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NASZĄ MISJĄ JEST WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA,
 WSPIERANIE GO  WE WSZECHSTRONNYM  ROZWOJU

 I KSZTAŁTOWANIU CHARAKTERU  PRZEZ STAWIANIE WYZWAŃ,
WESPRZYJ  DZIAŁALNOŚĆ ZHP  1 % OD PODATKU NA RZECZ

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA
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ROZMOWA Z ADAMEM KRUPĄ,  BURMISTRZEM GŁUBCZYC
ZAPRASZAM DOLNOŚLĄSKICH

 INWESTORÓW
Gmina Polska:  Rok 2017 jest dla samorządów z jednej

strony rokiem zmian w oświacie, z drugiej - czasem inten-
sywnego pozyskiwania finansowych środków zewnętrz-
nych z nowego unijnego programowania.

Adam Krupa: Z perspektywy gminy Głubczyce uważam,
że zmiany oświatowe nie będą dla nas jakimś większym pro-
blemem. Wszystko dzięki temu, że mój poprzednik moderni-
zował naszą bazę oświatową i zlikwidował jedno niepotrzeb-
ne nam gimnazjum. Dzisiaj mamy w mieście jedno gimna-
zjum podlegające likwidacji, dwa gimnazja na terenach wiej-

skich, które mieszczą się w budynkach szkół podstawowych i w sferze logistycznej
problemów żadnych nie mamy. Jedynie niewielkim kłopotem jest wydzielony bu-
dynek gimnazjum w mieście, ale kiedyś mieściła się tam szkoła podstawowa i teraz
znowu będzie tam podstawówka (nr3). Zatem - jeśli chodzi o szkolnictwo - w naszej
gminie historia zatoczy koło i wrócimy do starego, kiedyś krytykowanego syste-
mu. Przed laty mówiło się o nim, że to system postsowiecki, a teraz okazuje się, że
jest zbawieniem dla naszej oświaty. Dla mnie jest to co najmniej dziwne. Ponadto
minister edukacji Anna Zalewska była nieuczciwa, przekonując, że reforma nie
pociągnie za sobą dodatkowych kosztów i zwolnień nauczycieli. U nas dotknie to
od 10 do 15 nauczycieli.

GP: Na Opolszczyźnie rozkręca się Regionalny Program Operacyjny.
AK: W tym zakresie zabiegi poczyniliśmy wcześniej, z programu dla zachowania

bioróżnorodności i dziedzictwa kulturowego - gdzie byliśmy wspólnie z Prudni-
kiem, Kietrzem, Branicami i Powiatem Głubczyckim - otrzymaliśmy 2 250 000 zł
dofinansowania do rewitalizacji parku w Głubczycach. Ponadto złożyliśmy wnio-
sek do programu niskoemisyjnego, w ramach którego chcemy przebudować Aleję
Śląską w Głubczycach i składamy wniosek na termomodernizację. Poza tym otrzyma-
liśmy w roku ubiegłym dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych, tzw. schetynówek, i wykonamy generalny remont drogi woje-
wódzkiej, która przebiegała przez Głubczyce przed wybudowaniem obwodnicy
miasta, co będzie kosztowało prawie 5 mln zł. A ze swoich budżetowych środ-
ków finansowych przeprowadziliśmy kilka mniejszych, kilkusettysięcznych in-
westycji - m.in. dokończymy remont ul. Mickiewicza i wybudujemy parking
przy ul. Sienkiewicza.

GP: W roku 2016 oczkiem w głowie głubczyckiego samorządu były wasze
        tereny inwestycyjne.
AK: Planowaliśmy włączyć  nasze tereny do strefy, ale to niestety nie wyszło. Z

jednej strony bardzo trudno spełnić warunki, aby tereny mogły zostać włączone
do strefy ekonomicznej, z drugiej - trzeba też mieć przygotowanego inwestora.
Takiego inwestora mieliśmy, ale on zrezygnował wobec tych niełatwych warun-
ków. Dzisiaj priorytetową sprawą dla mnie jest przygotowanie terenu inwestycyj-
nego, niezależnie od tego, czy strefa będzie, czy też nie. Takie starania czynimy, co
trwa długo, ponieważ musimy przejść przez wiele procedur. Od naszych ogródków
działkowych przejmujemy teren, co wiąże się ze żmudną, biurokratyczną pracą, ale
sądzę, iż do połowy przyszłego roku będziemy dysponować kilkudziesięcioma hek-
tarami przygotowanymi pod inwestycje. Zachęcam więc dolnośląskich inwestorów,
aby lokowali swoje firmy na głubczyckich terenach inwestycyjnych, gdzie można
prowadzić swój biznes i nieźle zarobić.

