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GŁUBCZYCKIE
DNI KULTURY

2017
Tegoroczne Głubczyckie Dni Kultury za nami...
     Cykl koncertów jesiennych rozpoczęły 13. października uro-
czystości związane z obchodami Dnia Nauczyciela w Szkole Pod-
stawowej Nr 1. Następnie 15 października w kościele O.O. Fran-
ciszkanów  odbył się niezwykły koncert pt. „W rocznicę ponty-
fikatu Św. Jana Pawła II”. Na scenie zaprezentowali się: zespół
„Uśmiech” oraz grupa estradowa MOK w utworach Św. Jana
Pawła II, Jacka Cygana oraz ks. Jana Twardowskiego do muzyki
Józefa Kaniowskiego, który był również reżyserem tego wyda-
rzenia. Było to  niezwykłe przeżycie muzyczne jak i duchowe.
   Kolejne wydarzenie zostało zdominowane przez dzieci, gdyż
19. października w sali widowiskowej MOK odbył się
II Głubczycki Tygiel (relacja str.6) zorganizowany przez Publicz-
ne Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej. Dzieci wykazały się
wspaniałym kunsztem aktorskim, tanecznym oraz muzycznym.
Na scenie nie miały sobie równych.  A już 22. października  miał
miejsce koncert z udziałem Tomasza Sawickiego oraz Jacka Miel-
carka, który jest niezwykle utalentowanym i znanym na całym
świecie saksofonistą. Muzycy zaprezentowali się w autorskim
recitalu Tomasza Sawickiego pt. „Liryka i humor”. Było to bar-
dzo spokojne, romantyczne wprowadzenie do nadchodzącego
weekendu. Niestety na koncert przybyło zaledwie kilka osób.
Wielka szkoda, ponieważ widowisko było fantastyczne.
  Dnia następnego zawitało do nas Opolskie Kino Objazdowe,
które wyświetliło dla mieszkańców miasta dwie projekcje: bajkę
dla dzieci Gru, Dru i Minionki oraz długo wyczekiwany, budzący
wiele skrajnych emocji film dla dorosłych „Botoks” w reżyserii
Patryka Vegi. Na obu seansach zgromadziło się ok 150 osób.

Niedziela należała do fanów muzyki poważnej, bowiem
w sali widowiskowej MOK odbył się fenomenalny koncert wło-

skiego, fortepianowego wirtuoza
Luigi Fracasso. Artysta jest laure-
atem wielu konkursów krajowych i
międzynarodowych, aktualnie regu-
larnie zapraszany jako juror konkur-
sów pianistycznych na całym świe-
cie. Na koncercie w Głubczycach
pianista grał utwory takich artystów

jak A. Casella, Jan Sebastian Bach, czy Fryderyk Chopin.
W wydarzeniu wzięło udział ok. 40 osób. Cieszymy się, że na
widowni zasiadali uczniowie PSM w Głubczycach, którzy uczą
się gry na fortepianie.

„Siejąc kwiaty-pomagamy pszczołom” to gminny kon-
kurs ekologiczny skierowany do przedszkoli i szkół podstawo-
wych  gminy Głubczyce, który odbył się 24. października w MOK.
Organizatorem przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa i Przed-
szkole w Grobnikach. Dzieci zaprezentowały się w fantastycz-
nym programie artystycznym, opowiadającym o życiu pszczół.
Podczas gali zostały również wręczone nagrody.
Celem konkursu była edukacja ekologiczna dzieci.

  Kolejnym wydarzeniem Głub-
czyckich Dni Kultury był „Po-
ranek teatralny” w reżyserii
Waldemara Lankaufa, na któ-
ry zostały zaproszone dzieci ze
szkół podstawowych, zaś na
scenie wystąpili ich rówieśni-
cy. Jako pierwsza została uka-

zana sztuka  „Piraci” grupy te-
atralnej „W kratkę” z Głogów-
ka”, następnie spektakl „W
sprawie ogłoszenia” w wykona-
niu grupy „Cokolwiek” z Kę-
dzierzyna-Koźla. Oba spektakle
bardzo spodobały się publicz-
ności i zostały nagrodzone
gromkimi brawami.
   27. październik to dzień, prze-
znaczony na refleksję, a to za
sprawą niezwykłych artystów
- Marioli Koniecznej, która jest
autorką tekstów i muzyki oraz
Jarosława Reclika, wspaniałe-
go gitarzysty. Koncert miał
charakter spokojny, sentymen-
talny, wprowadzał w zadumę.
W sali widowiskowej zgroma-
dziło się ok 20 osób.  Dnia na-
stępnego gościliśmy również
niesamowitych muzyków. Do
Głubczyc przybył Piotr Wró-
bel - bardzo uznany, ceniony
tekściarz, kompozytor, gitarzy-
sta, członek zespołu „Akurat”. Wystąpił z fantastyczną grupą
muzyków w składzie: Eugeniusz Kubat (kontrabas, śpiew), Da-
wid Broszczakowski (fortepian, trąbka) oraz Mikołaj Stachura
(instrumenty perkusyjne). Podczas koncertu można było
usłyszeć piosenki wzruszające oraz wywołujące uśmiech na
twarzy. Była to niepowtarzalna uczta muzyczna. Na koncert
przybyło 40 osób.
  29 października odbył się VII
Dzień Kresowy  (relacja str. 13)
  Listopad rozpoczęliśmy od
koncertu duetu Philip Brac-
ken (gitara, spiew) oraz Jac-
ka Mielcarka (klarnet, sakso-
fon, duduk). Połączenie niesa-
mowitego głosu Philipa oraz
brzemienia instrumentów wy-
dobywanego przez Jacka Miel-
carka przeniosło słuchaczy
w świat unikatowej muzyki na
polskim rynku muzycznym.  To
było 3. listopada a już 4. w so-
botę  można było wysłuchać
prawdziwej, rockowej muzyki,
ponieważ na deskach sali wido-
wiskowej wystąpił kapitalny
zespół „Appleseed”. Muzycy z Poznania dali z siebie wszystko za
co zostali nagrodzeni gromkimi brawami publiczności.
  Po raz kolejny przenieśliśmy się w świat teatru, tym razem
5. listopada mia³ miejsce „Wieczór teatralny” w reżyserii Wal-
demara Lankaufa. Młodzież z głubczyckiej grupy teatralnej wy-
stąpiła w spektaklu „Ania z Zielonego Wzgórza”. Młodzi ak-
torzy wykazali się prawdziwym profesjonalizmem, a w sali MOK
zgromadziło się ok. 40 osób.
  W dniach 6. oraz 8. listopada odbyła się 15. edycja programu
integracyjnego „Bez barier” w reżyserii Marii Farasiewicz.
  (relacja str. 9-12)  Była to niezwykła lekcja tolerancji,
 akceptacji i zrozumienia.
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    7. listopada w ramach Głubczyckich Dni Kultury 2017
w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego
Jana Paderewskiego odbył się „Koncert Muzyki Pol-
skiej” z okazji dnia Patrona Szkoły. Na scenie zaprezen-
towali się uczniowie oraz  nauczyciele  szkoły.
    10 listopada w sali widowiskowej MOK odbyła się
„Wigilia uroczystości z okazji święta Odzyskania Nie-
podległości” podczas, której został zaprezentowany spek-
takl teatralny pt. „Stary Doktor” w reżyserii Waldema-
ra Lankaufa. Była to historia opowiadająca o życiu
i działalności Janusza Korczaka. Aktorami byli ucznio-
wie Szkoły Podstawowej, mimo bardzo młodego wieku
opowiedzieli historię „doktora” fenomenalnie. Nagro-
dzeni zostali gromki brawami na stojąco.
 Spektakl zgromadził ok. 60 osób

  Uroczystości  z okazji
Odzyskania przez Polskę
Niepodległości rozpoczęły
się uroczystą mszą św.
w kościele parafialnym,
następnie delegaci udali się
pod pomnik „Czynu zbroj-
nego”, aby złożyć kwiaty i
hołd poległym, po czym w
MOK odbył się krótki pro-
gram artystyczny pod kie-
rownictwem Józefa Ka-
niowskiego upamiętniają-
cy wydarzenia z 1918 roku.
Tego samego dnia o godz.
17:00  rozpoczął się kon-
cert pt. „Po ten kwiat czer-
wony”  legendarnego ze-
społu NO TO CO w skła-
dzie: Aleksander Kawecki,
Zbigniew Brzeziński, Ja-
nusz Nastarowicz. Zespół
dobrze znany głubczyckiej

społeczności, gdyż sala widowiskowa wypełniona była
po brzegi, a piosenki wyśpiewywane były przez publicz-
ność wraz z artystami. Był to koncert, który na długo
pozostanie w pamięci wszystkich słuchaczy a zarazem
został wspaniałym zwieńczeniem Głubczyckich Dni Kul-
tury 2017, które już przechodzą do historii.
                                  foto i tekst Anna Bieniasz MOK

Sprzedaż działek budowlanych w Głubczycach
       Urząd Miejski w Głubczycach uprzejmie informuje, że do sprzedaży wyznaczony został teren przy ulicy Karola Miarki
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Do sprzedaży w drodze przetargu wystawione zostaną
 4 działki  o powierzchni od 0,1206 ha do 0,1588 ha.  Obecnie teren jest nieużytkowany.
       Informacje o powierzchniach działek, cenach i wymaganiach dotyczących zagospodarowania można będzie znaleźć na
stronie internetowej Gminy Głubczyce, a szczegóły  uzyskać w Wydziale Rozwoju Przedsiębiorczości Rolnictwa tut. Urzędu lub
pod numerem telefonu 77 485 3021 w. 223 i 224. Będą one także opublikowane w miesięczniku "Głos Głubczyc".
     Dominującą gałęzią gospodarki  gminy jest rolnictwo. Są tutaj jedne z najlepszych gruntów w Polsce. Głównymi kierunkami
aktywności jest produkcja zbóż, rzepaku, ziemniaków, buraków oraz produkcja mleka i mięsa wołowego.
     Gospodarkę miasta tworzą nowoczesne i szybko rozwijające się zakłady produkujące ekologiczne kotły centralnego ogrze-
wania, innowacyjne pompy ciepła oraz inne urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. Dobrze prosperują także
zakłady branży mleczarskiej, firmy handlowe i usługowe. Ich dynamiczny rozwój świadczy o efektywności inwestowania na
ziemi głubczyckiej i stanowi perspektywę dla rozwoju lokalnego. Szansą na rozwój są także istniejące tereny inwestycyjne
wyznaczone pod działalność inwestycyjną, posiadające niezbędną infrastrukturę, bądź też znajdujące się w jej sąsiedztwie
oraz rozwój współpracy z zagranicą.
Głubczyce to atrakcyjne miejsce dla zamieszkania. Warto tutaj zbudować swój dom by związać z nimi swoją przyszłość.

