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   10. edycja prestiżowego konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opol-
skiego to okazja do pokazania, jak zmieniają się miejscowości naszego regionu, a prze-
strzeń wokół nas staje się bardziej przyjazna dla mieszkańców. To już 10 lat konkursu
i 172 realizacje z całego regionu zgłoszone do Konkursu w poprzednich latach,  a 42 z nich
zyskały prestiżowe nagrody i wyróżnienia powiedział marszałek województwa opolskiego
Andrzej Buła podczas uroczystego finału  i wręczania nagród i wyróżnień  26. wrzesnia
2018 r. Burmistrz Adam Krupa po raz drugi odbierał nagrodę   w tym konkursie.
    Wyróżnione przestrzenie publiczne to  wizytówki aktywnych, lokalnych społeczności,
gospodarności samorządowców, dbałości i zaradności o przestrzeń wokół nas. Nagradzane
inwestycje świadczą o tym, że włodarze gmin coraz bardziej dbają o wysoki poziom planowa-
nia i projektowania przestrzeni publicznej. Promujemy przestrzeń publiczną, przyjazną dla
ludzi i najlepsze inwestycje, kształtujące ład przestrzenny, dzięki którym mieszkańcom żyje
się lepiej - zgłoszenia konkursowe oceniała  komisja, w której pracowali samorządowcy,
a przede wszystkim eksperci - architekci, urbaniści i planiści. Komisja oceniła ich wpływ na
poprawę jakości życia mieszkańców, integrację społeczną i wizerunek województwa, sprzyja-
nie kontaktom międzyludzkim, wartość użytkową   i estetyczną przestrzeni.
                              Opr. Jan Wac na podst. http://www.przestrzen.opolskie.pl/

WYBORY BURMISTRZA GŁUBCZYC,
Na poszczególnych kandydatów na burmistrza oddano następujące liczby głosów ważnych:

1) KRUPA Adam KWW OKOG * * * 5 8 3 0   2) MRÓZ Mariusz Józef  KW RAZEM DLA GŁUBCZYC * * * 1 6 6 5
3) SŁODKOWSKA Elżbieta Regina  KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ * * * 2 0 7 5  Razem * * * 9 5 7 0
Liczba głosów stanowiąca więcej niż połowę głosów ważnych wymagana dla wyboru burmistrza wynosi 4786.
Wymaganą liczbę głosów uzyskał i na burmistrza został wybrany,  KRUPA Adam zgłoszony przez KWW OKOG

RADA MIEJSKA,
1. SŁODKOWSKA Elżbieta Regina z listy nr 10 KW PIS
2. OGAR Jan Stanisław z listy nr 10 KW PIS
3. KRUPA Adam z listy nr 20 KWW OKOG
4. NAUMCZYK Kazimierz z listy nr 20 KWW OKOG
5. ZWARYCZ Rafał  z listy nr 21 KWW NASZA ZIEMIA GŁ.
6. MONASTERSKI Marek z listy nr 22 KWW MIESZK. ZIEMI GŁ.
1. KOWALCZYK Bartosz Paweł z listy nr 10 KW PIS
2. PIWOWAR Ryszard  z listy nr 19 KW RAZEM DLA GŁUBCZYC
3. WOŁOSZYN Edward z listy nr 20 KWW OKOG
4. PIECHACZEK Barbara Teresa z listy nr 20 KWW OKOG
5. SERWETNICKI Zbigniew  z listy nr 21 KW NASZA ZIEMIA GŁ.
1. GŁOGOWSKI Czesław Antoni z listy nr 10 KW PIS
2. WYSOCZAŃSKI Jan z listy nr 20 KWW OKOG
3. KOCOŃ Adam  z listy nr 21 KWW NASZA ZIEMIA GŁ.
4. BUCHANIEC Adam z listy nr 22 KWW MIESZKAŃCY ZIEMI GŁ.
5. GAWŁOWSKI Mariusz z listy nr 22 KWW MIESZK. ZIEMI GŁ.
1.TKACZ Ryszard z listy nr 10 KW PIS
2. MAJEWSKI Paweł z listy nr 19 KW RAZEM DLA GŁ.
3. ROBAK Wiesław  z listy nr 20 KWW OKOG
4. BUCZEK Paweł Władysław z listy nr 20 KWW OKOG
5. PODSTAWKA Agnieszka z listy nr 22 KW MIESZK ZIEMI GŁ.

RADA POWIATU,
1. NASZKIEWICZ Jerzy z listy nr 10 KW PIS
2. BAC Leszek  z listy nr 10 KW PIS
3. SOCZYŃSKI Piotr z listy nmr 15 KWW NASZA ZIEMIA GŁ.
4. RUDZIŃSKI Rartosz z listy nr 15 NASZA ZIEMIA GŁ.
5. BEDNARSKI Wiesław z listy nr 15 NASZA ZIEMIA GŁ.
6. FARASIEWICZ Maria z listy nr 16 MIESZKAŃCY POWIATU GŁ.
7. JUCHNOAnita zlisty nr 17 KWW POW.WSPÓLNOTA .SAM.
8.  KULIK Bogdan z listy nr 18 KWW MIESZKAŃCY ZIEMI GŁ
1. OGNISTY Tomasz z listy nr 10 KW PIS.
2. PODKÓWKA Marian z listy nr 10 KW PIS
3. CZECHOWICZ Artur z listy nr 10KW PIS
4. SAPA Irena z listy nr 15 NASZA ZIEMIA GŁ.
5.  KOZINA Józef z listy nr 16 KWW MIESZK.POWIATU GŁ.
6. GORZKO Radosław z listy nr 16 MIESZK. POWIATU GŁ
7. JASION Jan z listy nr 16 KWW MIESZK. POWIATU GŁ.
8. KRUPA TADEUSZ z listy nr 17 POW. WSPÓLN. SAM..
9. POSPISZYL Benedykt z listy nr 18 KW MIESZK. ZIEMI GŁ.

SEJMIK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
 - ZIÓŁKO ZBIGNIEW - KOALI CJA OBYWATELSKA -

7359 GŁOSÓW

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRZESTRZEŃ
PUBLICZNĄ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2018

  ROZSTRZYGNIĘTY
REWALORYZACJA  PARKU MIEJSKIEGO

 W GŁUBCZYCACH  NAGRODZONA

PODZIĘKOWANIE
DZIĘKUJĘ MIESZKAŃCOM GMINY ZA LICZNY UDZIAŁ W WYBORACH I GŁOSY POPARCIA

DLA MNIE I MOICH KANDYDATÓW DO RADY GMINY I POWIATU.
TO DLA MNIE WIELKI ZASZCZYT ORAZ OGROMNE ZOBOWIĄZANIE I MOTYWACJA

DO DALSZEJ WYTĘŻONEJ PRACY.
                                                                                                          Adam Krupa

                                                                                                               Burmistrz Głubczyc
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   Nasza gmina została
zauważona i doceniona
na arenie krajowej.
24i 25 września br.
uczestniczyliśmy w VI
Polskim Kongresie
Przedsiębiorczości w
Poznaniu.
 Wydarzenie zgromadzi-
ło ponad tysiąc uczest-
ników z całej Polski.

     Najważniejszym celem kongresu było stworzenie platformy
porozumienia i wymiany doświadczeń dla polskich przedsiębior-
ców, naukowców, samorządowców oraz administracji centralnej.
Motywem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia było ha-
sło Nowoczesna gospodarka - kapitał dla przyszłości.
    W inauguracji wydarzenia wzięła udział Jadwiga Emilewicz -
minister przedsiębiorczości i technologii. Gminę Głubczyce re-
prezentował Wiceburmistrz Głubczyc Pan Kazimierz Bedryj, od-
bierając tytuł "Lidera Rozwoju Regionalnego 2018".
    W ramach kongresu odbyło się blisko 30 paneli dyskusyj-
nych, w ramach których podejmowane były najistotniejsze kwe-
stie związane z rozwojem ekonomicznym i społecznym, jak m.in.
rozwój regionalny w perspektywie 2014-2020, rynek mieszkanio-
wy w Polsce, współpraca biznesu oraz samorządów, poziom pol-
skich innowacji, rola uczelni wyższych w kształtowaniu rynku
pracy, wyzwania rynku energetycznego, społeczna odpowiedzial-
ność biznesu, czy komercjalizacja badań.
 Lider Rozwoju Regionalnego to prestiżowy ogólnopolski pro-
gram, którego laureatami zostają firmy i miasta działające dla po-
lepszenia warunków mieszkańców lokalnej społeczności, które
skutecznie pozyskują fundusze unijne i krajowe na inwestycje,
realizując je sprawnie a przy tym nie zapominając o wielu innych
potrzebach mieszkańców.
    Tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego trafia do miast, gdzie wi-
dać pozytywne zmiany w otoczeniu, dzięki realizacji wielu klu-
czowych projektów. Jest to także efekt naszych działań mających
na celu przygotowanie terenów inwestycyjnych oraz promocji

gminy w mediach w celu pozyskania inwestorów. - mówi Wice-
burmistrz, Kazimierz Bedryj.
   Rywalizowaliśmy z gminami z całej Polski. Jesteśmy zbudowani
tym wyróżnieniem i zmotywowani do dalszej pracy. Jest to efekt
współpracy Burmistrza, Rady Miejskiej, spółek i instytucji gmin-
nych oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Głubczycach.
   Podczas kongresu nagrodzono najprężniej działające polskie
firmy i instytucje, które otrzymały wyróżnienia przyznawane przez
Polską Agencję Przedsiębiorczości. Pierwszy dzień kongresu
zwieńczyła gala, w ramach której przyznane zostały  nagrody
(m.in. dla Gminy Głubczyce) specjalne - Ikona Przedsiębiorczości
dla Zygmunta Solorza, twórcy Telewizji Polsat, Ikona Nauki dla
prof. Macieja Chorowskiego, dyrektora Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju oraz Ikona Samorządu, którą otrzymał Wadim
Tyszkiewicz - prezydent Nowej Soli.
     Podczas kongresu funkcjonowała strefa wystawiennicza,
w ramach której polscy przedsiębiorcy, naukowcy oraz samorzą-
dowcy mogli promować swoje usługi, produkty oraz tereny in-
westycyjne. Organizatorzy zaprosili do strefy wystawienniczej
między innymi firmę Volkswagen Poznań, FANUC Polska, Poli-
technikę Poznańską, Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych
Technologii, PORSCHE czy Województwo Zachodniopomorskie.
      VI Polski Kongres Przedsiębiorczości odbył się pod patrona-
tem honorowym Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Inwe-
stycji i Rozwoju, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Wojewo-
dy Wielkopolskiego, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ambasada Brytyj-
skiej w Polsce, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Polsce
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiej Izby Ekologii,
Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii
Europejskiej, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Związku
Miast Polskich,  Związku Powiatów Polskich, Polskiej Izby Infor-
matyki i Telekomunikacji, Wielkopolskiego Związku Przedsiębior-
ców Lewiatan.                                                     Mateusz Kitka