GP: Tym bardziej, że Głubczyce są świetną furtką i bazą wypadową
           na południe Europy.
AK: Ponadto mamy jeszcze trochę ludzi bezrobotnych i chętnych do pracy,
          którzy nie mają wygórowanych ambicji zarobkowych.
GP: A co Pana najbardziej niepokoi w roku 2017?
AK: Patrzę na ten rok raczej optymistycznie, ale obawiam się wszelkich działań

rządzących, zmierzających do ograniczania kompetencji samorządów, a z drugiej
strony do dokładania nam różnych kosztochłonnych zadań. To byłoby uciążliwe
i nie w porządku. Rozmawiał Sławomir Grymin, Gmina Polska.

( za zgodą red. Gminy Polskiej).
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INWESTYCJE  GMINY GŁUBCZYCE  PLANOWANE W ROKU 2017

 INSPEKTORAT ZUS W KAŻDY PONIEDZIAŁEK  CZYNNY DO GODZ. 18.00
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       77. ROCZNICA I DEPORTACJI
POLAKÓW NA SYBIR

10 i 11 lutego 2017 roku w 77. rocznicę I deportacji Polaków na
Sybir delegacje Przedszkolaków z Przedszkola nr 1 i drużyn har-
cerskich  Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego  złoży-
ły kwiaty przed Tablicą Pamiątkową Armii Krajowej w kościele
parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny upamięt-
niając ofiary stalinowskiego reżimu.

10.02.2017r. przedszkolaki z Przedszkola nr 1 im. Marii Konop-
nickiej z nauczycielką Małgorzatą Grąziowska -Wojnarowicz. zło-
żyły kwiaty by upamiętnić Polaków zesłanych na Sybir. Nato-
miast 11. lutego kwiaty złożyły delegacje harcerzy z drużyn: "Pło-
mienie" dh. Witolda Walków, "Słoneczna Gromada" dh. Liliany
Hajda, "Leśne Skrzaty" dh. Aliny Zając, "Turyści" dh. Małgo-
rzaty Szuszkowskiej, "Paradox" dh. Mirosława  Smahy oraz "Pło-
myki" dh. Kariny Kowalskiej.

10. lutego 1940 roku odbyły się pierwsze wywózki Polaków na
Sybir. Deportacje odbywały się w nieludzki sposób. Przewożo-
no ich na dworce kolejowe, gdzie na mrozie musieli czekać nawet
kilka godzin. Wielu  podczas tej podróży zmarło z głodu, mrozu i
wyczerpania. Deportowani podróżowali stłoczeni w wagonach
bydlęcych w skandalicznych warunkach. Po zakończonej pod-
róży, tych którzy zdołali przeżyć, czekała niewolnicza praca, głód,
nędza i choroby. Do czerwca 1941 roku miały miejsce cztery takie
deportacje, w wyniku których zesłano na Sybir około miliona
Polaków.      Cześć ich Pamięci!          dh. Anna Mazur

75. ROCZNICA POWSTANIA
ARMII KRAJOWEJ

14.02.2017r. w kościele parafialnym p.w. Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny  o godz. 12.00 odbyło się zaciągnięcie
warty honorowej przez harcerzy Związku Harcerstwa Polskie-
go z okazji 75. Rocznicy Powstania Armii Krajowej.

Harcerze wraz z przedstawicielami
władz samorządowych złożyli wiązanki
kwiatów pod tablicą upamiętniającą pol-
skich żołnierzy Armii Krajowej.

75 lat temu wydano rozkaz o przekształ-
ceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię
Krajową. Armia Krajowa jest uważana za
największe i najlepiej zorganizowane

podziemne wojsko. Armia Krajowa to dziś nie tylko symbol wal-
ki o wolną i niepodległą Polskę,ale i symbol najwyższych warto-
ści takich jak męstwo, honor i odwaga.         Cześć ich Pamięci!

                                                                     dh. Anna Mazur

HARCERSKA AKCJA ZIMOWA 2017
W dniach od 13.02. do 24.02.2017r. w Głubczycach trwała
 Harcerska Akcja Zimowa 2017.
Główna baza całego przedsięwzięcia wraz ze sztabem mie-

ściła się w Ratuszu Miejskim w Sali pod Aniołem. KHZHP
wspólnie z zuchami, harcerzami, instruktorami oraz nauczy-
cielami zapewniła dzieciom z Gminy Głubczyce możliwość ak-
tywnego spędzenia ferii zimowych.