    W dniach od 17- 19 listopada 2017r.
chór "Cantabile" działający przy Szko-
le Podstawowej nr 3 w Głubczycach pod
kierunkiem Ewy Maleńczyk uczestni-
czył w XXXVII Ogólnopolskim Konkur-
sie Chórów A cappella Dzieci i Młodzie-
ży w Bydgoszczy. Chór  otrzymał Złoty
Kamerton oraz Nagrodę specjalną Wo-
jewody Kujawsko-Pomorskiego.
      Był to udział w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów chóral-
nych, a zakończył się dla naszych młodych chórzystów wielkim sukce-
sem! Chór Cantabile powstał we wrześniu 2014 roku.
     W Bydgoszczy młodzi wykonawcy występują w sali Filharmonii Po-
morskiej im. I. J. Paderewskiego, słynącej z doskonałej akustyki. Dla uczest-
ników Konkursu jest to nobilitujące i niezapomniane wrażenie artystycz-
ne. Cenią także możliwość zaśpiewania podczas koncertów towarzyszą-
cych, m.inn. w salach Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego czy
bydgoskich kościołach. Co roku do Bydgoszczy przyjeżdża około 20
chórów z całej Polski.
    Tak o konkursie mówi Jerzy Stanecki - profesor Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy, który w tegorocznej edycji konkursu pełnił funkcję prze-
wodniczącego jury:
   "Obserwuję od wielu już lat znakomity rozwój rozgrywanego w Byd-
goszczy Finału Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i
Młodzieży, którego organizatorem jest Pałac Młodzieży. Niesamowita,
twórcza atmosfera, wspaniałe zaangażowanie wszystkich młodych wy-
konawców, dyrygentów i organizatorów, ogromna praca wychowawcza,
która dokonuje się przez cały rok w placówkach szkolnych, a jej uhono-
rowaniem jest występ w Bydgoszczy, wyjątkowe przeżycia, które tu się
dokonują, pozostawiając w życiu tylu setek młodych ludzi niezatarty, nie-
zwykle pozytywny ślad - oto część wielkiego dorobku bydgoskiego Kon-
kursu.      W świecie agresji i upadku autorytetów Konkurs stał się jedną
z nielicznych społecznych enklaw w Polsce, w ramach których proponuje
się dzieciom i młodzieży najlepsze wzorce pedagogiczne i wychowawcze.
Pałacowi Młodzieży w Bydgoszczy gratuluję niezwykłej sprawności orga-
nizacyjnej i wielkiego zaangażowania, życząc jednocześnie wielu dalszych
sukcesów w organizacji i dalszej promocji imprezy".
     Udział w tego typu konkursie wymaga od całego zespołu wielkiego
zaangażowania i ciężkiej, systematycznej pracy skupiającej w sobie pra-
cę nad emisją głosu, barwą oraz ekspresją. Jest to również wielka przy-
jemność wspólnego muzykowania i twórczego zaangażowania, co skut-
kuje sukcesem całego zespołu. Chór to również grupa fantastycznych
młodych ludzi tworzących wielką muzyczną rodzinę.
Wszystkim członkom zespołu serdecznie gratuluję i dziękuję
                                                                dyrygent Ewa Maleńczyk
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LAUDACJA  PAMIĘCI
PROFESORA FRANCISZKA FREJA

      Człowiek nie jest dany raz na zawsze w swej całości.
     Jest podzielony między czasy: teraźniejszy,
gdy żyje i działa, przeszły, gdy odchodzi po
spełnieniu i śmierci oraz przyszły, gdy staje się
znakiem istnienia, rzuconym na ekran oddala-
jących się cieni.
      A jednak te cienie powstają z głębin świa-
domości następnych pokoleń, przybierając for-
my duchowe pamięci, trwające niezależnie od
znikających form materialnych.
    To właśnie pamięć stanowi Pola Elizejskie Życia.

     Mocno już podeszli w latach, absolwenci głub-
czyckiego liceum, z oddalenia sześćdziesięciu
lat od złożenia egzaminu dojrzałości, siłą swej
pamięci i mądrości, zdobytej w ciągu długiego
życia, przywołujemy piękną postać naszego pe-
dagoga i wychowawcy Profesora Franciszka
Freja. Pragniemy, by dla kolejnych pokoleń mło-
dych adeptów szkoły była ona heroicznym naka-
zem tworzenia i poszukiwania własnej drogi.
     Czas zasnuł cieniem Jego fizyczną postać, ale
uwydatnił humanistyczne ideały, które - bez pa-
tosu - krzewił w swej pracy.
Polonista z powołania, rozmiłowany w literaturze
romantycznej sprawił, że pamiątkowa tablica z
odlanym w brązie popiersiem, umieszczona na
frontonie głównego gmachu Szkoły, wciąż ogła-
sza przechodniom, że nosi imię Adama Mickiewi-
cza. To materialny ślad, podobnie jak Dom Na-
uczyciela, stojący do dziś a w zamyśle Profesora
- również inicjatora jego budowy - miejsce twór-
czych spotkań nauczycielskiej rodziny.
Wszak wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej!

    W pracy polonistycznej z pasją budził w młodzieży zachwyt
dla żywego słowa. Wielkie strofy poetyckie, inscenizowane ro-
mantyczne ballady, małe formy teatralne a także humorystyczne
skecze wypełniały treścią życie artystyczne Szkoły, miasta a
nawet " wędrowały pod strzechy". Tak przygotowani, byliśmy
gotowi do odbioru sztuki wysokiej, którą prezentowała nam ar-
tystka scen krakowskich Pani Kazimiera Rychterówna, cyklicz-
nie - na zaproszenie Profesora - występująca na kameralnej sce-
nie naszej auli. Do Krakowa na spektakle teatralne woził Profe-
sor swoją uczniowską trupę, by tam w teatrze Juliusza Słowac-
kiego poznawała mistrzowsko zbudowaną sceniczną wizję.
Jakie to dalekie a jakie bliskie, do dziś szumiące w głowach si-
wych. Pełen energii był animatorem działań kulturalnych i spo-
łecznych, a realizował je z wizją. Powtarzał często w zaprzyjaź-
nionym gronie:  "zobaczycie... zobaczycie, jak piękne będzie to
nasze miasteczko".
    I spełniło się i spełnia nadal. Miasteczko pięknieje, ukochana
szkoła pulsuje życiem a kolejne pokolenia niosą Jego przesłanie
dalej... i dalej. Bo taki jest niematerialny rytm przekazu wartości
biegnących z ducha ludzkiego ku przyszłości, która rozrasta się
i przedłuża. Świadomość i pamięć utrwalają je!
      W Panteonie Elizejskich Cieni jasnym światłem świeci
       Postać naszego Profesora,
       dobrego pedagoga i szlachetnego człowieka.
                                                      Wdzięczni wychowankowie

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza  w Głubczycach
     W sześćdziesiątą rocznicę od daty złożenia egzaminu dojrza-
łości   w głubczyckiej Alma Mater, noszącej imię wieszcza Ada-
ma Mickiewicza,  absolwenci rocznika 1957, klas A i B, przywołu-
jąc lata spędzone w jej sędziwych murach pragną dać szczegól-
ny wyraz pamięci Pana Profesora Franciszka Freja. Kresowia-
nin, urodzony w Busku koło Kamionki Strumiłowej, w wyniku
repatriacji związał się z Ziemią Głubczycką, pracując od począt-
ku nad rozwojem szkolnictwa Ziem Odzyskanych.
   Pełnił wiele funkcji administracyjnych, w tym funkcję dyrekto-
ra Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Głub-
czycach, któremu poświęcił swoje zdolności organizacyjne i ener-
gię a młodzieży wielki talent
pedagogiczny.
   Z wykształcenia był polo-
nistą - absolwentem Uniwer-
sytetu Jana Kazimierza we
Lwowie - rozmiłowanym w
twórczości wieszcza Adama,
którego wybrał na Patrona
Szkoły i zamysł ten zrealizo-
wał. Kochał teatr i tę miłość
do sztuki scenicznej zaszcze-
pił swoim uczniom. Ze
szkolną trupą aktorską wysta-
wiał mniejsze formy drama-
tyczne, inscenizował ballady,
uczył sztuki recytatorskiej a
w tej pracy budował wrażli-
wość młodzieży na piękno
żywego słowa.
      Jako społecznik włączał
się w życie miasta i całego
głubczyckiego powiatu. Z
Jego pomysłu i za Jego staraniem powstał Dom Nauczyciela -
ośrodek myśli i pracy pedagogicznej.
Za swą pracę i dokonania odebrał kilka odznaczeń, ale te, zapi-
sane w annałach stanowią archiwalne zbiory materialnych pa-
miątek, gdy tymczasem spuścizna duchowa zapisała się w ser-
cach wychowanków i uczniów. Patrząc z oddalenia sześćdzie-
sięciu lat na pracę pedagogiczną i społeczną Pana Profesora
jednogłośnie stwierdzamy, że była ona głębokim zaczynem kul-
tury duchowej, jaka do dziś wypełnia życie naszej Szkoły.
     Kierując się tym przesłaniem prosimy Dyrekcję i Szanow-
ne Grono Pedagogiczne o nadanie Auli szkolnej Imienia Pana
Profesora Franciszka Freja.
Niech Pamięć o Nim łączy przeszłość z teraźniejszością.
Głubczyce, 8 września 2017 roku
Podpisani absolwenci

TELEFON ALARMOWY - 112
ADRESY TURYSTYCZNYCH
STRON INTERNETOWYCH:
WWW.POT.GOV.PL
WWW.OROT.PL
WWW.VISITOPOLSKIE.PL
WWW.MOKGLUBCZYCE.COM.PL
(ZAKŁADKA
CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ)
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II PRZEDSZKOLNY  FESTIWAL KULTURY
"GŁUBCZYCKI TYGIEL"

   19.10.2017r. w Miejskim Ośrodku Kultury
z inicjatywy Przedszkola nr 1 i Powiatowego
Muzeum Ziemi Głubczyckiej (sprawującym
patronat)  miała miejsce szczególna uroczy-
stość, w którą zaangażowały się przedszkola,
ich pracownicy, rodziny, dzieci i środowiska
związane z animacją kultury. II Przedszkolny Fe-
stiwal Kultury "Głubczycki Tygiel" to prezen-
tacja działalności o charakterze teatralno-mu-
zycznej  związanej z kulturą ziemi głubczyckiej,

tej sprzed 1945r. i tej, którą przywieźli tutaj
nowi jej mieszkańcy (przesiedleńcy, repa-
trianci, mieszkańcy z nakazem pracy). To tak-
że dzieje ziemi głubczyckiej, na której od za-
rania wieków spotykały się różne tradycje
dające nam ogromne możliwości aktywno-
ści kulturowej. Festiwal jest sposobnością
zmierzenia się dziecka w wieku przedszkol-

nym      z całą gamą trudności, jakie niesie
za sobą aktywność sceniczna, mająca
wartości poznawcze i kształcące. To swe-
go rodzaju trening osobowości i sposob-
ność nauki,  w nieco innym wymiarze. W
tym roku w festiwalu wzięły udział dzieci
z Przedszkoli nr 1, 2, 3, Niepublicznego
Punktu Przedszkolnego Piccolino oraz