GMINA GŁUBCZYCE WYRÓŻNIONA TYTUŁEM
"LIDERA ROZWOJU REGIONALNEGO 2018"

NA VI POLSKIM KONGRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POZNANIU
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STACJA GŁUBCZYCE
OFERTA KOMERCJALIZACJI

Przebudowa budynku byłego
dworca kolejowego

 w Głubczycach
PLANOWANE KOSZTY
ROBÓT BUDOWLANYCH
SPORZĄDZIŁ: INWESTOR
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT
BEZ PODATKU VAT: 5 347 569,58 zł
PODATEK VAT: (23%) 1 229 941,00 zł
ADRES INWESTYCJI: zlokalizowana na działce o nr ew. 738/25
DATA OPRACOWANIA: 2016-12-03
BRANŻE: budowlana; snitarna; elektryczna
OGÓŁEM
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:
6 577 510,58 zł
SŁOWNIE: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem
tysięcy pięćset dziesięć i 58/100 zł

Projekt realizowany jest przez warszawską spółkę UAVAV
ma na celu uruchomienie kompleksu handlowo - usługowego
STACJA GŁUBCZYCE, dla mieszkańców Głubczyc i regionu,
w tym pobliskich (5km) Czech.

Całość inwestycji obejmuje restaurację zabytkowego dworca
PKP w Głubczycach oraz wybudowanie nowoczesnego, kore-
spondującego z nim architektonicznie i funkcjonalnie budynku
biurowo-usługowego na tej samej działce, znajdującej się w od-
ległości jednego kilometra od centrum miasta.

Inwestycja wspierana jest faktem uruchamiania w tym miejscu
przez władze miasta i powiatu CENTRUM PRZESIADKOWEGO.

Dworzec PKP, na który po latach wracają pociągi, przebudo-
wywany i rozbudowywany przez władze samorządowe Dworzec
Autobusowy, oraz stworzenie w sąsiedztwie infrastruktury par-
kingowej PARK & RIDE zbiegnie się z generalnym remontem
i przebudową budynku byłego dworca PKP Głubczyce oraz bu-
dowie nowego, trzykondygnacyjnego budynku od strony za-
chodniej dawnego dworca, stanowiącego projekt centrum han-
dlowo-biurowo-użytkowego STACJA GŁUBCZYCE. Oba budyn-
ki zostaną wyposażone w ruchome schody oraz windy, a ich
wnętrza zaaranżowane tak, by najlepiej służyć swojemu handlo-
wo – usługowemu przeznaczeniu.

>>> cd.str.16
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       Pierwsze spotkanie młodzieży w Rockenhausen  niezapo-
mnianym przeżyciem dla wszystkich. Czasem jeden, jedyny ty-
dzień może wiele uczynić.
To się właśnie zdarzyło na pierwszym spotkaniu młodzieży
w Rockenhausen w dniach 22 - 28 czerwca 2018r.  Przez cały
tydzień młodzież z Rockenhausen i jej rówieśnicy z trzech miast
partnerskich: z Rognac we Francji, z Głubczyc w Polsce oraz z
Krk w Chorwacji, mieli możliwość wzajemnego poznania się w
ramach projektu ”Erasmus”, którego motto brzmiało: „YOUrope -
Twoja Europa”.
     W spotkaniu, które zaincjował Burmistrz Miasta Karl-Heinz
Seebald, wzięło udział 60 młodych osób,12 opiekunów i 3 tłuma-
czy. Głównymi organizatorami byli Johanna Goerzen, referentka
ds. młodzieży w Miejskim Domu Młodzieży (Centrum dla Dzieci i
Młodzieży), Christian Angne członek Rady Związku Gmin oraz
członek Rady Miasta Gerd Fuhrmann. Przygotowanie projektu
kosztowało wszystkich wiele pracy i wymagało dużej cierpliwo-
ści. Przygotowania gospodarzy i planowanie trwały już od  paź-
dziernika 2017r. „Ten nakład pracy ze wszech miar się opłacił,
a efekty przerosły nasze oczekiwania - mówi Johanna Goerzen.
„Tydzień Młodzieży” może stać się symbolem wielokulturowej
wspólnoty.
   Wspólnie grano, wspólnie śpiewano, dyskutowano i opowia-
dano o sobie. Z obcych sobie - stali się przyjaciółmi. Takie wła-
śnie było przesłanie: zapoczątkowanie przez młodych, niwelowa-
nie uprzedzeń, ukazanie korzyści ze wspólnej Europy, umożliwie-

nie dyskusji i wymiany poglą-
dów na aktualne tematy i wy-
darzenia. Każdy z poszczegól-
nych dni był poświęcony inne-
mu tematowi.
Poniedziałek rozpoczęto inte-
raktywnymi zajęciami pod nazwą

CZTERY KRAJE – CZTERY KULTURY – JEDEN WSPÓLNY TYDZIEŃ
„Rajd fotograficzny”, po południu odwiedzano miejsca w któ-
rych działały  różne stowarzyszenia jak np. cyrk młodzieżowy
„Pepperoni”, klub tenisowy czy też grupa taneczna „RoHau”.
Wieczorem, swoją prezentacje przedstawiła  grupa z miasta part-
nerskiego Rognac.
Wtorek poświęcono trudnemu tematowi: „Bezrobocie wśród mło-
dych”. W Szkole Zawodowej młodzi  mogli wziąć  udział w warsz-
tatach pod nazwą „ Binarny System Kształcenia” lub „Praktyka
Międzynarodowa”. Na zakończenie dnia zwiedzano zakłady pra-
cy takie jak: IGR, Audient czy ewangelicki warsztat diakoniczny
”Zoar”. Wieczorem można było się ochłodzić w miejscowym Kom-
pleksie  Kąpielowym, gdzie młodzi mogli pływać do 22.00, grilować
i wspólnie muzykować. „Wszyscy byli zachwyceni” - mówi Fuhr-
mann. „Wytworzył się taki nastrój, że osobne wcześniej grupki jed-
noczyły się, aż powstała jedna wspólna grupa”.
Motto dla trzeciego dnia brzmiało „System Polityczny” i grupa
młodzieży zwiedziła Urząd Magistratu w Moguncji (Mainz). Mło-
dzi mieli możliwość zapoznania się z systemem samorządowym
w Rheinland-Pfalz. Wieczorem zaprezentowała się grupa „Karate
i Taekwon-Do” z partnerskiego miasta Głubczyce.
W czwartek motto brzmiało: „Integracja uchodźców” i w związ-
ku z tym zaproszono uchodźców z Erytrei i Somalii, którzy opo-
wiedzieli co ich zmusiło do ucieczki. „Przede wszystkim obawa
przed  zmuszaniem do służby wojskowej, nawet jeśli nie masz 18
lat” - mówi Goerzen. „Jeśli się nie zgodzisz, mogą cię nawet za-
strzelić”. Młodzież wysłuchała  w skupieniu tych poruszających
zwierzeń i po gwarnych dysku-
sjach wszyscy byli jednego zda-
nia - gdy ludzie znajdą się w ta-
kich sytuacjach, to należy im się
pomoc. Wieczorem przyszła kolej
na prezentację  chorwackiej mło-
dzieży z Krk. >>>str.16
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NAGRODY BURMISTRZA
Szk. P. nr 1: Bożena  Wiciak - dyrektor, Dorota Krupa,
Beata  Sobczak - nauczyciele
Szk. P. nr 2: Ewa Błażków - dyrektor, Mariusz  Kruk - wicedyrek-
tor, Aneta Podleśny, Sylwia Bartosiewicz - nauczyciele
Szk. P. nr 3: Bożena Majka - dyrektor, Maria Bernacka - wicedy-
rektor,  Grażyna Dubiel, Krystyna Potwora, Urszula Romanowicz
- Rakoczy, Grażyna Skowron - nauczyciele
Z. Sz. Pietrowice: Bogdan  Kulik - dyrektor, Mariola Bedryj -
wicedyrektor,  Marcelina Podgórska - nauczyciel
Sz. P. Lisięcice: Tadeusz Wojciechowski - dyrektor, Lucyna
Leżańska - wicedyrektor, Marta Klimek - nauczyciel
Przedszkole  nr 1: Anna Pyrczak - dyr.,  Dorota Sobol wicedyr.
Przedszkole  nr 2: Joanna Radecka - dyrektor
Przedszkole  nr 3: Anna Komplikowicz Serwetnicka - dyrektor,
Aldona Grzywna - nauczyciel
Ryszard Kańtoch - Komendant Hufca ZHP