W programie przewidziano zawody sportowe, basen, gry, kon-
kursy, zabawy, spotkania z ciekawymi gośćmi oraz projekcje
filmów i bajek dla najmłodszych. Do dyspozycji uczestników
były stoły do ping-ponga, piłkarzyki, sprzęt do ćwiczeń i wiele
innych atrakcji, z których można było korzystać podczas co-
dziennych zajęć. Zorganizowano różnego rodzaju konkursy
wraz z nagrodami, ogniska wraz z pieczeniem kiełbasek a
jedną z największych atrakcji były wyjazdy na lodowisko do
Pszowa połączone z wycieczką krajoznawczą,w których dzien-
nie uczestniczyło ok 50 osób. Frekwencja na zimie w mieście
wynosiła ok. 170 osób licząc wraz z uczestnikami biwaków
szkolnych. Uczestnicy Akcji Zimowej oprócz gier i zabaw mie-
li także możliwość uczestniczenia w ciekawych spotkaniach
ze służbami mundurowymi. Każdego dnia dzieci i młodzież miały
zagwarantowane ciepły posiłek i słodki poczęstunek.

                                                           >>>dok. str. 9 >>>>
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OSTATNI WAWRZYN
GENEZA I DZIEJE WALK NA GÓRNYM ŚLĄSKU

OD STYCZNIA DO MAJA 1945 R.
(Fragmenty książki Georga Guntera, opisującego walki
 o Głubczyce i powiat)
(…) W ciągu dnia (21.03 1945) stało się bowiem jasne, że

przeciwnik koncentruje swe wysiłki w rejonie Głubczyc, pra-
gnąc z pomocą wszystkich dostępnych sił przełamać niemiecką
obronę  w kierunku na południe, na Opavę i morawską Ostravę.
I już rankiem o godz. 5:00, sowiecka artyleria huraganowym
ocniem  ostrzalała  niemieckie pozycje w rejonie Włodzienina
i Nowej Wsi Głubczyckiej. O godz. 9:00 pancerna sowiecka la-
wina "wychodząca z wąwozów w rejonie Nowej Wsi Głubczyc-
kiej" dotarła do płaskowyżu na północ od Włodzienina. Rosyj-
ski atak spotkał się z kontratakiem niemieckich czołgów atakują-
cych szerokim frontem przez Jędrychowice na południe od Wło-
dzienina. W krótkim czasie rosyjskie natarcie zostało rozbite,
a pole walki usiane płonącymi wrakami czołgów. (…)

Przybyła 2 dni wcześniej do Karniowa (Krnov) szwabsko-
bawarska XVII Dywizja Pancerna otrzymała 22. marca rozkaz
rozpoczęcia natarcia z pozycji wyjściowych przez Włodzienin
w kierunku Głubczyc. (…) Przeprowadzone 22. marca z wielkim
impetem natarcie grupy bojowej XVII Dywizji Pancernej, utknę-
ło w końcu w miejsu, i to "pomimo zniszczenia pod Bogdanowi-
cami 59 czołgów T-54". Nieprzyjaciel ściągnął w ten rejon liczne
jednostki pancerne. W wielu miejscach dochodziło do walki
wręcz. W końcu utracono kontrolę nad przebiegiem bitwy. (…)