gościnnie Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi z Bogda-
nowic. Tegoroczna oprawa plastyczna nawiązywała do lat międzywo-
jennych, a wykonały ją Panie: Marzena Gisal  i Barbara Piechaczek.
Przedszkole nr 1, pod kierunkiem Pana W. Lankaufa oraz Pani Marze-
ny Gisal zaprezentowało w formie pantomimy "Legendę Lwowską" oraz
"Lwowski Walczyk" - taniec opracowany przez Panie: Dorotę Raniszewską
i Małgorzatę Grąziowską- Wojnarowicz. Pozostałe przedszkola przedsta-
wiły kolejno: inscenizację "Córki Wodnika"- Przedszkole nr 2,  taniec
"My dzieciaki"- Przedszkole nr 3 , legendę "Wielka tasiemka"- Niepu-
bliczny Punkt Przedszkolny  Piccolino, taniec "Zasiali górale owies"-
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi z Bogdanowic.
      Gościem specjalnym festiwalu   był Pan Ryszard Brzeziński, które-
go korzenie związane są z Kresami. Pan Ryszard opowiedział o zaba-
wach, w które bawiły się dzieci po wojnie. Najbardziej znaną wśród
dzieci była zabawa w wojenne potyczki z Tatarami, w której najważ-
niejszym rekwizytem był koń zrobiony z patyka i gałganków ( głowa)
oraz gra w piłkę uszytą z resztek materiałów tzw. "szmacianka". Dziew-
czynki kochały lalki - te najtańsze były zrobione z kolby kukurydzy
lub z samych liści kukurydzianych.  Natomiast jesienią wszystkie dzieci
tworzyły ludziki z kasztanów i żołędzi oraz ozdoby na choinkę z papie-
ru i słomy. Najpopularniejszą ozdobą świąteczną był łańcuch, który

robiła cała rodzina. Po zakończonych wy-
stępach mamy naszych przedszkolaków
(J. Czarnecka, J. Baranowska, W. Winder,
A. Zapotoczna-Kopeć) przebrane w stroje
"głubczyckich przekupek" częstowały
wszystkich gości pysznymi bułeczkami.
      Zarówno dzieci jak i dorośli,
uczestniczący w tak niecodziennym
festiwalu,  byli poruszeni atmosferą
panującą podczas występów  tak
małych aktorów. Brawom nie było
końca. Dużym zaskoczeniem
dla zaproszonych gości był
wysoki poziom prezentowa-
nych na scenie różnorodnych
form teatralno-muzycznych i ta-
necznych, a także zaangażowa-
nie dzieci w odgrywane role. Jak
się okazało największym pro-
blemem  dla dzieci było opano-
wanie tremy, ale syste-
matyczne próby i ćwi-
czenia przyniosły ocze-
kiwane efekty. Możemy
być dumni, że nasze
tradycje i kultura są
przekazywane  z poko-
lenia na pokolenie. Po-
dziękowania należą się wszystkim osobom zaangażowanym
w to wspaniałe przedsięwzięcie: organizatorom, nauczycie-
lom, dzieciom, mediom, jak i rodzicom, którzy włączyli  się w
przygotowanie pięknych strojów dla dzieci.
     Już teraz zapraszamy na III edycję Przedszkolnego Festi-
walu Kultury "Głubczycki Tygiel", który zapowiada się bar-
dzo, bardzo ciekawie!
       Anna Pyrczak, Barbara Piechaczek, Agnieszka Biśta.

             PIEŚŃ O GŁUBCZYCACH.
Pośród łąk zielonych, szumiącej pszenicy,
jest miasteczko Głubczyce znane w okolicy.
Ma historię wspaniałą i tradycję miasta,
nie ma sobie równych, koniec, kropka, basta!
Gdy nasi dziadowie tutaj przybywali,
tę ziemię głubczycką z marszu zasiedlali.
Tak się rozkochali w pięknej okolicy,
że tu pozostali, jako osadnicy.

Ref. Bo głubczycki tygiel łączy kultur wiele,
        jesteś w nim Polakiem, Niemcem, Żydem, Czechem.
        Każdy ma tu miejsce, jak przy wspólnym stole,
        wszyscy nad głowami, mają polską strzechę.

Tu Płaskowyż głubczycki wyznacza granice,
mamy tu na miejscu swoje tajemnice.
To wspaniałe miejsce, przepiękna kraina,
gdy spojrzysz wokoło, to tylko równina.
Tutaj jak w soczewce skupiają się rzeczy,
ludzi, miejsc i historii, których czas uleczył.
Którzy razem, wspólnie dla nas pracowali
i po ciężkiej pracy, sił tu nabierali.
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PAŹDZIERNIKOWE  WSPOMNIENIA
 Z PRZEDSZKOLA NR 1
   Miesiąc ten był bardzo pracowity dla  naszej społeczności
przedszkolnej, ale także pełen wspaniałych przeżyć.
"Naukowo-zabawowy doświadczalny zawrót głowy"- pod
takim hasłem uczniowie głubczyckiego LO z klasy II a i II b
o profilu matematyczno-fizycznym wraz  z nauczycielkami
( E. Trynda,  A. Kobeluch, J. Kruk) odwiedzili nasze przed-
szkole.  W ciekawy i zabawowy sposób pokazali dzieciom
trudne prawa fizyki. Wspólne doświadczenia miały na celu
ukazanie różnych zjawisk fizycznych, jakie zachodzą w życiu
codziennym. Przedszkolaki obserwowały eksperymenty
z dużym zainteresowaniem, wykazywały się ciekawością
i aktywnością.  Zadawały pytania, kiedy coś było dla nich
niezrozumiałe, zdarzało się także, że znały przyczyny obser-
wowanych zjawisk. Dzieci były zachwycone taką lekcją fi-
zyki i być może to spotkanie,  zaszczepi w nich pasję, do tak
trudnego i ciekawego przedmiotu jakim jest fizyka.
    Jako przedszkole po raz kolejny wzięliśmy udział w kon-
kursie "Siejąc kwiaty - pomagamy pszczołom" , organizo-
wanym przez Publiczną Szkołę Podstawową z kl. I-III im.
Marii Konopnickiej   w Grobnikach. Dzieci według regulami-
nu konkursu wykonały prace plastyczne o tematyce psz-
czół,     a nasz przedszkolak Oskar Rak podczas Gali Konkur-
su w MOK, został nagrodzony za swoją pracę plastyczną i
otrzymał nagrodę Grand Prix, którą ufundowała firma Bayer.
Wszyscy jesteśmy bardzo dumni z naszego Przedszkolaka,
co chwilę słyszeliśmy "brawo Oskar"!
25. października odbyło się w sali ZOKiS "Pasowanie na
starszaka" w grupie "Motylki"  i "Biedronki". Podczas
uroczystości dzieci zaprezentowały przed rodzicami swoje
umiejętności i wiadomości nt.: "Liczymy, czytamy i chcemy
być Starszakami". Egzamin przygotowany przez nauczy-
cielki, dzieci zdały na "szóstkę". Następnie złożyły uroczystą
przysięgę. Aktu Pasowania dużą kredką dokonała Pani Dy-
rektor Anna Pyrczak. Oficjalna część uroczystości została
zakończona wspólnym pamiątkowym zdjęciem, a dzieci otrzy-
mały dyplomy i prezenty niespodzianki.
       Tego samego dnia grupa III "Kotki" wzięła udział w
"Dniu Integracji", którego organizatorem był Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, pod hasłem  "Na cy-
gańską nutę".  Nasze przedszkolaki zaprezentowały wier-
sze romskich poetów oraz piosenkę "Jadą wozy kolorowe".
Zjawiskowe show dostarczyło dzieciom mnóstwo pozytyw-
nych emocji i radości. Poprzez rewelacyjne występy pozo-
stałych uczestników dzieci miały okazję poznać urok kultu-
ry romskiej i ich tradycje.
      Kilka dni później obchodziliśmy w naszym przedszkolu
"Dzień Marchewki". Tego dnia wszystkie dzieci przyszły
do przedszkola ubrane na pomarańczowo. Nauczycielki  w
poszczególnych grupach przygotowały dużo marchewko-
wych niespodzianek. Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach
edukacyjnych poświęconych zdrowotnym właściwościom
tego warzywa. Nie zabrakło wesołych pląsów, zabaw i pio-
senek poświęconych marchewkom. Były też zagadki i kon-
kursy tematyczne. Dzieci układały  puzzle, wykonywały ku-
kiełki, malowały farbami, wydzierały i wyklejały swoje mar-
chewkowe prace. Po tańcach i zabawach odbyła się degu-
stacja pomarańczowego soku i marchewkowej surówki.
"Dzień Marchewki" poszerzył wiedzę dzieci na temat korzy-
ści płynących ze spożywania surowych warzyw i owoców-
był wyjątkowy, zdrowy, witaminowy i wesoły!  >>>>

ŚWIĘTO ZIEMNIAKA
DLA PRZEDSZKOLAKA
     28.09.2017r. dzieci z Przedszkola nr 3 z tradycjami po raz kolej-
ny wzięły udział w zorganizowanym przez przedszkole
DNIU PIECZONEGO ZIEMNIAKA.
       Święto zostało zorgani-
zowane na boisku sporto-
wym w Bogdanowicach.
Dzieci w bardzo pogod-
nych nastrojach przyjecha-
ły autobusem, po czym
wraz z Paniami, spacerując
- zwiedziły miejscowość. Na
miejscu czekało już ognisko, w którym
piekły się ziemniaczki. Przedszkolaki
miały także okazję skorzystać z placu
zabaw znajdującego się na boisku.
Wielką atrakcją był zjazd na linie! Panie
przygotowały wiele konkurencji, jedną
z nich było odnajdywanie zakopanych w piasku ziemniaków. Nie było
łatwo… Ale dzieci się nie poddały - chwyciły wiaderka, łopatki i roz-
poczęły poszukiwania… Radość z odnajdywania ukrytych ziemnia-
ków oraz harców na placu zabaw była ogromna.
     Po zabawach i konkurencjach zaproszono dzieci na poczęstunek.
Ziemniaczki i kiełbaski smakowały przepysznie. Wśród atrakcji, które
spotkały przedszkolaków tego dnia była także niespodzianka w po-
staci pokazu wozu strażackiego. Panowie strażacy - Michał Beleć oraz
Mariusz Szczerba zaprezentowali wszystkim dzieciom wyposażenie
wozu, opowiedzieli o swojej wcale nie łatwej pracy. Pozwolili również
przymierzyć hełm oraz buty strażackie, które okazały się być bardzo
ciężkie. Nie od dziś wiadomo, że dzieci są bardzo ciekawe świata,
dlatego kiedy Panowie włączyli syreny wozu dzieci bardzo się ucie-
szyły. Na zakończenie wszystkie dzieci wzięły udział w skocznych
zabawach przy muzyce
     Celami organizowanego święta było przypomnienie zasad bezpiecz-
nego zachowania w pobliżu ogniska, promowanie aktywności dzieci
w konkurencjach i zabawach, zintegrowanie dzieci poprzez aktywną
zabawę, rozwijanie postaw koleżeńskich  i współpracy pomiędzy dzieć-
mi, a także poszerzenie wiedzy  na temat ziemniaków.
      Pragniemy bardzo gorąco podziękować Panu Sławomirowi Piekarz
za udostępnienie budynku klubu sportowego LZS START BOGDA-
NOWICE. Podziękowania kierujemy także do Pana Adama Toporow-
skiego za udostępnienie remizy strażackiej oraz wydanie pozwolenia
na pokaz wozu strażackiego. Szczególne podziękowania składamy
także Panu Michałowi Beleć oraz Mariuszowi Szczerba - którzy zadba-
li o organizację miejsca na ognisko, przygotowanie grilla na kiełbaski
a także za pokaz strażacki i poświęcony dzieciom czas.
Widząc zadowolenie przedszkolaków i ich uśmiechnięte buzie, mamy
nadzieję, że w przyszłym roku również uda nam się zorganizować Dzień
Pieczonego Ziemniaka, w Bogdanowicach, być może z jeszcze więk-
szym rozmachem…                                                  Agnieszka Beleć

>>>>Ref. Bo głubczycki tygiel łączy kultur wiele,
        jesteś w nim Polakiem, Niemcem, Żydem, Czechem.
        Każdy ma tu miejsce, jak przy wspólnym stole,
        wszyscy nad głowami, mają polską strzechę.
Tu tworzyli historię miasteczka nad Psiną,
co też kiedyś była, zwana rzeką Cyną.
Zapuścili korzenie i stworzyli więzi,
tutaj pozostaną, czas ich nie zwycięży.
                       Agnieszka Biśta- nauczyciel Przedszkola nr 1
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  PRZYKAZANIA
 BEZPIECZNEGO ROLNIKA

      Za oknem szaro, dzień coraz krótszy. Sta-
jemy się bardziej ospali, nieuważni, a wszyst-
kie obowiązki wynikające ze specyfiki pracy
rolnika trzeba realizować codziennie.