ŚLUBOWANIE I WRĘCZENIE PRZEZ BURMISTRZA
DYPLOMÓW NAUCZYCIELOM MIANOWANYM:

        Monika Podstawka i Piotr Olejnik

OSOBY KTÓRE PRZESZŁY
 NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE

1. Małgorzata  Borzęcka,  Renata Wilman: nauczyciele  Sz. P. Nr 1
2. Dorota Nasieniak, Jolanta Stebnicka: nauczyciele Sz. P. Nr 2
3. Anna Nowosielska, Halina Winciorek: nauczyciele  Sz. P.Nr 3
4. Teresa Węgrzyn: nauczyciel Zespołu Szkół w Pietrowicach
5. Olga Wiercioch: nauczyciel, Jadwiga Terefełko: prac. Prz. nr 2
6. Krystyna Dańczuk, Maria Cierpisz: pracownicy Przedszk. Nr 3
7. Krystyna Cieśla: pracownik  Szkoły Podstawowej Nr 2
8. Stanisława Brewus: pracownik Szkoły Podstawowej nr 3
9. Stanisław Kozyra: pracownik Szkoły Podstawowej Nr 3

6 października, przed Pomnikiem Po-
wstańców Warszawskich-Jeńców Stalagu
344 Lamsdorf odbyła się uroczystość po-
święcona 74. rocznicy przybycia I trans-
portu Powstańców Warszawskich do Sta-
lagu 344 Lamsdorf.
    W obchodach uczestniczyli byli jeńcy Stalagu 344 Lamsdorf,
władze województwa, władze samorządowe, związki kombatanc-
kie, przedstawiciele lokalnych szkół i instytucji. Komendę Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach reprezentowała
drużyna harcerska "ISKRA", która przed Pomnikiem Powstań-
ców Warszawskich-Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf zaciągnęła
wartę honorową. Podczas uroczystości harcerze wręczyli Druh-
nie Wandzie Traczyk-Stawskiej ps. "Pączek"  pamiątkową lilijkę
oraz symboliczny Herb Głubczyc. W dalszej części uroczystości
w pobliżu pomnika posadzono dąb poświęcony rtm. Witoldowi
Pileckiemu.  Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed Pomni-
kiem Powstańców Warszawskich-Jeńców Stalagu 344 Lamsdorf
zakończyło obchody.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
 Organizatorem gminnej uroczystości  w tym roku była Szkoła Podstawowa nr 2

      Szkoła gościła w swych murach nauczycieli i pracowników oświaty oraz władze samorządowe gminy. Zaprezentowała gościom
piękny program na który składały się muzyka (duet gitarowy Martyny Dołhan i Julii Dratwy z kl.VII), taniec (polka warszawska
przygotowana przez Barbarę Pawluś), śpiew chóralny „Czas nas uczy pogody” przygotował Witold Walków, oraz spektakl Grupy
„Korczaki”pod kier. Waldemara Lankaufa. W przerwach Burmistrz Głubczyc wręczał nagrody, dyplomy mianowania oraz podzięko-
wania i upominki odchodzącym na emerytury.  Były też podzięwania ZHP i ZNP  Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek.



  LISTOPAD  2018 nr 11/3068

W dniach 05-06 października odbył się XXXV Harcer-
ski Rajd Jesienny  „Granicznym Szlakiem”. Celem rajdu
była promocja walorów turystycznych pogranicza pol-
sko-czeskiego, integracja zuchów, harcerzy i harcerzy star-
szych poprzez wspólną wędrówkę, zabawę i śpiew.
W związku    z przypadającą rocznicą 100-lecia Związku
Harcerstwa Polskiego i Rokiem Harcerstwa tematem prze-
wodnim rajdu była historia harcerstwa na przełomie ostat-
niego stulecia. Organizatorami rajdu byli: Komenda Huf-
ca Związku Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Przy-
jaciół Harcerstwa Ziemi Głubczyckiej, Zespół Szkół im.
Jana Pawłą II w Pietrowicach, przy współpracy z Urzędem
Miejskim, Starostwem Powiatowym, 10. Opolską Brygadą
Logistyczną, Śląskim Oddziałem Straży Granicznej, Po-
wiatową Komendą Policji, Powiatową Państwową Strażą
Pożarną  oraz  Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych
.   W rajdzie udział wzięło blisko 200 zuchów, harcerzy,
harcerzy starszych, instruktorów i przedstawicieli służb
mundurowych. Dopisała nam pogoda, na trasie rajdu dla
patroli przygotowano zadania i liczne niespodzianki. Nie
zabrakło również ciepłej herbaty i poczęstunku.W naszej
rajdowej przygodzie towarzyszyli nam żołnierze z 10. Opol-
skiej Brygady Logistycznej. Organizowali przejażdżki sta-
rem, przygotowali  punkty kontrolne oraz szkolenia z musz-
try. Służyli pomocą w obsłudze rajdu. Punkty kontrolne
przygotowali również funkcjonariusze Śląskiego Oddzia-
łu Straży Granicznej z Raciborza oraz strażacy z PP Straży
Pożarnej. Strażacy z OSP Grobniki wspólnie z naszymi
harcerskimi ratownikami medycznymi przeprowadzili dla
naszych uczestników szkolenie z pierwszej pomocy przed-
medycznej. Jednym z najważniejszych wydarzeń  rajdo-
wych było  harcerskie ognisko, na którym złożono Obiet-
nicę Zuchową i  Przyrzeczenie Harcerskie wspólny krąg,
gawęda, śpiew, iskierka. Odwiedziliśmy  również wzgórze
Bp. Antoniego Adamiuka, naszego patrona,  gdzie wspól-
nie pomodliliśmy się za wszystkich harcerzy, którzy od-
dali swoje życie za wolność ojczyzny. Na apelu podsumo-
wującym nasz rajd gościliśmy Burmistrza Głubczyc Ada-
ma Krupę i zastępcę Burmistrza Kazimierza Bedryj, Dy-
rekcję ZS w Pietrowicach  Bogdana Kulika i  Mariolę Be-
dryj, oraz przedstawicieli służb mundurowych. Wręczono
dyplomy i puchary zwycięskim patrolom. Radosne buzie na-
szych zuchów i harcerzy, wspólnie spędzony czas to dla nas
coś niezmiernie ważnego. Mamy nadzieję, że wspomnienia
pozostaną na długo w pamięci naszych rajdowiczów,
a zwłaszcza tych, których przyjęliśmy w nasze szeregi.

Zapraszamy za rok !!!
Czuwaj !!! Phm. Katarzyna Mojzyk
                                              Fotoreportaż str.20 Jan Wac

XXXV HARCERSKI RAJD JESIENNY
„GRANICZNYM SZLAKIEM”

CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU NR 1
1 września już za nami, rozpoczęliśmy kolejny rok wspólnej zabawy,

nauki i pracy. Dzieci wróciły po udanych wakacjach wypoczęte, roze-
śmiane i pełne zapału do dalszych zabaw. Witały się z długo niewidzia-
nymi koleżankami i kolegami oraz zapoznawały się z nowymi salami
i zabawkami. Przez cały okres wakacji trwał remont w naszej placówce.
W ramach prac remontowych  w  przedszkolu  zostały odnowione wszyst-
kie sale, korytarze, klatka schodowa, wymieniono instalację centralnego
ogrzewania oraz elektryczną. Wszystkie prace remontowe zostały sfi-
nansowane przez władze miasta Głubczyce.  Dziękujemy.

Przed nami rok pełen zabaw i przygód. Jedną z jesiennych atrakcji w
naszym przedszkolu były wykopki, na które dzieci udały się w dniu
20.09.2018r. do Bogdanowic. Dzieci miały okazję zobaczyć, jak wykopuje się
ziemniaki, ale największą atrakcją było ich zbieranie oraz wspólne zabawy w
polu. Zapał i zaangażowanie dzieci w pracę zaskoczył nas wszystkich, a
zbieranie ziemniaków okazało się nie tylko pracą, ale dobrą zabawą. Dzieci
dały radę i pozbierały wszystkie ziemniaki wykopane do zebrania. Wśród
pozbieranych ziemniaków znalazły się bardzo ciekawe okazy, tj.: serca, kotki,
świnki itp. Zwieńczeniem zbierania ziemniaków było wspólne ognisko, przy
którym piekliśmy ziemniaki. Lekko zmęczeni,  lecz bardzo zadowoleni wróci-
liśmy do przedszkola.

Wierzymy, że ten rok będzie niezwykle ciekawy w życiu naszych przed-
szkolaków.             Lucyna Satarowska nauczyciel Przedszkola Nr 1

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
1. 8 listopada 2018 r. odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony w
sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej według
ewidencji gruntów jako działka nr 290/1 o pow.0,1000 ha, położonej w
obrębie ewidencyjnym Równe. Cena wywoławcza do przetargu wynosi
7 388,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 740,00 zł.
2. 13 listopada 2018 r. odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony w
sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej według
ewidencji gruntów jako działka nr 174 o powierzchni 0,5600 ha, położo-
nej w obrębie ewidencyjnym Zopowy. Cena wywoławcza do przetargu
wynosi 21 477,00 zł. Wadium wynosi 2 150,00 zł.
3. 14 listopada 2018 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony w
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, ozna-
czonej według ewidencji gruntów jako część działki nr 833 o powierzchni
0,9300 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Głubczyce.
4. 16 listopada 2018 r. odbędzie się V przetarg ustny nieograniczony w
sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w miejscowo-
ści Pomorzowice nr 1c wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z
działki nr 1/22. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 100 115,00 zł.
Wadium wynosi 10 020,00 zł;
     Warunkiem uczestnictwa w przetargach wymienionych w pkt 1, 2 i 4
jest wniesienie wadium w pieniądzu. Terminy i warunki wniesienia wa-
dium zawarte są w ogłoszeniach o przetargach.
        Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głub-
czycach ul. Niepodległości nr 14 (pokój nr 20) - telefon (077) 485 30 21
wewnętrzny 223 i 224 lub w internecie na stronie WWW.glubczyce.pl

FIRMA ULMER
 (z dotychczasową siedzibą w Głubczycach ul. Kołłątaja 5, budynek PKS-u )

poszukuje lokalu do wynajęcia
w celu prowadzenia działalności produkcyjnej
 na terenie Głubczyc, o pow. ok. 400-600 m2.