  Płonęła położona 3 km na wschód od Głubczyc - wieś Grob-
niki. Głubczyce ostrzeliwane były ogniem sowieckich "katiusz".
Na bliskie już upadku miasto, ciągnęły z północnego wschodu
silne sowieckie jednostki pancerne, z piechotą siedzącą na pan-
cerzach pojazdów. Znajdujące się na wschód od Głubczyc nie-
mieckie oddziały cofały się. Na następny dzień wyznaczony był
kontratak. Miał to być pamiętny dzień. Jeszcze straszniejszy
i znaczony jeszcze bardziej morderczymi walkami, aniżeli ów 22.
marca, kiedy to Rosjanie na wschód od Głubczyc oraz wokół
Osoblahy utracili łącznie 143 czołgi. (…) Rosjanie natomiast
dodatkowo jeszcze nasilili swój idący z połnocnego-zachodu
z kierunku Nowej Wsi Głubczyckiej i Bogdanowic nacisk na
lewą flankę unieruchomionego, niemieckiego zgrupowania. Na
potrzeby kontrataku przeciwnik ściągnął dodatkowe siły pie-
choty, jak również mobilną broń przeciwpancerną i ciężką broń
piechoty. Pierwsze natarcie zostało zatrzymane ogniem obroń-
ców. Zniszczono wówczas sporo sowieckich dział przeciwpan-
cernych, a piechota poniosła poważne straty. Przeciwnik nie dał
jednak za wygraną i "jakiś czas później" uderzył ponownie - tym
razem z dodatkowym wsparciem pancernym. Również i ten atak
zdołali Niemcy odeprzeć. Tak samo jak i trzeci atak, mający miej-
sce tuż po poprzednim. Ppor. Baier relacjonuje: "moje niszczy-
ciele czołgów zniszczyły wówczas 4 czy 5 nieprzyjacielskich
czołgów. Jeden z moich wozów bojowych, ostrzelany został z
południa i uszkodzony przez niemiecką armatę przeciwpancerną".
Ppor. Baier: "o zmierzchu Rosjanie zaatakowali po raz czwarty.
Tym razem już nie z flanki jak poprzednio, ale wprost na połu-
dnie, na Włodzienin. Przez przerwy w  ścielącej się na polach
mgle, zauważyć mogłem czołgi idące we wciąż nowych, wielkich
grupach. Ich liczba porażała. Mogło to być daleko ponad 100
nieprzyjacielskich maszyn. Jeszcze raz udało się nam niektóre z
nich zniszczyć. Ja sam tego dnia, osobiście odstrzeliłem 7 czoł-
gów". Ówczesny ppor. strzelców narciarskich Siegfried Bucher
wspomina w swojej relacji: "Rzadko zdarzało mi się uczestni-

czyć w boju, w którym szala powodzenia przechylałaby się w
podobny sposób. To na jedną, to na drugą stronę". Dla niemiec-
kich oddziałów zmotoryzowanych i pancernych liczyło się teraz
jedno: być jednocześnie wszędzie tam, gdzie Rosjanie właśnie
zmasowanymi siłami usiłują przełamać linię obrońców. Na połu-
dnie od Głubczyc trudno już było mówić o stałych, wyraźnie
rozgraniczonych odcinkach frontu. (…) Nastał dzień i stało się
dokładnie tak, jak tego oczekiwał ppor. Baier: "Nieprzyjaciel ru-
szył swymi czołgami z Włodzienina. Jakieś 20 wozów bojowych
pokonało szczyt wzgórza i właśnie zeń zjeżdżało, kiedy porucz-
nik przez radio dał swym Jagdpanzerom rozkaz: "ogień swobod-
ny!". W krótkim czasie stalowy sowiecki klin, rozniesiony został
najdosłowniej na strzępy. Dla jednych ta scena była "niesamo-
wita", dla innych straszna. Ppor. Baier widział, "niektóre sowiec-
kie czołgi trafiane były jednocześnie z 3 stron i po prostu rozpa-
dały się. Podczas trwającego jedynie sekundy ostrzału, znisz-
czone  zostało wszystko, co tylko przekroczyło wierzchołek wzgó-
rza". Potem nastała cisza. "Całe pole usłane było szczątkami:
oderwane wieże, lufy armatnie, silniki, porozrywane kadłuby -
jedno, wielkie rumowisko". Około godz. 11:00 miał miejsce drugi
atak. Również i tym razem przy udziale ok. 20 czołgów. Znowu
sforsowały one wierzchołek wzgórza i wjechały w pułapkę, z
której nie wydostał się ani jeden. "Po południu, ok. godz. 15:00 -
trzeci  atak". Z samobójczym zapamiętaniem, spróbowali Sowie-
ci po raz trzeci  szczęścia. W tym samym miejscu. I znowu nikt nie
przeszedł przez ogień niemieckiego rygla. I znowu "oderwane
wieże, lufy armatnie, silniki, porozrywane kadłuby". Jeśli istniała
"bezduszna obojętność", o której to gen. Kurt Dittmar wspomi-
nał w rozmowie z Lidellem Hartem, bezduszna obojętność czer-
wonoarmistów, przewyższająca jeszcze ich fatalizm - to tu wła-
śnie przypuszczenie takie wydawało się potwierdzać. Sceny ta-
kie nie były obce weteranom walk toczonych w Rosji: "z uporem
graniczącym z otępieniem, ponawiali oni swe ataki wciąż w jed-
nym i tym samym miejscu. Kiedy w miejscu tym stoi 10 karabi-
nów maszynowych, a kolejne fale atakujących koszone są seryj-
nym ogniem, Rosjanie atakują ponownie. Krzyczą "Uura!" i pa-
dają. Gen. von Tippelskirch twierdził natomiast, iż "na Rosja-
nach wrażenie robił nieoczekiwanie silny, energiczny opór". "Po
raz  czwarty  Rosjanie już nie zaatakowali", relacjonuje dalej ppor.
Baier. "Wobec tego, podjechałem z moimi Jagdpanzerami do
wzgórza od wschodu, podjąłem krótki wywiad za jego wierzcho-
łek, niszcząc w efekcie jeszcze  dwa sowieckie czołgi, stojące
przy wjeździe do Włodzienina. Szacować można, że łącznie znisz-
czyliśmy na południe od Włodzienina 60 czołgów. Był to jedynie
szacunek, jako, że ogień za każdym razem nie trwał nawet 1 minu-
ty! Nie dawaliśmy rady tak szybko liczyć! Własne straty: 1 ran-
ny w plutonie rzeźniczym. To było wszystko". Jednak dzień jesz-
cze się nie skończył. Stanąwszy na swym czołgu, dowódca II
Kompanii 43. Batalionu Niszczycieli Czołgów zobaczył, jak "nie-
samowite kolumny" rosyjskich czołgów wychodzą z Włodzieni-
na w kierunku zachodnim. "Jakieś 150 do 200 wozów bojowych".
Baier natychmiast przekazał stosowny meldunek do dowództwa
dywizji. Stamtąd bezzwłocznie nadeszła odpowiedź, iż dowódz-
two korpusu przydzieliło wsławionemu już "pogromcy czołgów"
nowe zadanie. O zmierzchu na dotychczasowych stanowiskach
pojawiła się III Kompania ppor. Loschego - jako zmiana. Ppor.
Baier natomiast teraz miał iść z pomocą 254. Dywizji Piechoty,
zagrożonej przez siły pancerne w rejonie Zopowy - Zubrzyce.
Podjęty dzień wcześniej pod Głubczycami niemiecki kontratak,
po początkowych sukcesach załamał się w końcu w ogniu nie-
mieckiej obrony. >>>dok.str.13 >>>
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       ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W XV EDYCJI OGÓLNOKRAJOWEGO
KONKURSU    "BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE"