Pamiętajmy zatem o prostych i wydawałoby się oczywistych
zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
To zagwarantuje nam, że najbliższe święta Bożego Narodzenia
spędzimy w gronie rodzinnym i zawsze będziemy cieszyć się
zdrowiem ku radości naszej i naszych bliskich.
      W  2017 roku do Placówki Terenowej KRUS w Głubczycach
zgłoszono  39   zdarzeń wypadkowych.  Dużą część z nich stano-
wią upadki, głównie z drabin i schodów oraz na płaskiej na-
wierzchni. Upadkom można jednak skutecznie zapobiegać. Naj-
ważniejsza jest świadomość określonych niebezpieczeństw. Aby
mogła skutecznie  wpłynąć na konkretne postępowanie koniecz-
ne jest posiadanie określonej wiedzy.
Rolniku ! Możesz zmniejszyć ryzyko wypadku podczas pracy
w gospodarstwie rolnym, a tym samym uchronić się przed do-
tkliwymi urazami ciała i skutkami tych urazów:
* stosuj obuwie i ubranie robocze odpowiednie do rodzaju
    wykonywanej czynności,
* zadbaj o ład i porządek, a zwłaszcza stan techniczny i czystość
   ciągów komunikacyjnych    w  gospodarstwie  - odśnieżaj,
     posypuj piaskiem lub solą gospodarczą oblodzone ciągi
      komunikacyjne, usuwaj błoto i zanieczyszczenia,
 * zwróć uwagę, aby w przejściach nie było zbędnych przedmio
     tów, o które łatwo się potknąć,
* wysiadaj z ciągnika rolniczego zawsze przodem ciała do koła
     kierownicy,  trzymając się uchwytów,
* utrzymuj w czystości stopnie schodów, oświetl je i wyposaż
      w  barierki i poręcze - to ważne,
* podczas schodzenia i wchodzenia na maszyny i urządzenia
     rolnicze korzystaj z drabinki,
*  używaj drabin atestowanych, wyposażonych w zabezpiecze
     nia przed przechyłem i osunięciem,
*  odpowiednio zabezpieczaj barierkami: podesty, pomosty,
     otwory oraz włazy stropowe i ścienne,
*    oznakuj wysokie progi,
*   dbaj o właściwe odprowadzenie wody opadowej.
       Jeśli chcesz wiedzieć więcej - zapraszamy do udziału
       w szkoleniach, organizowanych przez Placówkę Terenową
KRUS w Głubczycach, połączonych z pokazami udzielania I
pomocy i pokazami środków ochrony osobistej do stosowania
podczas pracy z chemicznymi środkami chrony roślin.
    Sprawdź zapowiedzi wydarzeń prewencyjnych w kalendarzu
na www.krus.gov.pl. Promujemy kulturę pracy, zdrowy styl życia
i zachowania prozdrowotne.

 Barbara Ziółko
Placówka Terenowa KRUS w Głubczycach

ZŁOTE GODY
     W gabinecie Burmistrza Głubczyc  od-
była się (14. listopada) miła uroczystość
wręczenia "Medali za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie"  nadane przez Prezyden-
ta RP Andrzeja Dudę. Medale  z rąk Bur-
mistrza Adama Krupy  otrzymali Państwo
Eugenia i Mieczysław Zawadzcy  oraz
Emilia i  Marian Tromsowie z Głubczyc.
Burmistrzowi towarzyszyli Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk
i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Be-
ata Grochalska. Oprócz medali i życzeń
były kwiaty, upominki, toast  i oczywi-
ście wspomnienia przy kawie.
Pani Eugenia,  Kresowianka,
przybyła do Głubczyc ze Lwo-
wa w 1947r. Tu przeszła edu-
kację szkolną, podjęła pracę
w  handlu z którego po 38 la-
tach przeszła na emeryturę. Tu
w  1964r. spotkał ją na ulicy
przystojny "wojak" będący w
Głubczycach na delegacji i tak
się zaczęło i trwa nadal. Wspólnie wychowali trzy córki miesz-
kające poza Głubczycami, doczekali się pięcioro wnucząt. Pan
Mieczys³aw urodzony w Kielcach  po służbie wojskowej zdobył
kwalifikacje nauczyciela zawodu i poświęcił swoje życie zawodo-
we pracy z młodzieżą w Technikum Mechanicznym późniejszym
Zespole Szkół Mechanicznych, skąd przeszedł na emeryturę.
Pani Emilia, również  Kresowianka z Taurowa woj. Tarnopol
przez Włodzienin trafiła do Głubczyc w 1967r. We Włodzieninie
na zabawie poznała Pana Mariana (urodzonego w centrum Lwo-
wa).  którego dwaj bracia muzycy stworzyli zespół i grywali na
wiejskich zabawach. Pan Marian swoim motocyklem świadczył
im usługi transportowe, a przy okazji poznał żonę. Wspólnie
wychowali dwoje dzieci i cieszą się trójką wnucząt. Do licznych
życzeń Jubilatom dołącza się redakcja Głosu Głubczyc.
                                                                                             Jan Wac

W dniu 16. października 2017r. odbył się Apel z okazji 39. Rocznicy Wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Uroczystość
miała miejsce na Placu  Św. Jana Pawła II, gdzie wartę honorową pełnili harcerze Komendy Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego w Głubczycach.  W uroczystym Apelu udział wzięły władze samorządowe powiatu i gminy, dyrektorzy szkół i zakła-
dów pracy, zuchy, harcerze, młodzież niezrzeszona, instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego, nauczyciele i mieszkańcy
Głubczyc.  Po Apelu młodzież szkolna oraz drużyna harcerska "Żywioły" ze Szkoły w Pietrowicach przygotowała montaż
słowno-muzyczny, po którym przed tablicą pamiątkową złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze, upamiętniając tym
samym wybór Polaka na zwierzchnika Stolicy Piotrowej.  Na zakończenie wszyscy razem zaśpiewaliśmy "Barkę" czyli uko-
chaną pieśń Ojca Świętego.                                                                                                                                            Dh. Joanna Herbut

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej wiado-
mości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umiesz-
czeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczy-
cach w dniu:
1.   16.11.2017 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zby-
cia nieruchomość lokalową, położoną w Głubczycach przy ul.
Staszica nr 11/5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste
ułamkowej części gruntu z działki nr 460/16.
2.   17.11.2017 r. wykazu obejmującego nieruchomość prze-
znaczoną do oddania w dzierżawę, położoną w Głubczycach przy
ul. Karola Miarki, obejmującą część działki nr 338.
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      Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepeł-
nosprawnych „Tacy Sami” jest pozarządową
organizacją pożytku publicznego działającą
na terenie powiatu głubczyckiego, która ist-
nieje dzięki zaangażowaniu grupy przyjaciół
i rodziców dzieci niepełnosprawnych, której
celem  jest wyrównywanie szans w każdej sfe-

rze życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
     Naszą działalność prowadzimy wyłącznie dzięki darowiznom
i składkom członków stowarzyszenia. Siedzibą Stowarzysze-
nia jest lokalne Centrum Integracji i Rehabilitacji w Głubczy-
cach, które mieści przy ulicy Chrobrego 22.
    Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ro-
dzin obarczonych niepełnosprawnością, ze
świadomocią, że pojawienie się niepełno-
sprawności u dziecka jest jednym z najbar-
dziej obciążających rodzinę wydarzeń, sku-
piliśmy się na świadczeniu pomocy w zakre-
sie ułatwiania dostępu do rehabilitacji, edu-
kacji, udziału  w kulturze, rekreacji i integracji
ze środowiskiem, oraz zabezpieczeniu po-
trzeb socjalnych.
    Początki stowarzyszenia sięgają 2002 r.,  Od
stycznia  2012 r zaczęło intensywnie reakty-
wować swoją działalność. Stawiając sobie
ciągłe cele i snując plany na przyszłość uda-
ło nam się znaleźć „nasze miejsce na ziemi”
czyli stałą siedzibę, wyposażyć sale terapeu-
tyczne, zrealizować sporo projektów, zyskać
przychylność wielu indywidualnych osób jak
i firm którzy widzą pasję w tym co robimy.
Naszą pasją są Nasze Dzieciaki.
     Nasze  Stowarzyszenie   przechodzi  swoją "drugą młodość".
   Od 5 lat  staramy się budować pozytywny wizerunek osób
niepełnosprawnych. Budowanie świadomości o skali potrzeb
dzieci niepełnosprawnych. Pokazywanie światu, że dzieci i ro-
dziny z niepełnosprawnymi to nie  marginalny problem.
    Mamy to szczęście, że trafiamy na podatny grunt ludzi o do-
brych sercach, którzy potrafią się z nami dzielić, aby poprawić
życie dzieci niepełnosprawnych w naszej małej ojczyźnie, jaką
jest gmina Głubczyce. W przeciągu tych pięciu lat zaufali nam
darczyńcy instytucjonalni i to co nas bardzo cieszy również
indywidualni. Co roku realizujemy kilka projektów, którym przy-
świeca jeden cel, rehabilitacja naszych dzieci i integracja.
   Sztandarowym projektem jest turnus integracyjno rehabilita-
cyjny, który nie odbyłby się gdyby nie środki z budżetu gminy
Głubczyce, budżetu pefron-u, które otrzymaliśmy ramach kon-
kursu za pośrednictwem pcpr-u, również  od firmy brokerskiej
zewnętrznej "Mentor" aż  z Torunia . Prawie połowa srodków
to  środki  własne, które pozyskujemy przez cały rok, są to zbiór-
ki publiczne, kalendarz  za rehabilitację, imprezy związane z na-
szym głównym sponsorem, a raczej naszą rodziną - firmą Top
Farms, od której mamy siedzibę  - nasze miejsce na ziemi.
     Nasza siedziba to  ponad 100m2 powierzchni, a w  niej   cztery
w pełni wyposażone gabinety terapeutyczne, jedenastu specja-
listów takich jak: logopedzi,  psycholodzy , pedagodzy ,tera-
peuci dzieci autystycznych i aspergera, terapii ręki,  terapii  ru-
chowej, terapii grupowej muzycznej, teatralnej, plastycznej, tre-

ning  umiejętności społecznych. Nasi podopieczni korzystają z
hipoterapii i terapii w wodzie. W tym roku przed turnusem re-
chabilitacyjnym była  półkolonia w stadninie koni,  dzięki trójce
przedsiębiorczych głubczyczan   i środkom z funduszu inicjatyw
obywatelskich, których operatorem było opolskie centrum
wspierania inicjatyw obywatelskich.
   Nie od dziś wiadomo ze zwierzęta mają zbawienny wpływ na
ludzi a już szczególnie na dzieci niepełnosprawne.  Pięć  dni
uśmiechu naszych dzieci, czy może być lepszy widok i to bez
gier komputerowych, bez telewizora, za to gry i zabawy na świe-
żym powietrzu.    Były też: majówka w stadninie koni, licealia

organizowane przez nasze liceum, pięk-
na współpraca z sołectwem Bogdanowi-
ce, bal charytatywny, impreza letnia na
stadionie w Bogdanowicach itd. Wszyst-
ko po to, aby znaleźć sprzymierzeńców
do prowadzenia rehabilitacji w miejscu
zamieszkania naszych dzieci,  w Głubczy-
cach, miasteczku z wielkim  potencjałem.
     W trakcie tych pięciu  lat braliśmy
udział w takich konkursach jak: reklama
dzieciom TVP (dwie edycje), fundacja
przyjaciółka na wieloprofilową terapię i
zakup pomocy do terapii, dwie edycje,
budżet obywatelski i tłumy, które swoim
podpisem wsparły nas dając świadectwo
istoty naszej działalności, fundacja elek-
trownia Opole i środki na terapię grupową
i hipoterapię.
    Wcześniej fundacja "Rosa" z Wrocła-
wia, fundacja PKO, kurier św. Mikołaja
fundacji przyjaciółka, pcpr w ramach