Kontakt e-mailowy : ulmer-trafo@wp.pl, lub tel. 692019116, osoba kontaktowa Andrzej Florian
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SZANOWNI PAŃSTWO, PT
  Pragnę  poinformować Państwa

      o zakończeniu 35-letniej służby
 instruktorskiej na stanowisku

Komendanta Hufca
 im. Bpa Antoniego Adamiuka
Związku Harcerstwa Polskiego

 w Głubczycach.
     Tę zaszczytną służbę harcerstwu traktowałem jako najważniejszy i honorowy obowiązek
    realizowany zgodnie z Prawem  i Przyrzeczeniem Harcerskim, jego Ideałami,
    oraz Zobowiązaniem Instruktorskim dla dobra Ojczyzny i Związku Harcerstwa Polskiego.
    Poczucie dobrze spełnionego obowiązku jest dla mnie największą nagrodą,
    a dowody wdzięczności i uznania za wkład w wychowanie
    i kształtowanie młodego pokolenia są  źródłem wewnętrznego zadowolenia i satysfakcji.
  Kończąc służbę czuję się zobowiązany do złożenia najserdeczniejszych podziękowań wszystkim
  którzy ze mną współpracowali, za przyjazną i owocną pomoc,  za okazaną życzliwość
  i zrozumienie w naszych kontaktach oraz serdeczną atmosferę towarzyszącą naszym
   wspólnym przedsięwzięciom na rzecz zuchów, harcerzy i Hufca ZHP.
    Wysoko cenię sobie efekty naszej współpracy w której dobro dzieci i młodzieży,
     naszej  Małej Ojczyzny Polski, było wartością nadrzędną.
   Współpraca  Państwa  ze mną była dla mnie wyróżnieniem, sprawiała mi wiele satysfakcji
    i zadowolenia,  będę ją zawsze mile wspominać.

                                                Łączę wyrazy głębokiego szacunku i szczerej sympatii,
                                                              życzę wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

                                                                                                                                    CZUWAJ!
                                                                                                                                    Z harcerskim pozdrowieniem
                                                                                                                                    hm Ryszard Kańtoch

UROCZYSTA  ZBIÓRKA  Z OKAZJI  ZAKOŃCZENIA
SŁUŻBY INSTRUKTORSKIEJ

KOMENDANTA KH ZHP HM RYSZARDA KAŃTOCHA

 Głubczyce,  19.10.2018

Drogi Ryszardzie!
W imieniu mieszkańców naszej Gminy

dziękuję za lata pracy
na rzecz zuchów i harcerzy.

 Życzę dużo zdrowia i pomyślności
na zasłużonej emeryturze.

                           Adam Krupa
                              Burmistrz Głubczyc
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WIELOLETNI PRZYJACIELE HUFCA  ZHP W GŁUBCZYCACH
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GOŚCIE HONOROWI - UROCZYSTEJ ZBIÓRKI -
PRZYJACIELE KH ZHP W GŁUBCZYCACH

 Mieczysław Łuczak - wiceprezes NIK, długoletni wójt Osjakowa, starosta wieluński,
 Jan Skalski - prezydent Światowego Kongresu Kresowian,
 Karol Stępień, gen. bryg. Państwowej Straży Pożarnej,
 płk Szymon Lepiarz  - dowódca 10. Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu,
 ppłk Andrzej Rakowski - dowódca 55. Batalionu Remontowego w Opolu,
 płk Dariusz Kaminów - szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu,
płk Leszek Czereba - dyrektor Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej  w Opolu,
płk Mirosław Ligęza - dyrektor Zakładu Karnego w Nysie,
ppłk Jerzy Łukasik - komendant Placówki Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Opolu,
ppłk Bartłomiej Deron - naczelnik Wydziału Koordynacji Działań Śląskiego Oddziału Straży Granicznej,
Janusz Wójcik - doradca Marszałka Województwa Opolskiego,
Renata Kobylarz-Buła - zastępca dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu,
Dariusz Medoliński - Wojewódzki Komendant 0HP w Opolu, Józefa Ziemnik - OHP w Opolu,
płk Władysław Gawdyn - prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Opolu,
Urszula Gawor - prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Opolu,
Witold Listowski - prezes Zarządu  Stowarzyszenia Kresowian,
Henryk Wierny - Środowisko Patriotyczne w Opolu,
płk Mirosław Karasek - rezerwista, b.  szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu,
płk Jan Smolnik - pierwszy dowódca 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu,
ppłk Kazimierz Trela - rezerwista, były zastępca dowódcy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu,
ppłk Stanisław Maksymowicz - rezerwista,  b. z -ca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu,
ppłk Jan Zadworny - rezerwista, były Szef Sztabu 10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu,
ppłk Zbigniew Koziarz - prezes Stowarzyszenia "Pancerny Skorpion",
ppłk Antoni Chorzewski - rezerwista, od niego wszystko się zaczęło,
mjr Dariusz Chądziński - szef Sekcji Wychowawczej 10. Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu,
mjr Zbigniew Duda - rezerwista, mjr Wojciech Merkel-rezerwista.
ppłk Tomasz Pyra - dyrektor zakładu Karnego w Głubczycach,
bryg. Jerzy Paluch - z-ca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
bryg. Wojciech Semeniuk -Komendant Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach,
kpt. Waldemar Hołownia - z-ca  Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach,
nadkom. Piotr Smoleń - Komendant Powiatowy Policji w Głubczycach,
mł. insp. Renata Worek - z-ca  Komendanta  Powiatowego Policji w Głubczycach,
kpt. Mateusz Szymuś - Komendant Miejsko - Gminny  Ochotniczych Straży Pożarnych w  Głubczycach,
dh Adam Buchaniec - prezes Ochotniczych Straży Pożarnych RP Głubczyce,
dh Adam Tromsa - członek Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Głubczyce,
Amelia Mamczar -prezes Związku Inwalidów Wojennych RP
Amelia Mamczar - prezes Zarządu Związku Kombatantów i b. Więźniów Politycznych RP,
Adolf Górnik - prezes Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników,
 Edward Wołoszyn - Prezes Oddziału Głubczyckiego Stowarzyszenia Miłośników Lwowa i Kresów Płd-Wschodnich,
 Marian Markiewicz - weteran Armii Krajowej, Żołnierz Wyklęty, uczestnik "Burzy" w Wilnie,
Adam Krupa - Burmistrz Głubczyc,  Kazimierz Bedryj -z-ca Burmistrza Głubczyc,
Kazimierz Naumczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach,
Tadeusz Ciechanowski - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach,
Józef Kozina - Starosta Głubczyc,   Anita Juchno - wicestarosta Głubczyc,
Stanisław Krzaczkowski -Przewodniczący Rady Powiatu w Głubczycach,
Adam Leliński - wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Głubczycach,
Tadeusz Schmidt - sekretarz  Powiatu,  Bolesław Buniak - b. sekretarz Gminy Głubczyce,
 Elżbieta Kielska - Burmistrz Baborowa,
Krzysztof Łobos - Burmistrz Kietrza,
 Sebastian Baca - Wójt Branic,
dr Katarzyna Maler - nauczyciel ZSO,
dr Barbara Piechaczek - dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej,
Zbigniew Ziółko - dyrektor MOK Głubczyce,
Stanisław Ciapa - prezes Głubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 Stanisław Szczerbak - prezes Usług Komunalnych,
Jan Krówka - b. Burmistrz Głubczyc,
Janusz Wójcik -główny specjalista ds. kultury,
Jerzy Wachowiak - skarbnik Gminy,
Piotr Soczyński - b.wicestarosta Powiatu
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 PANOWIE: Kazimierz Bernacki, Zygmunt Turniak,
Witold Sochacki,  Michał Dobrowolski, Tadeusz Piątkowski,
Marian Pospiszel - TV Pogranicze, Jan Wac - Głos Głubczyc
INSTRUKTORZY CHORĄGWI OPOLSKIEJ :
dh. Irena Koszyk - Naczelnik Wydziału Oświaty,
dh. Kazimiera Ochendowska - b.Komendantka Chorągwi Op.,
dh Jerzy Podkówka - b. księgowy chorągwi,
dh Jacek Ochendowski - b. księgowy chorągwi,
dh Jacek Kaflowski - wiceprzewodniczący ZHP
dh. Magdalena Lenartowicz - Komendant Chorągwi Opolskiej,
dh Robert Nowak - Komendant Hufca ZHP Krapkowice,
dh Piotr Laskowski - Komendant Hufca ZHP Opole
dh Grzegorz Krzyśków - Komendant Hufca ZHP  Niemodlin,
dh Andrzej Lichota - ZHP Katowice.
 INSTRUKTORZY SENIORZY HUFCA GŁUBCZYCE:
dh. Teresa Idziak,
dh. Krystyna Jankowska,
dh Zygmunt Kosowski,
dh Józef Kaniowski,
dh Jan Bażyński,
dh. Jadwiga Buczma,
dh. Jan Samek,
dh Jan Mróz,
dh. Wanda Rojek,
dh. Marek Wiśniewski,
dh. Małgorzata Bednarczuk,
dh. Krystyna Broczkowska,
dh Jan Wojnarski,
dh. Urszula Pirch,
dh. Maria Dembska,
dh Piotr Kałek,
dh. Krystyna Opyt,
dh. Stanisław Pleśniak,
dh. Elżbieta Chacko,
dh. Wiesława Krawiec,
dh. Tomasz Schmidt,
dh. Władysława Kańtoch.
 INSTRUKTORZY HUFCA GŁUBCZYCE:
dh. Ewa Piątkowska,
dh. Jolanta Wojnarska,
dh. Ewa Świercz,
dh. Bożena Lechoszest,
dh. Grażyna Liczkowska,
dh. Jolanta Bluj,
dh. Urszula Wojciechowska,
dh. Teresa Grabowska,
dh Damian Mojzyk,
dh Mirosław Smaha,
dh Ireneusz Skwarek,
dh. Maria Farasiewicz,
dh. Liliana Hajda,
dh. Małgorzata Szuszkowska,
dh. Honorata Bondarewicz,
dh. Joanna Antoszczyszyn,
dh. Gabriela Smaha,
dh. Marzanna Kosiorowska -Witek,
dh. Agnieszka Walków,
dh. Urszula Chrobostowska,
dh. Maria Zajdel,
dh. Joanna Kuc,
dh. Elżbieta Świerczyńska,
dh. Ilona Zięba,
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  Uroczyste odsłonięcie Krzyża Harcerskiego z okazji
100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego i 100 lat Niepodległości,