       W związku z ogłoszeniem XV edycji Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" serdecznie zapraszam Państwa do
wzięcia udziału w obecnej edycji tegoż Konkursu.  Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodar-
stwach rolnych. Honorowy patronat nad Konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda. Patronat medialny spra-
wują TVP1, Telewizja interaktywna Agro News com.pl, dwutygodnik Agro Serwis, miesięcznik Bez Pługa, Tygodnik Poradnik
Rolniczy, magazyn rolniczy Agro Profil, Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.
ORGANIZATORAMI KONKURSU SĄ: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz
Państwowa Inspekcja Pracy.  Do Konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie prowa-
dzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).
       Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. W konkur-
sie nie mogą uczestniczyć gospodarstwa, które już zdobyły miano najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju, tj. zwycięscy
poprzednich edycji Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Przez okres kolejnych pięciu lat udziału w
Konkursie nie mogą brać zdobywcy II i III miejsca w finale krajowych, a przez okres dwóch kolejnych lat nie mogą brać udziału
gospodarstwa sklasyfikowane w etapach regionalnych i wojewódzkich na miejscach I-III.
               Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia. Wypełniony oraz podpisany formularz należy złożyć
            w Oddziale Regionalnym lub w Placówce Terenowej w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2017r.
         W skład Komisji będą powoływani specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. Zastosowa-
nie się do ich rad i uwag przyczyni się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób
zawodowych rolników i ich rodzin. Komisje konkursowe powołane przez Dyrektora OR KRUS w Opolu (regionalna i wojewódzka)
wizytować będą zgłoszone do Konkursu gospodarstwa. Komisja Konkursowa oceni ład i porządek w obrębie podwórza, zabudo-
wań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych , w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i
urządzeń elektrycznych, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory  i inne
zabezpieczenia przed wypadkami, stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie, warunki obsługi i bytowania
zwierząt gospodarskich, stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,  rozwiązania organizacyjne, technologiczne i tech-
niczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym oraz estetyka gospodarstwa
rolnego.
         Laureaci i uczestnicy Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Tradycyjnie Prezes KRUS
zapewnia główna nagrodę dla zdobywcy I miejsca w etapie centralnym, w ubiegłym roku był ciągnik Zetor Major o mocy 75KM.
Wszystkie niezbędne informacje (m.in. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy)znajdziecie Państwo na stronie internetowej
www.krus.gov.pl oraz w Oddziale Regionalnym KRUS w Opolu i w każdej Placówce Terenowej Kasy. Możecie Państwo również
liczyć na życzliwość i pomoc ze strony pracowników i kierownictwa KRUS.