środków pfron trzy razy, raz na dzień dziecka, dwa razy turnus.
Gmina Głubczyce co rocznie, pierwszy rok na konsultację z leka-
rzami       i mini konferencje, raz na zajęcia w siedzibie stowarzy-
szenia  i trzy razy na turnus rehabilitacyjny, fundacja Górażdże
i wiele innych. Wydaliśmy 2500 egzemplarzy książeczki - bajki
z akceptacją niepełnosprawności w tle - napisanej przez Pana
Zbigniewa Zająca jednego z rodziców  naszego stowarzyszenia.
   W tym roku szukamy dobrej duszy, która pomoże nam osło-
dzić naszym dzieciom tegorocznego Mikołaja, jeśli ktoś chciał-
by pomóc Mikołajowi to zapraszamy. Nasza działalność to też
działalność edukacyjno-wychowawcza,  bo jak inaczej nazwać
wolontariat jeśli nie nauką młodzieży tolerancji. Pragniemy po-
dziękować dyrekcji szkół ponad gimnazjalnych z naszego po-
wiatu, które bardzo chętnie zgadzają się na nasze spotkania
z młodzieżą a następnie przychodzą z nimi do stowarzyszenia ,
a  niektórzy zostają z nami  jako wolontariusze. Zapraszamy baw-
cie się razem z nami. Szukamy informatyka z pomysłami do pro-
wadzenia naszej strony może ktoś znajdzie na to czas?
       Od tego roku podatkowego nasze Stowarzysze-
nie otrzymało status Organizacji Pożytku  Publicz-
nego co oznacza, że można na naszą rzecz dokony-
wać odpisu 1% z podatku, nasz KRS to 0000124416.
ZAPRASZMY do naszej siedziby ul. B.Chrobrego
22, tel.  512438433.
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15 LAT BEZ BARIER
   W dniach 6. i 8. listopada 2017r. w sali widowiskowej Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Głubczycach miała miejsce 15. ju-
bileuszowa edycja programu integracyjnego BEZ BARIER,
wkomponowanego w Głubczyckie Dni Kultury.
      Pierwszego dnia, już  tradycyjnie, z udziałem dzieci, a drugie-
go - młodzieży i dorosłych. Przyświecało mu hasło: "Jedno jest
niebo dla wszystkich", wyśpiewane zresztą w finale.
   To szlachetne przedsięwzięcie zostało zorganizowane i popro-
wadzone przez jego pomysłodawczynię - Marię Farasiewicz przy
współpracy z MOK oraz Zespołem Szkół Mechanicznych. Ra-
zem na scenie, w jedności i wspólnocie niepełnosprawni i zdro-
wi. Tu niepełnosprawność nie jest
ułomnością  a wartością!
Tu wszyscy są tacy sami!
     Podczas tych integracyjnych wie-
czorów sala widowiskowa, jak zawsze,
wypełniona była po brzegi. Na widow-
ni przedstawiciele władz samorządo-
wych różnych szczebli. Wśród nich
radny Sejmiku Wojewódzkiego - Zbi-
gniew Ziółko, wicestarosta - Anita
Juchno, burmistrz - Adam Krupa, jego
zastępca Kazimierz Bedryj, przewod-
niczący Rady Miejskiej - Kazimierz
Naumczyk, członek Zarządu Powiatu -
Irena Sapa i inni. Ponadto dyrektorzy
przedszkoli, szkół, poradni, placówek
opiekuńczo - wychowawczych, orga-
nizacji i stowarzyszeń, osoby du-
chowne, kierownicy instytucji świad-
czących pomoc potrzebującym, na-
uczyciele, wychowawcy, opiekunowie,
rodzice, dzieci, młodzież, lokalne i wo-
jewódzkie media, etc. Sympatycy idei
integracji i solidaryzmu z tymi, dla któ-
rych los nie był łaskawy, bo obarczył
brzemieniem niepełnosprawności czy
też nieuleczalnej choroby.
   Tegoroczna edycja BEZ BARIER
dedykowana była 29-letniej Marlenie
Sobol, która przed sześciu laty uległa wypadkowi samochodo-
wemu, w wyniku czego porusza się na wózku inwalidzkim. Jest
matką dwójki dzieci, od niedawna pracuje zawodowo. Jej obec-
ność to świadectwo walki o powrót do "normalności", w miarę
aktywnego życia, mimo inwalidztwa. Jak sama powiada: "Bywa
ciężko, ale mam dla kogo żyć".
Wielkie emocje, łzy i wzruszenia.
   Na scenie bogactwo treści i formy: tematyczne piosenki, piękne
układy taneczne, inscenizacje, recytacje, muzyka klasyczna…
   Podniosłym momentem koncertu było wystąpienie prezesa
(Katarzyna Słupska) i wiceprezesa (Krzysztof Hajda) Stowarzy-
szenia TACY SAMI, którzy wręczyli Marii Farasiewicz i Joannie
Radeckiej statuetki Honorowego Członka Stowarzyszenia TACY
SAMI, dziękując tym samym za wieloletnie, społeczne działanie
na rzecz Stowarzyszenia, niepełnosprawnych i idei integracji.
   W tegorocznej edycji BEZ BARIER wystąpiło ok. 300 wyko-
nawców! Od przedszkolaków po osoby dorosłe.  Przybyli tu
także, po raz kolejny,reprezentanci Zespołu Placówek Oświato-
wych w Strzelinie k. Wrocławia oraz artyści z czeskiego Krnova.
Oj działo się, działo!

   BEZ BARIER to swoisty festiwal integracji. Od lat cieszy się
uznaniem, zainteresowaniem i popularnością. To prawdziwa lek-
cja zrozumienia, przyjaźni i… miłości!
   Integracja na scenie prawdziwa, szczera, autentyczna. A w
życiu codziennym? Jeszcze wiele barier do pokonania. Zwłasz-
cza tych mentalnych…
   W 15. jubileuszowym festiwalu BEZ BARIER wystąpili: gru-
py- "Kubusie Puchatki", "Przyjaciele Krzysia" i "Tygryski" z
Publicznego Przedszkola nr 2  z Oddziałami Integracyjnymi w
Głubczycach pod kier. Magdaleny Szafrańskiej, Anny Semczuk I
Elżbiety Naszkiewicz; podopieczni stowarzyszenia TACY SAMI
pod kier. Magdaleny Szafrańskiej; klasa II integracyjna SP nr1
pod kier. Małgorzaty Szuszkowskiej i Kariny Kowalskiej; Ojciec

Urban Adam Bąk z dziećmi Francisz-
kańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom,
milusińscy z PICCOLINO pod kier. Re-
naty Ostrowskiej  i Iwony Junki; pod-
opieczni placówki interwencyjno-opie-
kuńczej "Gniazdo"  pod kier. Barbary
Antoszczyszyn, jak i reprezentacja
Domu Dziecka w Krasnym Polu pod
kier. Eweliny Kraft i Joanny Tokarczyk;
zespół taneczny "Euphoria" SP nr3 pod
kier. Mirosławy Masiuk; reprezentanci
SP w Lisięcicach pod kier. Urszuli Woj-
ciechowskiej i Izabeli Łaty, dzieci i mło-
dzież Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego pod kier. Joanny Cie-
ślik, Agnieszki Seń i Ilony Kwaśnik;
Małgosia i Marta Kubów z akompaniu-
jącą im mamą - Agnieszką Jaglą-Kubów
, klasa 7d integracyjna i gimnazjaliści
SP nr 3 pod kier. Ireneusza Szkwarka,
Bernadety Basińskiej i Elżbiety Maj-
cher, Ks. Krzysztof Cieslak - proboszcz
parafii Równe; wspomniani wcześniej
goście ze Strzelina pod kier. Marii Cim-
kiewicz; muzycy z Krnova pod kier. Li-
bora Unczowskiego, tancerze Opolskiej
Szkoły Tańca Royal Dance Center To-
masza Nowackiego filia MOK pod kier.
Grażyny Pokulskiej: Natalia Kawa, Mi-

chał Wysocki, Luiza Lelińska, Oliwia Prus, Paulina Piekarz, Rafał
Artymiak i jego siostra Marysia; ponadto: mieszkańcy DPS-u
Klisino filia Kietrz pod kier. Sylwii Nowak; przedstawiciele Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach
(Aleksandra Kantyka ,Bożena Całka, Bogdan Stroka) pod kier.
Ewy Bartusik ; Klasa 4 oraz grupa gimnazjalistów ZS w Pietrowi-
cach pod kier. Barbary Starczewskiej oraz Marceliny Podgór-
skiej, a także młodzież szkół ponadgimnazjalnych  i absolwenci:
Dominika Sozańska (ZSO), Aleksandra Pabian (ZSM), Maciej
Albert (ZSM), Kamil Kaźmierczak (absolwent ZSM); Marian
Bażyński (organy) oraz Tomasz Mirga (skrzypce).
Przygotowanie poczęstunku dla gości i asysta: młodzież ZSCKR
pod kier. Anety Dudasz  - Jakubczyńskiej; wicedyrektor - Dorota
Wierzba.
   Pomoc organizacyjna: dyrekcja i pracownicy MOK oraz Krzysz-
tof Rzym, Maciej Gwaj, Oskar Seemann, Damian Zieliński (ZSM).
Już za rok, kolejna, 16.edycja festiwalu integracyjnego
BEZ BARIER. Zapraszamy!
                                                                              Redakcja ZSM

BEZ BARIER
Jesteśmy częścią tego świata
       Zły los psikusa spłatał nam
      Niepełnosprawność choć przygniata
      My potrafimy śpiewać tak
Ref.:             Pragniemy znaleźć swoje miejsce
                      Być częścią społeczności tej
                      Bez barier więc i bez uprzedzeń
                      Z wszystkimi integrować się
Wszak życie nasze to nie bajka
       Kłopoty, troski, itd.
       Prosimy Was o zrozumienie
       A ludzka pomoc piękna rzecz
Ref.:              Pragniemy…
Zjednoczyć się we wspólnocie
       Odnaleźć swoje miejsce w niej
        Wśród dzieci i młodzieży wszelkiej
                    Realizować plany swe