 w parku przy ul. Sobieskiego w Głubczycach.
Odsłonięty z dumą, 19.10.2018r.  Krzyż Harcerski ZHP symbolizuje:

Krąg - symbol doskonałości, do jakiej dąży harcerska rodzina.
Lilijka - symbol czystości, nawiązujący też do wskazującej drogę igły kompasu.
Ramię lilijki wskazujące północ - igła w kompasie harcerza.
Dwie gwiazdki na lilijce-Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, bądź czujne oczy skauta.
Pół - wieniec z liści dębu - liście dębu symbolizują męstwo i odwagę.
Pół - wieniec z liści lauru - liście lauru są symbolem zwycięstwa.
Trzy żołędzie na liściach dębu - trzy Rozbiory Polski.
Dwie oliwki na liściach lauru - dwie wojny światowe.
Ramiona krzyża - cztery strony świata.
Promienie - oznaczają dążenie harcerstwa do promieniowania na cały świat
                                                                                   wartościami, radością, dobrem.
Węzeł - przypomina o obowiązku spełnienia przynajmniej jednego
                                                                                          dobrego uczynku dziennie.
Ziarenka piasku - wypełniające ramiona krzyża harcerskiego,
                                                                         symbolizują liczną rodzinę harcerską.
Hasło "Czuwaj" - tradycyjne pozdrowienie harcerskie,przypomina harcerzowi,
                                            że powinien być zawsze gotowy do służby Bogu i Polsce.

Projekt zagospodarowania parku przy ul. Sobieskiego - Magdalena Grzywna
Odlew Krzyża Harcerskiego - Artystyczne Odlewnictwo  Jacek Guzera

Projekt oprawy Krzyża Harcerskiego - Wiesław Kowalik
Zdjęcia str. 9/10/11 - Jan Wac,  str. 12 - Damian Mojzyk
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BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK
 - ZWYCIĘZCY "SÓWKI"

Z PRZEDSZKOLA NR 3
   28 września 2018 w sali widowiskowej głubczyckiego
MOK-u odbyła się uroczysta inauguracja książeczki
"Bezpieczny Przedszkolak" połączona z finałem woje-
wódzkiego konkursu plastycznego dla najmłodszych dzie-
ci - przedszkolaków z województwa opolskiego.
      Konkurs plastyczny miał na celu popularyzację wiedzy
na temat bezpieczeństwa. Najlepsza praca wybrana spo-
śród 194 należy do Przedszkola nr 3 w Głubczycach, tym
samym zdobi okładkę książeczki edukacyjnej "Bezpieczny
Przedszkolak", która w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy
trafi do przedszkolaków na terenie Opolszczyzny.
    Uroczystość uświetniły występy artystyczne przedszko-
laków oczywiście o tematyce związanej z bezpieczeństwem,
dzieci w montażu słowno - muzycznym zademonstrowały
scenki z życia i sposoby reagowania na nie oraz wzywania
właściwych służb. Nie zabrakło również tradycyjnych pio-
senek i wierszyków, a wszystko to przekazane z wdziękiem,
jaki prezentować mogą tylko dzieci, co spotkało się z wiel-
kim uznaniem i rozbawieniem widowni. Wśród zaproszo-
nych gości byli Burmistrz Głubczyc Adam Krupa, zastępca
Kazimierz Bedryj, wicestrosta  Anita Juchno, dyrektor ZO-
KiS  Stanisław Krzaczkowski, przewodniczący Rady Miej-
skiej Kazimierz Naumczyk oraz dyrektor MOK  Zbigniew
Ziółko.
    Wśród opolskich gości znaleźli się nadkomisarz  Hubert
Adamek Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Woje-
wódzkiej Policji,  Edward Kinder - dyrektor Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego, Bartosz Wajman - sekretarz
Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego, Lesław Tomczak - dyrektor Regionalnego Zespo-
łu Placówek Wsparcia Edukacji,  Teodozja Świderska - przed-
stawiciel Kuratorium, a także  Marcin Kosmala - dyrektor
Fundacji Pro-Lege. Służby mundurowe z Głubczyc repre-
zentowali: nadkomisarz Piotr Smoleń - Komendant Powia-
towy Policji  i Wojciech Semeniuk - Komendant Powiatowy
Straży Pożarnej
    Wśród widowni były dzieci z głubczyckich przedszko-
li, rodzice i rodziny laureatów konkursu, którzy docenili
gromkimi brawami występy dzieci oraz ich sukces. Wy-
grani, czyli grupa 4 -latków "Sówki" -  jest wyjątkową
grupą, gdyż już rok temu zdobyli nagrodę w konkursie
NTO na najlepszą grupę przedszkolną. Sukces w "Bez-
piecznym Przedszkolaku" został nagrodzony oczywiście
książeczkami edukacyjnymi, plecaczkami, słodyczami od
gości oraz policyjnymi dyplomami, jakie dostały wszyst-
kie "Sówki", ich wychowawczyni  Bogumiła Krówka oraz
dyrektor Przedszkola i gospodarz uroczystości  Anna
Komplikowicz - Serwetnicka.
Wszystkie dzieci, dyrektor, nauczycielki i pracownice
Przedszkola zaśpiewały na scenie w towarzystwie Poli-
cusia hymn Przedszkola nr 3, który  uświetnia tylko szcze-
gólne okazje. Po południu Przedszkole odwiedzili poli-
cjanci, strażacy i ratownicy medyczni pokazując dzie-
ciom swoje wozy, psa policyjnego  i opowiadając o swo-
jej pracy. Od dziś przedszkolaki już wiedzą kim chcą być
w przyszłości - bohaterami tj. policjant, strażak i ratow-
nik.                                        Nauczyciele Przedszkola nr 3
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27 września 2018 r. grupa "Przyjaciele Krzysia" z Przed-
szkola nr 2  w ramach realizacji programu "Bezpieczne Przed-
szkole" udała się do  Centrum Edukacyjnego  w Komendzie
Miejskiej  Państwowej Straży Pożarnej  w Opolu w celu pozna-
nia  podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego.

W trakcie spotkania, które poprowadził st. kpt. Marcin Urban
przedszkolaki poznały pracę zawodową strażaka. Obejrzały stra-
żacki mundur koszarowy i uniformy do zadań specjalnych. Dzie-

ci  dowiedziały się, że strażacy nie tylko gaszą pożary. Wzywani
są m.in. do powodzi, wypadków samochodowych, wysokogór-
skich, czy zagrożeń chemicznych.

Z zaciekawieniem obejrzały filmy edukacyjne "Co zrobić
w przypadku wystąpienia pożaru w domu lub w szkole?", "Zna-
ki ewakuacyjne, podręczny sprzęt gaśniczy oraz bezpieczna
i praktyczna ewakuacja" oraz makietę budynku wielorodzinne-
go. Makieta prezentowała,  w jaki sposób rozprzestrzenia się
dym w budynku, gdzie powstaje pożar, co należy robić i dlacze-
go należy zamykać drzwi pomieszczenia, w którym wybuchł po-

31 sierpnia   przy Aleji Lipowej  w Głubczycach miało miej-
sce niecodzienne wydarzenie -  otwarcie  Niepublicznego

Przedszkola  "PICCOLINO".
Uroczystość rozpoczęła się od po-

witania przybyłych gości przez wła-
ścicielkę Mariolę Paterek. W tym
ważnym dla całej przedszkolnej spo-
łeczności dniu swoją obecnością za-
szczycili nas; prezes stowarzyszenia
Razem dla Głubczyc   Mariusz  Mróz
wraz z małżonką, dyrektor głubczyc-
kiego Sanepidu  Alina  Mazur - Cia-
pa, zaprzyjaźnionego  z   głubczycki-
mi przedszkolami  ks. proboszcza
z Lisięcic Mariana Stokłosę oraz
s. Józefinę, współpracującą  z naszą
placówką,  głubczycką artystkę
Marię Farasiewicz  oraz redaktora
portalu www.twojeglubczyce  Mate-
usza Kitkę. Oczywiście najliczniejszą
grupę stanowiły przedszkolaki  i ich
rodzice, którzy pełnili  zarówno rolę
gości jak i gospodarzy.