FERIE ZIMOWE
W KLUBIE „NA SKRZYŻOWANIU”

Tegoroczne ferie zimowe rozpoczęły się 13 lutego i już pierw-
szego dnia „urlopu” na  dzieci  czekało mnóstwo atrakcji w
Miejskim Ośrodku Kultury  Zaczęliśmy od energicznych tań-
ców przy muzyce oraz wspólnego malowania koszulek, co spra-
wiało niewątpliwą radość wszystkim uczestnikom zajęć. U nie-
których dzieci, dostrzegliśmy talent plastyczny. W kolejnych
dniach również nie zabrakło atrakcji. 14 lutego obchodziliśmy
walentynki z tej okazji udekorowaliśmy salę, rysowaliśmy ser-

duszka oraz tworzyliśmy walentynki dla gości odwiedzających nas na zajęciach. Gry i zabawy planszowe to również świetna
zabawa, dlatego też nie zabrakło ich na zajęciach w MOK. Wszystkie dzieci wiedzą, że potęgą
wiedzy są książki, ale jak też się okazało - fantastyczną formą zabawy. Z tego powodu na
naszych feryjnych spotkaniach gościliśmy panią Dominikę – bibliotekarkę z Miejskiej i Gmin-
nej Biblioteki Publicznej, która czytała dzieciom  fantastyczne bajki. Młodym czytelnikom tak
się spodobało, że postanowiliśmy odwiedzić bibliotekę. Tam poznały zasady funkcjonowania
tej instytucji oraz zobaczyły na czym polega praca bibliotekarza. Same również wyszukiwały
według katalogu książki, a następnie je wypożyczały. Dzieci nauczyły się również robić fanta-
styczne zakładki do książek. Tego dnia wybraliśmy się również do Powiatowego Muzeum
Ziemi Głubczyckiej, gdzie mogliśmy zobaczyć różnego rodzaju eksponaty. Dzieci jednak naj-
bardziej ucieszyło zejście do podziemnej izby, gdzie znajduje się makieta przedstawiająca
miasto Głubczyce-dawniej. Wracając do MOK odwiedziliśmy pobliski plac zabaw, gdzie rado-
ści i wygłupom nie było końca. Podczas ferii zimowych w klubie „Na skrzyżowaniu” odbyły

się również warsztaty teatralne  prowadzone przez Waldemara Lankaufa oraz warsztaty wokalne prowadzone przez Ewę Maleńczyk
– instruktorów MOK. Zajęcia odbywały się każdego dnia przez dwa tygodnie.  W ostatni dzień wspólnych zajęć odbyło się krótkie
podsumowanie – wręczenie dyplomów oraz słodkich upominków dla uczestników oraz ostatnie tańce przy muzyce. Szkoda, że
dzieciaczków było tak mało, jednak te, które nas odwiedzały były fantastyczne, robiliśmy wszystko, aby z zajęć wychodziły zadowo-
lone. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie.
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ZAPROSZENIE
Miejski Ośrodek Kultury, O.O. FRANCISZKANIE,

 Zespół Szkół Mechanicznych
serdecznie zapraszająna koncert dobroczynny

OTWARTE SERCA
z okazji 1. Dnia Wiosny w reżyserii Marii Farasiewicz,

wtorek, 21 marca o godz. 19.00
 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury

przy współudziale głubczyckich szkół
 (ZSM, ZSCKR, ZSO, PSM, SP2),

Dochód z koncertu przeznaczony jest na wsparcie
Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom

W programie koncertu - wiele atrakcji artystycznych !
To swoista lekcja miłości bliźniego !

"MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ"…
…to tytuł widowiska walentynkowego, które miało miejsce 10.lutego br.
 w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury
Był to pełen wrażeń, emocji i niespodzianek prawie dwugodzinny spektakl

poetycko-muzyczny o charakterze musicalowym.  A wystąpiły w nim Grupa
Estradowa MOK oraz teatr TRADYCJA ZSM. Wyreżyserowany został przez
Marię Farasiewicz, wg jej scenariusza. Akompaniowali: Marian Bażyński -autor
aranżacji oraz Wiesław Wierzba.

To barwne widowisko pokazało różne odcienie i oblicza miłości. Było swo-
istą podróżą w czasie. Od lat 20. i 30. ubiegłego stulecia po współczesne.

Oto w romantycznej scenerii "kawiarni miłości" wybrzmiały piękne, tema-
tyczne piosenki, przeplatane poezją miłosną. Pochodziły z repertuaru Hanki
Ordonówny, Eugeniusza Bodo, Violetty Villas, Marka Grechuty, Hanny Bana-
szak, Anny Jantar  i innych znakomitych artystów. Liryzm, nostalgia, zmysło-
wość, sentyment, ale i wielka radość wypełniły przestrzeń.