Ref.:              Pragniemy…
W marzeniach świat piękniejszy bywa
      Więc trzeba marzyć, trzeba śnić
      A wtedy łatwiej będzie wygrać
      Z utratą zdrowia oraz sił
Ref.:              Pragniemy…
               Słowa i muzyka: Maria Farasiewicz
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VII DZIEŃ KRESOWY
       29. października w Miejskim Ośrodku Kultury  miały miejsce uroczyste obchody VII Dnia
Kresowego, poprzedzone Mszą Św. w intencji Kresowian w kościele O.O.Franciszkanów,
a  zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Lwowa   i Kresów Płd. -Wsch. oddział Głub-
czyce, Lokalną Grupę Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi", Miejski Ośrodek Kultury przy

współpracy z Zespołem Szkół Mechanicznych.
     Na uroczystość przybyli liczni goście, reprezentanci śro-
dowisk kresowych z województwa i kraju. Wśród nich: Jan
Skalski - prezes Światowego Kongresu Kresowian z Byto-
mia, Witold Listowski - prezes Patriotycznego Związku Or-
ganizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie, jed-
nocześnie prezes Stowarzyszenia Kresowian w K-Koźlu,
Edward Bień - sekretarz w/w związku i jednocześnie prezes

honorowy Stowarzyszenia Kresowian w Dzierżoniowie, kapelan Kresowiaków
- ks. Adam Szubka, przedstawiciele z Raciborza, Gliwic, Zabrza i inni. Zacnych
gości zaanonsował i  przywitał prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kre-
sów Płd. - Wsch. w Głubczycach - Edward Wołoszyn.
Bogaty program Dnia Kresowego, wkomponowanego zresztą w Głubczyckie

Dni Kultury, rozpoczął się w części oficjalnej od okolicznościowych przemówień.
      Podniosłym momentem spotkania było wręczenie odznaczeń. Oto Maria Farasie-
wicz, Józef Kaniowski i Edward Wołoszyn zostali uhonorowani Krzyżem Czynu Zbroj-
nego Polskiej Samoobrony  na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej. To
zaszczytne odznaczenie otrzymali za popularyzację i utrwalanie pamięci o Kresach II
RP, oraz krzewienie tradycji i kultury kresowej. Aktu nadania w imieniu Przewodni-
czącego Kapituły Krzyża Czynu Zbrojnego dokonał prezes Edward Bień.
     Kolejny punkt programu stanowiły prelekcje. Najpierw arcyciekawy wykład prof.
Stanisława Sławomira Niciei nawiązujący do kolejnych tomów "Kresowej Atlanty-
dy" jego autorstwa, po czym wystąpienie dr Barbary Górnickiej - Naszkiewicz, a
dotyczące kultury kresowej na ziemi głubczyckiej.  Część oficjalną zakończył dr
Zygmunt Kosowski, przywołując pamięć Kresów i rodzinnego Podola w recytowa-
nych przez siebie wierszach.  Następnie goście i zebrani udali się na ciepły posiłek
do klubu "Na skrzyżowaniu" przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w

Nowej Wsi i słodki poczęstunek zaserwowany przez młodzież MECHA-
NIKA.
      Drugą część obchodów - artystyczną - rozpoczęły dzieci  Przed-
szkola nr 1. Przedstawiły barwny mini - spektakl "Legenda o powstaniu
Lwowa" wyreżyserowany przez Waldemara Lankaufa.
       Ostatni, najbardziej dynamiczny punkt programu stanowiła ponad
dwugodzinna "Biesiada kresowa" w reżyserii Marii Farasiewicz, a w
wykonaniu Grupy Estradowej MIRIAM MOK i teatru TRADYCJA ZSM
z udziałem gościa specjalnego, Kresowianki "z krwi i kości" - Krystyny
Koziary (z domu Bielak). Żywiołowo reagująca publiczność wraz z wy-

stępującymi śpiewała kresowe pieśni, korzystając z przy-
gotowanych na tę okoliczność  śpiewników. "Hej soko-
ły" na bis zakończyły występ.

Ciepłe słowa
uznania i
serdeczn e
podziękowa-
nia ze stro-
ny prezesa
E d w a r d a
Wołoszyna
stały się
s w oi s t ym

podsumowaniem jakże udanego VII Dnia Kresowego.
     Pamięć o Kresach, ich kulturze, obyczajowości, tragicznej historii, ludobójstwie i dramacie
wygnania nigdy nie zaginie w naszej społeczności. Świadectwem tego są cztery pokolenia zaan-
gażowane w realizację inicjatyw kresowych: małe dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.  To cieszy!
                                                                                                                                 Redakcja ZSM
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GŁUBCZYCKI ZAKŁAD KARNY JEST
PARTNEREM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

    Zakład Karny w Głubczycach od wielu lat współpracuje ze
środowiskiem lokalnym. Kieruje skazanych do nieodpłatnych
prac na rzecz podmiotów samorządowych.

     18. października br. w ra-
tuszu odbyło się spotkanie
w ramach „Głubczyckiego
Partnerstwa Lokalnego
na rzecz ożywienia społecz-
no - gospodarczego i two-
rzenia miejsc pracy w po-
wiecie głubczyckim”. Za-
kład karny reprezentował
ppor. Bartłomiej Kawulok,
rzecznik prasowy Dyrekto-
ra Zakładu Karnego w Głub-
czycach.
Organizatorami konferencji
byli: Starosta Głubczycki
oraz Powiatowy Urząd Pra-
cy. Uczestnicy spotkania

rozmawiali na temat projektów i funduszy europejskich oraz ak-
tualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie głubczyckim.
W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku kierownictwo
głubczyckiego więzienia skierowało do pracy na rzecz samorzą-
du lokalnego 61 osadzonych. Przepracowali oni łącznie 7 332
godzin, co w przeliczeniu daje kwotę 95 322,50 zł.
Osadzeni uczestniczą w programie pn. „Skazani na karę, skazani
na trudności”. Dzięki temu w zakresie poszukiwania pracy po-
znają swoje mocne i słabe strony. Uczą się umiejętności poru-
szania się po rynku pracy oraz wypełniać podstawowe doku-
menty aplikacyjne.
Tekst: ppor. Bartłomiej Kawulok,
zdjęcia: st. szer. Katarzyna Niemczycka

MEDIACJE SPOSOBEM NA SPÓR
    Służba Więzienna aktywnie włączyła się w obchody Tygo-
dnia Mediacji. Była to okazja do zwrócenia uwagi na możliwość
alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów.

17. października br. Zakład
Karny w Głubczycach był
organizatorem spotkania
edukacyjnego z przedsta-
wicielami instytucji pomo-
cowych działających na te-
renie miasta. Okazją do de-
baty był Międzynarodowy
Dzień Mediacji.
Z zaproszenia ppłk. Toma-

sza Pyry, Dyrektora głubczyc-
kiego zakładu karnego, skorzy-
stali przedstawiciele Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej,
Komendy Powiatowej Policji
oraz Sądu Rejonowego. Gospo-
darzem spotkania był kierownik

działu penitencjarnego por. Roman Pawluś. W rozmowach
uczestniczyła mediator Barbara Kazimierczak.  Szczegółowo przed-
stawiła informacje na temat mediacji w spawach cywilnych, go-
spodarczych, karnych i rodzinnych.
                                 Tekst i zdjęcia: ppor. Bartłomiej Kawulok

 GMINNY KONKURS PIOSENKI
EKOLOGICZNEJ

I PROZDROWOTNEJ...
   ...organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Głubczycach odbył
się 15.11.2017r. w Miejskim Ośrodku Kultury
    W kategorii soli-
stów z klas gimnazjal-
nych tegoroczną lau-
reatką została Karoli-
na Zinko. Uczennica
reprezentowała Szko-
łę Podstawową z Od-
działami Przedszkol-
nymi im. Marii Konop-
nickiej w Bogdanowi-
cach. Pod kierownic-
twem nauczyciela muzyki Pani mgr
Ewy Szmit-Chawa. Uczennica wy-
konała piosenkę z repertuaru Hali-
ny Frąckowiak pt ,,Jak pięknie by
mogło być".
    Nie jest to pierwsze zwycięstwo
Karoliny w przedmiotowym konkur-
sie. Rok temu, uczennica biorąc
udział w tym samym konkursie rów-
nież wyśpiewała sobie zwycięstwo
zajmując 1 miejsce. Karolinie Zinko,
jak również pozostałym uczestni-
kom, biorącym udział w tym przedsięwzięciu składamy gratula-
cje i życzymy dalszych sukcesów estradowych.
                                                                           Ewa Szmit Chawa

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ
BADMINTONA DZIECI I ŻAKÓW

MINI SILESIA CUP...
   ...odbył się w Głubczycach w dniu 18.11.2017r.
    Na starcie tego cyklicznego turnieju stanęło ponad 100
      zawodników   i  zawodniczek z Ukrainy, Czech i Polski.

       Zawody rozgrywane były w trzech kategoriach wiekowych
dzieci U-9, żaków U-11 oraz w parabadmintonie. Bardzo dobrze
spisali się nasi zawodnicy. W kategorii dzieci U-9 dziewczęta:
brązowy medal zdobyła Natalia Raczkowska, w kategorii U-9
chłopców: srebrny medal  Olivier Gacki a brązowy Olivier Wol-
ny.   W kategorii żacy U-11 dziewczęta: złoty medal zdobyła
Oliwia Zielińska a brązowy Anna Gałaszkiewicz a w kategorii
U-11 chłopców: drugie miejsce zajął Rafał Mielnik.
           Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom.  PK
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ELITA ŚWIATOWEGO TAEKWON-DO
    W dniach 25-27.08.2017r. w Mariborze (Słowenia) odbyło
się po raz pierwszy spotkanie grupy Top Ten Elite.
    Założycielem i pomysłodawcą w/w projektu jest Tomaz Bara-
da - Prezydent Słoweńskiego Związku Taekwon-Do, który
w swojej karierze zawodniczej trzykrotnie zdobył Mistrzostwo
Świata i sześciokrotnie stanął na 1 miejscu Mistrzostw Europy.
Grupa, która powstała z jego inicjatywy, zrzesza czołowych za-
wodników Taekwon-Do ITF z całego świata. Działalność grupy
finansowana i wspierana jest przez firmę Top Ten. W spotkaniu
uczestniczyli reprezentanci Polski, Słowenii, Niemiec, Włoch,
Irlandii, Argentyny a nawet Chile.   Z naszego kraju do swojego
projektu Pan Barada zaprosił Karolinę Konik i Bartosza Słod-
kowskiego   z LKS Sparta Głubczyce. Po przyjeździe do stolicy

Słowenii zawodnicy zostali zakwa-
terowani w Hotel City Maribor, po
czym zostali zaproszeni na sesję fo-

tograficzną, która odbyła się w starej fabryce, tworzącej świetny
klimat do zdjęć. Następnie uczestnicy grupy wzięli udział  w
treningu prowadzonym przez Tomaza Baradę w kompleksie spor-
towym Sportcenter Barada. Trening dotyczył walki sportowej, a
zakończony był sparingami. Kolejnego dnia odbywały się na-
grania video oraz integracja zespołu poprzez różnego rodzaju
gry sportowe. We wszystkich wydarzeniach brał również udział
właściciel firmy Top Ten, Peter Kruckenhauser, który nadzoro-
wał pracę drużyny. Spotkanie w Mariborze zakończył ostatni
trening z Tomazem Baradą po którym grupa uczciła współpracę
podczas wspólnego przyjęcia.