W krótkim przemówieniu,  pani  Mariola podziękowała   wszyst-
kim, bez których ta inwestycja nie byłaby możliwa, a odwołując
się do słów amerykańskiego  eseisty  i filozofa Roberta Fulghu-
ma  "wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczy-
łem się w przedszkolu:…" wskazała jak ważnym i szczególnym
etapem w rozwoju dziecka  jest wiek przedszkolny.

Część oficjalną uświetniła krótkim występem  Maria Farase-
wicz za który pięknie dziękujemy.

Na znak otwarcia budynku nastąpiło uroczyste przecięcie szar-
fy, po czym ks. proboszcz Marian Stokłosa  poświęcił  budynek
i pomieszczenia przedszkola Te mury przecież  będą musiały nie-
jedno przetrzymać?!

Po oficjalnym otwarciu placówki wszyscy goście mieli możli-
wość zwiedzenia pomieszczeń , gdzie  od września bawić i uczyć
się będzie 25 przedszkolaków, które do tej pory  korzystały
z pomieszczeń przy ul. Żeromskiego. To właśnie one z niecierpli-
wością  czekały na ten dzień.

Podczas gdy dorośli zwiedzali  przestronne i kolorowe  przed-
szkolne sale dzieci  z zapałem korzystały z urządzeń znajdują-
cych się w ogrodzie przedszkolnym . Nie zabrakło również sma-
kowitego poczęstunku, który oczekiwał na gości w ogrodowej
altanie.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i  bycie z nami w tak waż-
nym dla nas dniu.

Renata Ostrowska

żar. Przedszkolaki uczyły się udzielać pierwszej pomocy przed-
medycznej, tj. sprawdzały czy poszkodowany oddycha, podej-
mowały udane próby dzwonienia na numery alarmowe 998, 112
oraz ćwiczyły resuscytacje krążeniowo - oddechową na fanto-
mie. Z dużym zaangażowaniem układały puzzle "Znaki ewaku-
acyjne" oraz kolorowały obrazki tematyczne.

W kolejnej części zajęć przedszkolaki miały możliwość założe-
nia mundurów i czerwonych  hełmów strażackich. Przebrane
udały się do następnego pomieszczenia, gdzie obejrzały żywy
i spalony las. Poznały zagrożenia, z jakimi można spotkać się w
lesie oraz sposoby odnalezienia się  w lesie lub określenia miej-
sca zdarzenia. Na następnym stanowisku dowiedziały się, jak
należy zachowywać się nad wodą  w lecie i w zimie.

Przy makiecie prezentującej autostradę z  zaciekawieniem ob-
serwowały tworzenie wolnego przejazdu dla pojazdów   ratow-
niczych zwanego korytarzem ratunkowym lub życia.

Chętne dzieci zwiedziły spalony pokój, który najbardziej prze-
mawia do wyobraźni. W tle słychać było tupot strażackich bu-
tów, relację świadka pożaru, a w oknie pojawiały się błyski wo-
zów bojowych straży pożarnej.

W kolejnej część Centrum na zakończenie zajęć przewidziane
zostało praktyczne podsumowanie zdobytych umiejętności.
W trakcie tłumaczenia zagrożeń pojawiających się w domu
z kuchenki zaczął wydobywać się dym. Włączyły się systemy
alarmowe, a dzieci na kolanach z zadymionego pomieszczenia
pod kierunkiem prowadzącego udały się na zewnątrz pamiętając
o zamknięciu drzwi i uszczelnieniu ich ręcznikiem.

Za dobrze wykonaną ewakuację  obecni na zajęciach otrzyma-
li naklejkę "Dzielny strażak".

Wycieczka do Centrum Edukacyjnego w Opolu była dosko-
nałą okazją do nabycia i utrwalenia właściwych zachowań
w sytuacjach zagrożeń  oraz szybkiego ich rozpoznawania.

                                                                   Elżbieta Naszkiewicz

WYCIECZKA DO CENTRUM EDUKACYJNEGO  W OPOLU

OTWARCIE  NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  "PICCOLINO"
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SPOTKANIE PO LATACH
EDYCJA DRUGA 2018

Tak jak sobie przed rokiem obiecali, tak też zrobili. Ponownie
doszło do spotkania byłych działaczy, trenerów i piłkarzy głub-
czyckiej Polonii. Tym razem grono znacznie się poszerzyło,
a wśród uczestników nie zabrakło tych, którzy dla klubu zrobili
wiele.

W zorganizowaniu imprezy jednego z pomysłodawców tego pro-
jektu Wiesława Mieszkalskiego, pod nieobecność drugiego - An-
drzeja Lachowskiego - wspierał niżej podpisany. Obaj dokonali nie
lada sztuki, gdyż liczba osób, które odpowiedziały na zaproszenie
przeszła najśmielsze oczekiwania. Na spotkanie, które odbyło się
w sobotę 15 września 2018 r. udało się zaprosić niemal 60 byłych
działaczy, trenerów i zawodników głubczyckiego klubu z różnych
dekad. Najstarsi z uczestników występowali w barwach Polonii jesz-
cze w latach 50-tych i 60-tych a niektórzy z tych młodszych mają
nadal czynny związek z piłką na boisku lub na ławce trenerskiej.
Wśród zebranych nie zabrakło prezesów głubczyckiego klubu,
w gronie których pojawili się Janusz Bednarczyk, Ryszard Majkow-
ski, Jan Śnieżek, Edward Grzeczny, Tomasz Czyżowicz, Dariusz Ko-
złowski, Marek Curyło…

Realizacja spotkania odbyła się przy aktywnej pomocy obecne-
go prezesa Polonii Marka Curyło oraz kierownika klubu Wojciecha
Kruszyńskiego.

Wśród licznie zgromadzonej widowni impreza rozpoczęła się "Me-
czem Gwiazd Polonii". Najdłużej pracujący w roli trenerów Polonii
selekcjonerzy Stefan Seń i Jan Śnieżek do gry desygnowali 20 za-

wodników. Pomimo przedmeczowej prośby o "oszczędzanie
kości", po gwizdku sędziego wszyscy o tym zapomnieli. Nikt
nie odstawiał nogi i każdy chciał udowodnić, że nie przez
przypadek występował przez lata w barwach głubczyckiego
klubu. Wśród zawodników ekipy Stefana Senia żwawo poru-
szał się 72-letni Józef Chudecki, z którym trener występował
onegdaj wspólnie na boisku. Wtórowali mu pozostali zawod-
nicy. Wynik tej wewnętrznej "batalii" nie miał znaczenia, jed-
nak odnotujmy, że mecz zakończył się zwycięstwem "młod-
szej" ekipy Jana Śnieżka, która po bramkach Józka "Muchy"
Włoszczyńskiego i Wieśka "Wiery" Frydryka wygrała 2-0.
W związku z faktem, że zawody prowadził w podwójnej roli
arbitra i selekcjonera Jan Śnieżek, zarządził on w duchu fair
play rzuty karne, które zakończyły się polubownym remisem
5-5. Jedną z "11-tek" wykorzystał najdroższy piłkarz w dzie-
jach Polonii Wojciech Małocha, który w grudniu 1993 r. za
kwotę ówczesnych 200 mln zł przeszedł z głubczyckiego klu-
bu do Widzewa Łódź. Teraz Wojtek zagrał ponownie na na-
szym miejskim stadionie po… 24 latach.

Polonia I: Adam Sawicki - Józef Stachera, Józef Chudecki,
Wiesław Mieszkalski, Ryszard Ulański, Stanisław Wysoczań-
ski, Marek Monasterski, Marek Zagrobelny, Adam Kazimierz
Leszczyński, Andrzej Bożęcki. Selekcjoner: Stefan Seń.

Polonia II: Marek Broszko - Dariusz Macedoński, Wiesław
Janicki, Wiesław Frydryk, Tomasz Czyżowicz, Józef Włosz-
czyński, Dariusz Przybylski, Marek Malewicz, Mirosław Gó-
ralski, Wojciech Małocha. Selekcjoner: Jan Śnieżek.

Tuż po zakończeniu meczu i szybkiej wizycie pod pryszni-
cem rozpoczęto świętowanie spotkania w "Pubie Polonia".
Podobnie jak przed rokiem najpierw odśpiewano hymn Polo-
nii sprzed lat: "Marsz, marsz Polonio, Ty wierny narodzie,
odpoczniemy po swej pracy w głubczyckiej gospodzie"…
Później wszystkich zebranych powitał i przedstawił Wiesław
Mieszkalski. Z inicjatywy Józefa Chudeckiego minutą ciszy
uczono zmarłych nieobecnych działaczy, trenerów i piłkarzy,
których koledzy pamiętają do dnia dzisiejszego.