Urzekająca scenografia, zaskakujące kostiumy retro, różnorodność gatun-
ków i stylów muzycznych, efekty specjalne zrobiły wrażenie na żywiołowo
reagującej publiczności, która nie szczędziła braw występującym. Prezentowa-
li się oni solo, w duetach i zbiorowo. Tańcem wypełniali scenę.   Tak w rytmie
tanga, walca, jak i innych, współczesnych form. Wytworzyli specyficzny kli-
mat i nastrój. Oczarowali widownię, przenosząc widza w niezwykły świat.

W spektaklu wystąpili:
Aneta Brewus, Maria Farasiewicz, Kamila Klein, Beata Krzaczkowska, Ber-

nadeta Nędza-Jung, Ewa Szmit, Witold Dereń, Kamil Kaźmierczak, Filip Plata,
Piotr Wiecha i  Wiesław Wierzba.

Oprawa akustyczno-techniczna:
 Piotr Kałek (MOK), Krzysztof Skwarek, Dawid Szulborski.
Scenografia:  Maria Farasiewicz, Elżbieta Zenfler (MOK).

W związku z tym, że nie wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć widowi-
sko "Miłość niejedno ma imię" ze względu na ograniczoną ilość miejsc infor-
mujemy, że będzie jeszcze okazja zobaczyć je w sezonie wiosenno-letnim.
Wszak miłość to temat uniwersalny  i ponadczasowy.

Zdjęcia i obszerny fotoreportaż
Mateusza Kitki
na  www.
twojeglubczyce.pl

 Redakcja ZSM

MIŁOŚĆ
"Miłość niejedno ma imię" -
Przed wiekami poeta rzekł,

Miłość to rzecz najpiękniejsza,
Jakże bogatą ma treść!

…
Miłość to dar od Boga,
Miłość - esencja dobra.
Miłość to głębia ducha

Miłość - cały świat porusza.
Miłość to uczucia smak,

Miłość - niebiański znak.
Miłość to nieustanne dawanie,

Miłość - walka z przeciwnościami.
Miłość to zmysłowości głębia,

Miłość - ducha potęga.
Miłość to wielka łaska,

Miłość - przywilej człowieka.
Miłość to spełnienie

 i zjednoczenie,
Miłość - ciągłe oczekiwanie.

Miłość to otwarte serce,
Miłość - radość i rozterki.
Miłość to ból i cierpienie,

Miłość - wiecznie pragnienie.
Miłość to smutek i żal,
Miłość - pożądanie ciał.

Miłość to codzienność i kłopoty,
Miłość - rozstania i powroty.
Miłość to wielkie szczęście,

Miłość - błogosławione zamęście.
Miłość to ty i ja,

Miłość - nasz intymny świat.
         Maria Farasiewicz
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REFORMA  OŚWIATY     W GMINIE GŁUBCZYCE
 -  ROK SZKOLNY 2016/17 -  STAN  PRZED REFORMĄ

OBWODY SZKÓŁ MIEJSKICH ROK  SZK. 2017/18
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>>> DOK. ZE STR. 9  >>>             HARCERSKA   AKCJA  ZIMOWA 2017
        Tegoroczna Akcja Zima nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie i zaangażowanie wielu osób, którym z tego miejsca pragnie-
my serdecznie podziękować. To właśnie dzięki nim na terenie naszego powiatu mają miejsce takie inicjatywy i przedsięwzięcia.
Składamy serdeczne podziękowania całemu Sztabowi HAZ, Instruktorom ZHP, Nauczycielom, Dyrektorom Szkół, Służbom
Mundurowym: 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej, Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicznej, Komendzie Powiatowej Policji,
Państwowej Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej i Zarządowi Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Głubczycach. Patronat
medialny nad całym wydarzeniem objęły: Telewizja Pogranicze, Głos Głubczyc, TwojeGłubczyce.pl oraz Radio Opole, Radio Park
FM, Radio Vanessa. Dziękujemy także Wszystkim Sponsorom i Przyjaciołom Harcerstwa za bezcenną pomoc i wsparcie w
czasie trwania całej naszej akcji. Z tego miejsca zapraszamy wszystkich za rok na kolejną edycję HAZ
                                                                                                                                                       Z harcerskim pozdrowieniem  Czuwaj!