ZGRUPOWANIE KADRY NARODOWEJ
TAEKWONDO

    W dniach 01.10 -
07.10.2017 r. w Centralnym
Ośrodku Przygotowań Olim-
pijskich w Spale obyło się
zgrupowanie Kadry Narodo-
wej Polski Taekwondo.
    W zgrupowaniu brali udział
zawodnicy Ludowego Klubu
Sportowego Sparta Głubczy-

ce Karolina Konik i Bartosz Słodkowski. Był to ostatni etap przy-
gotowań do Mistrzostw Świata Taekwondo, które odbędą się w
dniach 10-15.10.2017 r w Dublinie (Irlandia ).                  DJ

MISTRZOSTWA ŚWIATA
TAEKWONDO

   W dniach od 10.10 do 15.10.2017 r. w Dublinie ( Irlandia )
odbyły się XX Mistrzostwa Świata Taekwondo, które rozgry-
wane są raz na dwa lata. W zawodach
wzięło udział 1051 zawodników i zawod-
niczek posiadających czarny pas. Z każ-
dego kraju w konkurencji mogło brać
udział po dwóch zawodników.  Z pośród
61 państw zgłoszonych w zawodach
brały udział między innymi: Chiny, USA,
Rosja, Japonia, Australia, Nowa Zelan-
dia, Argentyna, Brazylia, Kanada, Chile,
Etiopia, Boliwia, Kolumbia, Malezja oraz
kraje Europy. Ludowy Klub Sportowy
Sparta Głubczyce w zawodach reprezen-
towali Karolina Konik i Bartosz Słodkow-

ski, którzy także zostali wyznaczeni do reprezentowania Na-
szego Kraju w uroczystym otwarciu Mistrzostw Świata. Nasi
zawodnicy uzyskali wspaniałe wyniki zdobywając 2 medale
srebrne    i 2 medale brązowe. Karolina Konik zajęła II m w
walkach drużynowych i III m w testach siły drużynowych oraz
Bartosz Słodkowski zajął II m w testach siły drużynowych i III
m w walkach indywidualnych pow. 85 kg. Zawodnikom ser-
decznie gratulujemy wspaniałego sukcesu. Szczególne podzię-
kowania kierujemy dla Pana Burmistrza Głubczyc Adama Kru-
py, za pomoc w dofinansowaniu wyjazdu.

W dniach 04-05.11 2017r. rozegrano
 I kolejkę Ekstraklasy Badmintona.

Klub LKS Technik Głub-
czyce po kilkuletniej nie
obecności   w rozgrywkach li-
gowych ponownie przystąpił
do jej rozgrywek. W rozgryw-
kach ligowych sezonu 2017/
18 bierze udział 15 drużyn. W
I kolejce, która odbyła się w
Pszczynie LKS Technik Głubczyce w składzie Kinga Haracz, Ka-
tarzyna Macedońska, Justyna Pasternak, Anna Serafin, Jakub
Gireń, Kordian Kobylnik, Maciej Matusz i Bartosz Gałązka, tre-
ner Bożena Haracz rozegrał trzy mecze. W pierwszym meczu
Technik uległ niestety drużynie Chojnik Jelenia Góra 3:4, w dru-
gim meczu LKS Technik pokonał drużynę UKS Feniks K-Kożle
6:1 i w trzecim meczu LKS Technik pokonał 5:2 drużynę Plespad
Pszczyna. Następna kolejka rozgrywek rozegrana zostanie 25-
26.11.2017r. w Lublinie.
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DZIEŃ PATRONA
 W  ZESPOLE SZKÓŁ W PIETROWICACH

       Wyjątkowo podniosła atmosfera towarzyszyła tego-
rocznym obchodom Dnia Patrona Szkoły św. Jana Pawła

II, które odbyły się, 20 paź-
dziernika 2017 r. w Zespole
Szkół  w Pietrowicach.
      Społeczność szkolna zgro-
madziła się, aby oddać hołd,
wdzięczności  Patronowi Szko-
ły  za wielką osobowość i za
to, że na zawsze pozostanie w
naszej pamięci.
    Swoją obecnością zaszczy-
cili nas ksiądz dziekan Ry-
szard Polasz, proboszcz pa-

rafii Równe ks.
Krzysztof Cieślak,
proboszcz parafii Braciszów ks. Krzysztof  Wójtowicz, a
także burmistrz  Głubczyc Adam Krupa wraz z przedstawi-
cielami Rady Miejskiej, dyrektor PODN Iwona Kusznier,
Prezes ZNP Grażyna Raczek, Przewodniczący NSZZ Soli-
darność Piotr Pakosz  oraz Przewodnicząca Rady Rodziców
Katarzyna Legrand .
      Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w pietrowickim
kościele, którą odprawili księża,  zwracając się do całej szkol-
nej społeczności skierowali piękne  słowa  m.in. na temat
autorytetu Jana Pawła II i Jego nauk, z których powinniśmy
korzystać  w życiu codziennym.
    Następnie wszyscy udali się do szkoły na uroczystą aka-
demię. Najpierw dyrektor - Bogdan Kulik przywitał zebra-
nych, a następnie samorząd uczniowski przypomniał naj-
ważniejsze chwile z życia Świętego Jana Pawła II.
     W trakcie uroczystości podsumowany został VII Powia-
towy Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II i VII Powiatowy
Konkurs Plastyczny - Jan Paweł II w oczach dziecka, pod
patronatem Starosty Głubczyckiego  Józefa Koziny.
Na zakończenie ciepłe słowa skierowali do uczniów i wszyst-
kich pracowników szkoły burmistrz Głubczyc  Adam Krupa
oraz ks. dziekan Ryszard Polasz odwołując się do wartości i
postawy  Naszego Patrona.
   Dzień Patrona jest dla naszej szkoły dniem tak wyjątko-
wym,  jak wyjątkowym był Jan Paweł II. Kolejny raz przeko-
naliśmy się, że emocje związane z Jego osobą powodują
wzruszenie i skłaniają do refleksji. Jego idee i myśli są wiecz-
nie żywe w naszych sercach i  codziennych działaniach.
                                                             M. Podgórska

 "ZNÓW JESTEM WOLNA
 I NIEPODLEGŁA..."
- 11. listopada - obchody Narodowego Święta  Niepodległości
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego
w Klisinie.
     11. listopada to dla Polski bardzo ważny dzień - obchodzimy Naro-
dowe Święto Niepodległości. Jak co roku, tę ważną uroczystość uczci-
liśmy w naszej szkole. Uroczysty apel z okazji 99. rocznicy odzyska-
nia niepodległości przez Polskę odbył się  9. listopada 2017r. Apel
przygotowała klasa III b, której wychowawcą jest Pani Magda Przy-
bysławska. Widowisko artystyczno-historyczne uświetnili również
uczniowie klasy I oraz młodsza i starsza grupa przedszkolnaa. Chorą-
gwie, kwiaty biało czerwone, galowe stroje - wszystko piękne przy-
gotowane.  Uczniowie klasy I przywitali zgromadzoną publiczność,

następnie starsi uczniowie opowiadali o walce z zaborcami, o patrio-
tyzmie naszych przodków, o walce młodych chłopców, którzy najczę-
ściej ginęli na polu bitwy o wolny kraj. W symboliczny sposób przed-
stawili zaborców, którzy ściągają koronę Polsce i zakładają jej kajda-
ny. Jednakże po 123 latach udaje się Polsce je zrzucić i ponownie być
niepodległą. Jednak Polska upomina "Znów jestem wolna i niepodle-
gła. Po 123 latach niewoli i męczeństwa, znów pojawiłam się na mapie
Europy. Jestem na niej do dziś. Od Was zależy, czy pozostanę na niej
na zawsze!". Towarzyszyły temu dobrane pieśni patriotyczne, recy-
tacja. Na koniec z dumą wszyscy uroczyście odśpiewali "Mazurka
Dąbrowskiego".
     Na zakończenie Pani dyrektor Teresa Zakrzyk podziękowała twórcą
patriotycznego przedstawienia, podkreśliła jego wartość wycho-
wawczą i artystyczną. Zaakcentowała, że godny strój, przypięcie
kotylionu, wysłuchanie apelu z prawdziwą powagą      i zaangażowa-
niem, to szacunek dla historii i dziejów naszego narodu. Następnie
wszystkich uczestników uroczystości zaproszono do okolicznościo-
wego pochodu z chorągiewkami ulicami Klisina. Ten dzień na pewno
na długo zapadnie w sercach  i pamięci wychowanków i wychowaw-
ców.                                                                   Magda Przybysławska

Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Głubczycach

informuje,
 iż uchwałą nr XXXV/285/17 Rady Miejskiej
w Głubczycach z dnia 2 października 2017 r.

w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta
Głubczyce (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r.

poz. 2432) ulicy położonej w Głubczycach
zmieniono nazwę

 z "I Armii Wojska Polskiego"
na "Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego".
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11.11. 2017r w Prudniku odbyły się
Międzynarodowe zawody karate WKF
 "Puchar Gór Opawskich"...
...w zawodach startowało 250 zawodni-
ków, z  20 klubów z Polski, Czech i Ukra-
iny. Ludowy Zespół Sportowy Karate-
Do Głubczyce reprezentowali: Maciej
Kowalczyk, który w kata juniorów i w
kata kadetów zdobył złote medale, Julia
Hac w kata 11 lat zdobyła złoty medal,
Marta Fiet w kata 10 lat zdobyla złoty
medal, Klaudiusz Leliński w kata 11 lat
zdobył złoty medal, Jakub Patryjach w
kata  kadetów zdobył brązowy medal a
w kata 12-13 lat zdobył brązowy medal,
Emilia Klein w kata 11 lat zdobyła brązowy medal, Maja Kowalczyk
w kata 7 lat zdobyła brązowy medal, Wiktoria Sawicka w kata zdo-
była 9 i kata 10 lat brązowe medal. W zawodach startowali również
Michalina Jung, Oliwia Raniowska,Wojciech Patryjach, Mateusz
Stankiewicz oraz Michalina Kaliwoda, którzy pomimo dobrych star-
tów na dobrym poziomie nie dostali się do puli finałowej.
Bardzo dziękuję zawodnikom za wspaniały wynik sportowy.
Tym razem na zawodach nie było Szymona Cieślika, który od 10 do
12 listopada 2017r przebywa w Giżycku na zgrupowaniu Kadry
Polski a jego koledzy godnie jego zastąpili.