- Cieszę się, że udało się zorganizować po raz drugi takie
spotkanie. Tym bardziej, że dopisała nam dość niespodzie-
wanie frekwencja. Do tego kilku kolegów z boiska zechciało
zagrać po raz kolejny w koszulce naszej Polonii w "Meczu
Gwiazd", który był pomysłem Roberta, autora "Poloniusza".
Dzisiejsza druga edycja pokazuje, że są osoby, które chętnie
wracają do minionych lat Polonii i znajdują czas na spotkanie
po wielu latach. Cieszę się zwłaszcza z wizyty tych kolegów,
którzy przyjechali do nas spoza Głubczyc. >>>dok. str. 16
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>>> dok. ze str. 6  CZTERY KRAJE
Piątek stał pod znakiem „wspólnego kształtowania przyszłości”. Po wspól-
nym nabożeństwie ekumenicznym w parku zamkowym, wszyscy uczestni-
cy dyskutowali nad tym, co im przyniósł tydzień z projektem „YOUrope -
Twoja Europa”. Wszyscy byli zgodni co do tego, że w przyszłym roku
chętnie znowu by się spotkali.
„Byłoby pięknie, gdyby z tej imprezy wynikło nowe partnerstwo między
Krk , Rognac i Głubczycami -mówi Goerzen. „Tegoroczne, pierwsze spotka-
nie młodzieży mogłoby zapoczątkować cykliczne spotkania w każdym z
kolejnych miast partnerskich .
W piątek 27 lipca 2018 r. w parku zamkowym w Rockenhausen , zorganizo-
wano wieczór pożegnalny, który został przygotowany również przez człon-
ków Niemiecko - Polskiego Stowarzyszenia Mieszkańców Miast Partner-
skich.
Na imprezę zaproszono  także mieszkańców miasta. Na stołach były kulinar-
ne smakołyki z poszczególnych miast partnerskich, przygotowane przez
profesjonalnego kucharza Thorstena Trosta. Nie zabrakło tańców i śpiewu,
dziewczęta  z Rognac zatańczyły taniec z pomponami, a chór z polskiej
grupy umilił nam czas muzyką. A jeszcze dla urozmaicenia, z muzyką naro-
dową wielu krajów, wystąpił zespół „Shaian” z Kaiserslautern, którego człon-
kami są uchodźcy z różnych stron świata. Burmistrz Cullman podziękował
wszystkim organizatorom i pomocnikom którzy od początku do końca prze-
jawiali ogromne zaangażowanie w pracy nad Programem. Do młodzieży
zwrócił się z zawołaniem, aby razem budowali i zadbali o nasz wspólny dom
-  Europę .
W sobotę, w dzień pożegnania, można było zauważyć jak silne więzi nawią-
zane zostały pomiędzy młodzieżą w przeciągu tego tygodnia. „I łezka nieje-
demu zakręciła się w oku, ale przecież znów się spotkamy” - mówiła Go-
erzen. Jakby nie było, burmistrz z Rognac zaprosił nas już na przyszły rok
do Francji...

                   Christian Angne
                                 Tłumaczyła: Bronisława Furtak

BEZPIECZNA SZKOŁA
11 września br. w Liceum Ogólnokształcącym w Głubczycach dzięki

współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Opolu funkcjonariusz służ-
by celno-skarbowej przeprowadził szkolenie z zakresu zagrożeń związa-
nych z zażywaniem substancji psychoaktywnych czyli narkotyków i do-
palaczy.  Program został zrealizowany w ramach realizowanego programu
"Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w za-
kresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów" oraz "Akademii
Cła i Akcyzy" prowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej w Opolu.

W prelekcji obejmującej trzy godziny lekcyjne uczestniczyło niemal
250 uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich liceum wraz z gronem
pedagogicznym.

Młodzieży przybliżono zadania, jakie pełni Krajowa Administracja Skar-
bowa oraz jej rolę w zakresie ochrony społeczeństwa i środowiska przed
zagrożeniami związanymi m.in. z przywozem towarów niebezpiecznych
czy szkodliwych.

W trakcie spotkania poruszone zostały problemy związane z narkoty-
kami i dopalaczami. Dzięki szkoleniu podniesiona została wśród młodzie-
ży świadomość prawna związana z narkomanią oraz poszerzona wiedza
na temat niebezpiecznych konsekwencji zażywania substancji szkodli-
wych. Licealna młodzież aktywnie uczestniczyła w szkoleniu poprzez kie-
rowane do prowadzącego pytania oraz udzielane odpowiedzi.

Przeprowadzone szkolenie dowodzi, że młodzież głubczyckiej szkoły
jest zainteresowana taką tematyką i zajęciami, które pomogą w profilakty-
ce skierowanej na przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom obec-
nym wokół nas.

                                                                                     Julita Stebnicka

>>> dok ze str.  5
Na parterze dawnego dworca po latach pojawi się
znów m.in. kasa biletowa PKP, a część nowego bu-
dynku będzie wynajęta przez władze powiatu głub-
czyckiego na biura. Zamiar uruchomienia kompleksu
handlowo - usługowego jest efektem przekonania in-
westora o łączeniu przez klientów zakupów z roz-
rywką,  a w tym miejscu dodatkowo z podróżami.
W świetle nowych przepisów o ograniczeniu i wresz-
cie zakazie handlu w niedzielę, koncept STACJA
GŁUBCZYCE kierowany jest do mieszkańców oko-
lic, w tym mieszkańców Czech oraz podróżnych ko-
rzystających z Centrum Przesiadkowego. Realizowa-
ny przez Powiat Głubczycki projekt uwzględnia bu-
dowę w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP du-
żego parkingu, mającego pomóc zrealizować zasadę
„Park & Ride”, wywodzącą się z idei przekierowywa-
nia transportu samochodowego podróżnych pracu-
jących w większych miastach do środków komuni-
kacji publicznej. Na istniejące na dworcu tory, po-
wracają pociągi, a  Dworzec Autobusowy tętni życiem
niezmiennie od lat.
Wszystko to sprawi, że kompleks stanie się kluczo-
wym elementem węzła komunikacyjnym regionu.
                          Na podst. konceptu opr. Jan Wac

STACJA GŁUBCZYCE

>>> dok. SPOTKANIE  Mam nadzieję, że będziemy
nadal kontynuować nasze spotkania w przyszłości -
podsumował Wiesław Mieszkalski. Czas spędzony
w miłej atmosferze uczestnicy zakończyli oczywiście
deklaracją o kolejnym spotkaniu
 w trzeciej edycji "Spotkania po latach".

 Do zobaczenia!
W II edycji "Spotkania po latach" uczestniczyli:

Janusz Bednarczyk, Jan Blicharz, Andrzej Bożęcki,
Marek Broszko, Józef Chudecki, Kazimierz Cisowski,
Marek Curyło, Tomasz Czyżowicz, Wiesław Frydryk,
Grzegorz Golinowski, Wiesław Graboń, Edward
Grzeczny, Ireneusz Haras, Andrzej Janicki, Wiesław
Janicki, Zbigniew Korbecki, Ryszard Kowalczykow-
ski, Kazimierz Kozibroda, Dariusz Kozłowski, Jerzy
Lachowski, Zbigniew Lenartowicz, Adam Kazimierz
Leszczyński, Zbigniew Leżański, Dariusz Macedoń-
ski, Piotr Machura, Zbigniew Maczuga, Ryszard
Majkowski, Marek Malewicz, Wojciech Małocha,
Mieczysław Medyński, Wiesław Mieszkalski, Marek
Mokrzycki, Marek Monasterski, Ludwik Orłowski,
Jarosław Płóciennik, Jerzy Pochwała, Zbigniew Po-
źniak, Dariusz Przybylski, Jan Przemyślański, Marian
Rubczyński, Adam Sawicki, Stefan Seń, Zbigniew
Skoczylas, Bonifacy Solorz, Jerzy Stachera, Józef Sta-
chera, Wiesław Szatanik, Jerzy Szter, Edward Szyma-
nek, Jan Śnieżek, Grzegorz Wacław Tichanów, Ry-
szard Ulański, Ryszard Węglarz, Stanisław Wiecha I,
Józef Włoszczyński, Stanisław Wysoczański, Marek
Zagrobelny, Andrzej Zawistowski.  Ja też tam byłem
i z Polonistami świetnie się bawiłem!

Robert "Poloniusz" Stebnicki
Foto 1: Szymon "Pozytyw" Popczyk
Foto 2: Tomasz Kotwica
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OGŁOSZENIE
     Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicz-
nej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miejskiego w Głubczycach oraz umiesz-
czeniu na jego stronie internetowej w dniu:
1. 01.10.2018 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do
oddania w dzierżawę nieruchomość niezabudowaną, po-
łożoną w obrębie ewidencyjnym Mokre, oznaczoną jako
działki nr 196 i nr 208/1 o łącznej powierzchni 5,8200 ha.
2. 03.10.2018 r. wykazu obejmującego przeznaczone do
oddania w dzierżawę nieruchomości niezabudowane,
położone w obrębie ewidencyjnym Głubczyce, oznaczo-
ne jako części działek nr 316/18, nr 286/43, nr 478/14, nr
431, nr 338, nr 280/4, nr 294/21, nr 285/83, nr 331/2, nr
213/37 oraz w obrębie ewidencyjnym Zawiszyce, ozna-
czona jako działka nr 231 i w obrębie ewidencyjnym Kli-
sino, oznaczona jako część działki nr 376.