25. - 29.10. w Hiszpanii odbyły się Mistrzo-
stwa Świata Karate WKFWorld Junior,
Cadet and U21 Championships 2017
      W zawodach startowali mistrzowie poszczególnych
państw. Polskę reprezentowali zawodnicy kumite i kata. Szy-

mon Cieślik z Ludowego Zespołu Sportowego Karate-Do
Głubczyce jako reprezentant Polski startował w kata. Przeciw-
nikami Szymona było 46 zawodników   w tym byli Mistrzowie
Świata i Europy.Poziom zawodów był na bardzo wysokim
poziomie. Pierwszą walkę Szymon wygrał z Holendrem 4-1,
drugą walkę wygrał 5-0 z byłym brązowym medalistą Mi-
strzostw Europy z Grecji. Trzecią walkę przegrał 4-1 z Japoń-
skim mistrzem Azji, srebrnym medalistą aktualnych Mistrzostw
Świata oraz 3-2 z  zawodnikiem z Hiszpanii - aktualnym brązo-
wym medalistą Mistrzostw Świata. Ostatecznie Szymon zna-
lazł się na 9 miejscu tych mistrzostw. Podsumowując start
Szymona Cieślika należy uznać za udany i daje nadzieję że w
przyszłości będzie procentować lepszymi wynikami.

 4.11. 2017r w Ostrawie /Czechy/
  odbyły się zawody karate

WKF "Grand Prix Ostrawy".
W zawodach startowało 760 zawodników, 109

klubów z 10 państw. Ludowy Zespół Sportowy
Karate-Do Głubczyce reprezentowało 8 zawodni-
ków: 1. Szymon Cieślik, który w kata kadetów zdo-
był srebrny medal, 2. Jakub Patryjach, który w kata
12-13 lat zdobył brązowy medal, Michalina Jung,
Oliwia Raniowska w kata kadetów po wygraniu
jednej walki odpadły w następnych , Maciej Ko-
walczyk, który po wygraniu jednej walki  kata ka-
detów odpadł w następnej, Emilia Klein i Julia Hac
po wygraniu jednej walki w kata 10-11 lat odpadły
z następnych oraz Klaudiusz Leliński, który w kata
10-11 odpadł w pierwszej walce. Poziom zawodów
był bardzo wysoki, start naszych zawodników był
na dobrym poziomie ale o zwycięstwie decydowały decyzję sę-
dziowskie. Szymon Cieślik kończy sezon 2017r w  bardzo dobrym
wynikiem a starty Jakuba Patryjacha są coraz bardziej obiecujące
na nowy sezon startowy.                                                        JH

Opinia trenera Kadry Polski,    Marka Chwiralskiego
 (Tak na gorąco)     Dziewiąte miejsce  Szymona Cieślika na
Mistrzostwach Świata karate WKF w Santa Cruz. Dwie pierw-
sze walki wygrane, trzecia przegrana z Japonczykiem ... 1 - 4.
Świetny repasaż z Hiszpanem ...ale przegrana 2 - 3 (nie chciało
mi się wierzyć!!!). Rozumiem, że wszystko pomaga gospoda-

rzom, ale są granice. Gankaku
bezbłędne ...no cóż dążymy
dalej do podium. Dobre wystę-
py - Mikolaj Dobrzynski i nie-
zły Maksymilian Szczypkow-
ski. Kamila Bracikowska i Ola
Jędrzejczyk -  brakło szczęścia.
W końcu to Mistrzostwa  Świa-
ta  karate olimpijskiego.
     Bardzo dziękuję wszystkim

zawodnikom i ich Trenerom. Życzę wszystkim zawodnikom
kumite i trenerom kadry doskonalych wyników w następnych
dniach rywalizacji.    JH

 18.-19.11. 2017r. w Legnicy odbyły się Międzynarodowe zawody Karate WKF Cuprum Cup Polisch Open.
     W zawodach startowało 521 zawodników z 66 klubów z 12 państw.
    Ludowy Zespół Sportowy Karate-Do Głubczyce reprezentowali: 1. Maciej Kowalczyk,
który w kata kadetów zdobył brązowy medal, a w kata juniorów zajął 7 m. 2. Oliwia
Raniowska, która w kata kadetek zajęłą 5 m. 3.Michalina Jung, w kata kadetek wygrała
jedeną walkę, ale przegrała następną. 4.Jakub Patryjach w kata kadetów po dobrej walce
przegrał  i odpadł z dalszych walk.   19 listopada 2017r w grupie dziecięcej startowali: 1.
Marta Fiet, która w kata 10 lat zdobyla złoty medal. 2.Maja Kowalczyk, która w kata U 8 lat
zdobyła srebrny medal. 3.Franciszek Wysocki,  w kata 11 lat zdobył srebrny medal.
4.Julia Hac, w kata 11 lat zdobyła srebrny medal. 5.Jakub Patryjach,  w kata 12-13 lat
zdobył brązowy medal. Klaudiusz Leliński, Emilia Klein, Mateusz Stankiewicz oraz Woj-
ciech Patryjach pomimo dobrych startów nie byli w stanie pokonać zawodnikow z Kuwej-
tu. Zawodnikom za walkę, zaangażowanie i konsekwencję serdecznie dziękuję. JH
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REKLAMA  W GŁOSIE GŁUBCZYC
 Głos Głubczyc jest bezpłatnym informatorem o zasięgu

gminy, w formacie A4 w kolorze. Ukazuje się na przełomie
miesięcy w nakładzie 1600 egz. oraz w wersji elektronicznej
na www.glubczyce.pl  Reklamy - tylko na wewnętrznych

stronach - podstawowy moduł - w  ramce 9x9cm,
jednorazowa edycja 100,00zł +VAT,

przy większej ilości cenę można negocjować.
   Treść reklam nadsyłać  w wersji elektronicznej w pliku JPG
(rozdz. 300dpi) na adres e-mail "janwac@o2.pl", w terminie

do 15. każdego miesiąca na miesiąc następny,
wraz z podaniem "parametrów"
niezbędnych do wystawienia

 Faktury VAT przez Miejski Ośrodek Kultury.

Głos Głubczyc -
 bezpłatny informator samorzadowy

 Wydawca - Urząd Miejski w Głubczycach.  (ISSN 1234-0890)
nakład 2000 egz.

 Red. naczelny - Jan Wac,  Adres Redakcji: 48-100 Głubczyce,
ul. Niepodległości 14, Urząd Miejski,  tel. 77 485-30-21

e-mail janwac@o2.pl
Materiały zamówione i niezamówione przyjmujemy

 do 10. każdego miesiąca.
 Materiały można zostawiać  w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane
i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania,

redagowania  tekstów i zmiany tytułów.
Nie odpowiadamy za treść zamieszczonych  ogłoszeń i reklam.

Numery archiwalne GG  - www.glubczyce.pl, wszystkie GG
oraz Kalendarze Głubczyckie na  http://www.sbc.org.pl

Druk -Drukarnia Printgraph ul. Mickiewicza  32-800 Brzesko
tel. +48 14 663 07 50 fax +48 14 664 07 25

<drukarnia@printgraph.pl>

- Portal regionalny o charakterze   informacyjno -turystycznym, promujący  powiat, gminę i miasto Głubczyce.
Serwis skupia się na propagowaniu, i wspieraniu inicjatyw społeczno-kulturalnych,

 tworzonych przez ludzi dla ludzi.

chcesz wiedzieć co?  gdzie? kiedy?
 kliknij  WWW.TWOJEGLUBCZYCE.PL

OSOBY POTRZEBUJĄCE  POMOCY
W ZWIĄZKU  Z PROBLEMEM

 ALKOHOLOWYM,
NARKOTYKOWYM  LUB
PRZEMOCĄ W RODZINIE

 MOGĄ JĄ UZYSKAĆ:

* w Punkcie Konsultacyjnym budynek Urzę-
du Miejskiego,  ul. Niepodległości 14,
pok.24 (II p)   tel. 77 485-08-60
  - dyżury członków Gminnej Komisji ds. Roz-
wiązywania  Problemów  Alkoholowych:
       we wtorki  w godz. 12.00 -14.00,
       w piątki w godz.  9.00 - 11.00,
       w środy w godz. 14.00 - 16.00
* dyżury terapeuty: w poniedziałki i środy w
godz. 16.00  - 19.30,  telefon zaufania - bezpłat-
na infolinia:   tel  0800-475 - 070,    - codziennie
od pon. do piątku w godz. 8.00 - 14.00
*  u psychologa ds. przemocy /w Ośrodku Po-
mocy Społecznej   przy  ul. Pocztowej 6a tel. 77
485-29-22/ -  w piątki w godz .14.00 - 16.00
   (termin spotkania  uzgodnić telefonicznie)
* Grupy samopomocowe AA i AL-Anon spoty-
kają się w pomieszczeniach Stowarzyszenia
Głubczycki Klub   Abstynenta ( Urząd Miejski
ul. Niepodległości 14) grupa AA-w każdą środę
o godz. 18.00,
grupa Al-Anon -  w każdy wtorek  o godz. 18.00
* Głubczycki Klub Abstynenta
 czynny codziennie od godz.17.00
*  Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom
/ul. Zakonna 3  czynny codziennie w godz. 14.00
- 22.00  /tel. 77 485-61-77/
*  Ogólnopolski telefon
 zaufania dla dzieci i młodzieży
         - połączenie bezpłatne: 116 111
    facebook.com/Niechciane.Glubczyce
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Serdecznie Witamy
Nowych Mieszkańców
 Ziemi Głubczyckiej,

urodzonych we wrześniu
i październiku 2017r.

w Szpitalu Powiatowym
w Głubczycach.

Rodzicom Gratulujemy!

Pajerski Antoni
s.Moniki Prudnik

30.09 16.20 3600g 59cm

Podanowska Iga c.
Angeliki Branice

20.09 19.30 2980g 56cm

Rapacz Maria
c.Katarzyny Pilszcz

24.09 19.55 3360g 58cm

Serwata Aleksander
s.Anety Opole

20.09 8.40 3600g 57cm

Szarota Lena
c.Justyny Lisięcice

07.09 10.00 3400g 57cm

Toporowski Antoni
s.Anety Głubczyce
14.09 9.20 4100g 62cm

Tuszyńska Aleksandra
c.Joanny Ściborzyce M.
29.09 7.50 3100g 53cm

Walaszek córka c.
Aleksandry Głubczyce
18.09 10.25 3080g 53cm

Wiśniowska Milena
c.Doroty Kietrz

14.09 10.20 2450g 53cm

Ziarko Oliwier
s.Ewy Prudnik

30.09 4.15 3580g 57cm

Znojek Adam
s.Natalii Głogówek

27.09 23.55 3340g 54cm

Mleczko Fabian
s.Jolanty Głubczyce

20.09 7.10 3850g 57cm

Białas Jakub
s.Patrycji Dzbańce Os.
02.10 13.20 4600g 61cm

Bieniek Wiktoria
c.Jolanty S. Kotkowice
05.10 14.40 4650g 61cm

Bodziony Hanna
c.Korneli Sucha Psina
19.10 10.15 3300g 55cm

Bronkowska Hanna
c.Moniki Wrocław

26.10 16.40 3100g 55cm

Brożek Klara c.
Elżbiety Kwiatoniów

27.10 6.00 3500g 56cm

Dziudzik Kamil
s.Moniki Rudziczka

07.10 12.50 4000g 57cm

Furman Kamila
c.Małgorzaty Grobniki
25.10 8.40 3560g 59cm

Gacka Pola
c.Pauliny Głubczyce

30.10 15.40 3250g 57cm

Grajny Filip s.
Aleksandry Biskupów
02.10 11.30 3400g 55cm

Komenda Leon
s.Justyny Dzierżysław
25.10 16.50 3500g 58cm

Lenartowicz Łucja
c.Bogusławy Głubczyce
24.10 9.00 3180g 56cm

Małyjurek Mikołaj
s.Emilii Krzyżowice

28.10 20.35 2920g 52cm
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