1. Konfederacja Barska (przeciw Rosji) zawiązała się 29 lute-
go 1768r. w miasteczku Bar. Celem było zrzucenie zależności
Rzeczypospolitej od Rosji. Ostateczne zakończenie walk na-
stąpiło 18 sierpnia 1772 po zdobyciu przez Rosjan Jasnej Góry.
2. Insurekcja Krakowska zwane także Powstaniem Ko-
ściuszkowskim (przeciw Rosji i Prusom) rozpoczęła się 12
marca 1794, gdy generał Antoni Madaliński odmówił podda-
nia się redukcji I Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodo-
wej i na jej czele wyruszył z Ostrołęki w kierunku Krakowa.
Zakończyła się 16 listopada 1794, gdy ostatnie oddziały po-
wstańcze skapitulowały przed Rosjanami w Radoszycach. Jed-
nak walki wciąż trwały do połowy grudnia w Wielkopolsce i na
Kujawach.
3. Powstanie Wielkopolskie (przeciw Prusom) 6 listopada 1806
roku do Poznania wjechali gen. Dąbrowski z Józefem Wybic-
kim. Ich wjazd przerodził się w manifestację patriotyczną, wy-
dali oni odezwę do narodu, wzywając do stawania u boku
Napoleona w walce z zaborcą. Kampanię zakończyła kapitula-
cja Królewca 15 czerwca 1807
4. Powstanie Listopadowe (przeciw Rosji) W nocy z 29 na 30
listopada 1830 roku rozpoczęło się w Warszawie atakiem na
Belweder , a zakończyło się 21 października 1831 r.  kapitulacją
twierdzy  Zamość (21 X).
5. Powstanie Krakowskie (przeciw Rosji, Prusom i Austrii),od
21 lutego do 04 marca 1846 roku. atak krakowskiej ludności na
oddział Austriaków 20-21 luty 1846r. Rebelia J. Szeli oraz inter-
wencja wojsk austriackich i rosyjskich doprowadziły do szyb-
kiego upadku powstania. Tyssowski wycofał się na teryto-
rium Prus, gdzie 04 marca jego oddział złożył broń.
6.  Powstanie Wielkopolskie zwane także Powstaniem Po-
znańskim  (przeciw Prusom) od 20 marca 1848 - 11 kwietnia
1848. Na wieść o berlińskiej rewolucji marcowej utworzono w
Poznaniu 20 marca 1848 Komitet Narodowy, 11 kwietnia 1848
Komitet podpisał jarosławiecką konwencję przewidującą roz-
wiązanie większości oddziałów powstańczych w zamian za
autonomię części Poznańskiego. Prusacy nie dotrzymali umo-
wy i zaatakowali powstańców. Mimo zwycięstw strony pol-
skiej pod Miłosławiem, Wrześnią i Sokołowem wojska po-
wstańcze uległy rozprzężeniu, co doprowadziło do podpisa-
nia 9 maja 1848 umowy kapitulacyjnej.

DROGA DO WOLNOŚCI - POLSKIE  POWSTANIA  NARODOWE

7. Powstanie Styczniowe (przeciw Rosji) 22 stycznia 1863r. Przy-
czyna terror rosyjski i przymusowa branka młodzieży do wojska
rosyjskiego. Powstanie trwało do 05 sierpnia 1864r. Zakończone
egzekucją R. Traugutta i czterech członków powstańczego rządu
na stokach cytadeli warszawskiej.
8. Powstanie Wielkopolskie (zbrojne wystąpienie polskich miesz-
kańców Wielkopolski przeciw Niemcom), 27 grudnia 1918r.  w go-
dzinach popołudniowych w Poznaniu wybuchły walki. Jeden z
pierwszych ataków nastąpił na Prezydium Policji - 16 lutego 1919r.
- W Trewirze został przedłużony rozejm Niemiec z państwami En-
tenty. Obejmował on również front wielkopolski. Tym samym ar-
mia powstańcza została uznana za wojsko sprzymierzone.
9. Powstanie Sejneńskie (przeciw Litwie ) w dniach  23 - 28 sierp-
nia 1919r. Polskie powstanie, zorganizowane przez Polską Organi-
zację Wojskową. Litewska administracja miała pod kontrolą Sejny
i tereny aż po rzekę Czarna Hańcza, leżące po polskiej stronie  linii
demarkacyjnej (linia Focha). W sierpniu, na skutek niepowodzeń
negocjacji, dowództwo suwalskiego Okręgu POW podjęło decy-
zję o zorganizowaniu powstania. Był to wynik wizyty w mieście
premiera Litwy, Mykolasa Sleževičiusa, który zachęcał mieszkań-
ców do oporu wobec Polaków.
10.  Trzy Powstania Śląskie 1919 - 1921r.
(konflikty zbrojne na Górnym  Śląsku przeciw Niemcom):

I POWSTANIE ŚLĄSKIE w nocy z 16 na 17 sierpnia 1919r.
i trwało do 24 sierpnia 1919r. Przyczyna wybuchu - służby niemiec-
kie zastrzeliły osiem osób w Mysłowicach w tym trzynastoletnie-
go chłopca.

II POWSTANIE ŚLĄSKIE  w nocy z 17 na 18 sierpnia
1920r. i trwało do 28 sierpnia 1920r. Przyczyna wybuchu - terror
policji niemieckiej i potrzebna była samoobrona.

III POWSTANIE ŚLĄSKIE w nocy z 02 na 03 maja 1921r.
AKCJĄ MOSTY i trwało do 05 lipca 1921r. Przyczyna wybuchu
podział Górnego Śląska po przeprowadzonym plebiscycie.
  11.  Powstanie Warszawskie (przeciw Niemcom) od 01 sierpnia
1944r. - 03 października 1944 - wystąpienie zbrojne przeciwko oku-
pującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez
Armię Krajową w ramach akcji "Burza", połączone z ujawnieniem
się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Pań-
stwa Podziemnego.       zebrał i opracował  Piotr Kopczyk

W miniony weekend w Białymstoku zakończyły się

Mistrzostwa Polski Juniorów
i Młodzieżowców w badmintonie.
 Bardzo dobrze spisali się juniorzy Technika Głubczyce. Złoty medal
w grze podwójnej zdobyli Maciek Matusz i Bartek Gałązka. Brązowe
medale zdobyli  Kordian Kobylnik w grze pojedynczej i grze podwój-
nej w parze z Michałem Matysiakiem (Hubertus Zakresie Górne), Ka-
rolina Szubert w grze podwójnej parze z Agnieszką Forytą (STB Lubli-
niec) i w grze mieszanej z
Łukaszem Cimoszem
(Chojnik Jelenia Góra)
oraz Bartek Gałązka row-
nież w grze mieszanej w
parze z Pauliną Hankie-
wicz ( ABRM Warszawa).
Serdecznie gratulujemy
naszym zawodnikom
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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 3 000 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

SZANOWNI  RODZICE  I  OPIEKUNOWIE,
       Przed Państwem szansa bezpłatnego zaszczepienia dzieci przeciw pneumokokom  - jednych
 z najbardziej groźnych bakterii wywołujących ciężkie choroby i często pozostawiających
powikłania na całe życie.
    Taką możliwość oferuje Państwu Ministerstwo Zdrowia. Można zaszczepić dzieci  do 5 r.ż.,
które dotąd nie otrzymały szczepionki przeciw pneumokokom. Wystarczy tylko zgłosić się do swojego
Lekarza Pierwszego Kontaktu.  Zachęcam Państwa do skorzystania z tej możliwości,  bo przecież:
"Pneumokoków nie lubimy, nasze dzieci zaszczepimy"
                                                                   Z poważaniem, Dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz

Sękowska Oliwia
c.Katarzyny Głubczyce
10.09 13.55 3900g 56cm

Sokołowska Julia
c.Jolanty Kietrz

18.09 16.40 4150g 58cm

Sosin Hanna
c.Marty Głogówek

16.09 19.20 3500g 56cm

Szymańska Ewa
c.Eweliny Baborów

10.09 10.55 3100g 55cm

Wiertlak Iga
c.Martyny Kietrz

11.09 16.30 2750g 52cm

Zaręba Hanna
c.Sylwi Kietrz

28.09 4.40 2780g 51cm

Zgrzendek Rafał
s.Marzeny Głubczyce

15.09 16.05 3930g 56cm

Żywina Matylda
c.Ewy Branice

11.09 0.35 2600g 54cm

Fotografie noworodków:
 KADR  Studio

Fotograficzno - Filmowe
Janusz Baczkur,  Głubczyce,
  Grunwaldzka 2,  662 065 354
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Serdecznie Witamy
 41 Nowych Mieszkańców

 Ziemi Głubczyckiej,
urodzonych

we wrześniu 2018r.
w Szpitalu Powiatowym

w Głubczycach.
Rodzicom Gratulujemy!

Barton Klara
c.Barbary Wróblin

05.09 20.10 3800g 58cm

Bednarczuk Maria
c.Justyny Klisino

29.09 17.10 2800g 52cm

Borkowska Julia
c.Anny Paniowice

24.09 9.00 3450g 55cm

Bródka Tymoteusz
s.Katarzyny Głubczyce
20.09 8.50 3200g 60cm

Cioch Kalina
c.Aleksandry Kietrz

06.09 8.45 2600g 51cm

Ferenc Karolina
c.Ewy Nysa

25.09 16.05 2900g 54cm

Hajduk Igor
s.Justyny Langowo

13.09 15.35 3200g 55cm

Iszczenko Mikołaj
s.Anety Rozumice

05.09 23.10 3960g 57cm

Jonina Wanessa
c.Natali Mochów

17.09 16.25 3200g 57cm

Junka Adrian
s.Iwony Zawiszyce

19.09 3.50 2800g 55cm

Jurkiewicz Iga
c.Pauliny Kietrz

13.09 6.15 3350g 53cm

Kamiński Kacper s.
Aleksandry Burgrabice
26.09 8.30 2880g 50cm

Kiszczyk Tymoteusz
s.Aureli Głubczyce

24.09 23.20 3450g 60cm

Klosak Anna
c.Emili Racławice Śl.

23.09 22.25 4300g 58cm

Krzaczkowska Milena c.
Patrycji Racławice Śl.
13.09 8.55 3030g 51cm

Kurmańska Pola
c.Pauliny Prudnik

25.09 4.30 3450g 58cm

Marcinek Sebastian
s.Kamili Nasiedle

29.09 15.50 3550g 56cm

Mazur Alan
s.Emanueli Głubczyce
05.09 3.10 4140g 59cm

Ociepka Alicja
c.Agaty Głogówek

06.09 10.20 2760g 52cm

Orlik
c.Kamili Głubczyce

05.09 8.45 3400g 53cm

Pańczyszyn Alicja
c.Katarzyny Głubczyce
19.09 13.15 3350g 55cm

Pelc Jaśmina
c.Weroniki Głubczyce
13.09 20.50 3740g 58cm

Pietruniec Karol
s.Karoliny Grobniki

22.09 14.45 3640g 58cm

Rębisz Filip
s.Ewy Lisięcice

13.09 13.15 3700g 56cm
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