ROK  SZK. 2017/18

ROK SZK. 2018/19
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UCHWAŁA NR XXVIII/231/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
z dnia 15 lutego 2017 r. (skrót)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/231/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 15. lutego 2017 r.
Plan sieci publicznych  szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce, granice obwodów publicznych  szkół

podstawowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce i inne organy, od  na okres od 1. wrzesnia 2017r. do 31 sierpnia 2019r.
Lp. Nazwa szkoły/Adres siedziby szkoły/ Projekt granic obwodu szkoły
1.SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. T. KOŚCIUSZKI  W GŁUBCZYCACH.UL DWORCOWA 2
     Al. Śląska, I Armii WP, Dworcowa, Garbarska, Głowackiego, Karpacka, Kolejowa,  Kołłątaja, Kopernika, Krasińskiego, Krnowska,
Lwowska, Łąkowa, Miarki,  Moniuszki (od numeru 14), Morawska, Niepodległości (do numeru 8) , Ogrodowa, Opawska, Oświęcim-
ska, Parkowa,  Pl. Zgody, Pocztowa, Przyrowie, Pszczelna, Raciborska, Rożnowska, Sosnowiecka, Stroma, Sudecka, Torowa oraz
miejscowości: Głubczyce Sady, Głubczyce Las, Kwiatoniów, Lwowiany, Nowy Rożnów, Równe, Sławoszów, Tarnkowa
2. SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 2 IM J. KORCZAKA W GŁUBCZYCACH,  UL. KOCHANOWSKIEGO 2
     Bałuckiego, Browarna, Bytomska, Chorzowska, Dzierżonia, Fabryczna, Gdańska, Gliwicka, Grunwaldzka, Jana Pawła II, Klasztor-
na, Kochanowskiego (do numeru 12), Koszarowa, Kościuszki, Kozielska, Krakowska, Kręta, Królowej Jadwigi, Marka, Moniuszki
(do  numeru 13), Nowy Świat, Piastowska, Plater, Pl. Józefa, Pl. Kościelny, Pl. Armii Krajowej, Pl. Jana Pawła, Pl. 1 Maja, Pl. ks.bp.
Adamiuka,  Pl. Sportowy, Pl. Stawowy, Pl. Szkolny, Pl. Wiosenny, Pl. Zwycięstwa, Plebiscytowa, Polna, Ratuszowa, Rybnicka,
Rynek, Sienkiewicza, Sobieskiego, Staszica, Stelmacha, Wałowa, Warszawska, Wiejska, Wodna, Zacisze, Zakonna, Zielona, Żorska,
Żytnia. Ponadto w roku szkolnym 2017/2018 dla kl. V-VII, a w roku szkolnym 2018/2019  dla kl. VI-VIII  następujące miejscowości:
Debrzyca, Grobniki Widok
3.  SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 3 IM M. SKŁODOWSKIEJ CURIE  W GŁUBCZYCACH   UL. KOCHANOWSKIEGO 31
Akacjowa, Al. Lipowa, Andersa, Asnyka, Bończyka, Broniewskiego, Brzozowa, Bukowa, Chopina, Chrobrego, Dębowa, Kasprowi-
cza, Kasztanowa, Klonowa, Kochanowskiego  (od numeru 13), Konopnickiej, Kwiatowa, Matejki, Mickiewicza, Niepodległości(od
numeru 9), Norwida, Olimpijska, Oś. Konstytucji, Oś. Tuwima, Powstańców, Reymonta,  Skłodowskiej, Słoneczna, Słowackiego,
Wiązowa, Wiśniowa, Wrocławska, Wyspiańskiego, Żeromskiego
4. SZKOŁA PODSTAWOWA  IM. JAN PAWŁA II W PIETROWICACH  WCHODZĄCA W SKŁAD
             ZESPOŁU  SZKÓŁ W PIETROWICACH 48-100 GŁUBCZYCE, PIETROWICE 9
            Braciszów, Chomiąża, Ciermięcice, Chróstno, Krasne Pole,  Lenarcice, Mokre Kolonia, Mokre Wieś, Opawica, Pietrowice,
            Radynia, Zopowy, Zopowy Osiedle, Zubrzyce
5. SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI  IM. WETERANÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ
             W LISIĘCICACH 48-100 GŁUBCZYCE  LISIĘCICE UL. SZKOLNA 5

Biernatów, Biernatówek,  Lisięcice, Królowe, Nowe Sady, Studzienica, Zawiszyce. Ponadto w roku szkolnym 2017/2018
            dla kl. V-VII, a w roku szkolnym 2018/2019   dla kl. VI-VIII  następujące miejscowości:      Kietlice, Klisino, Pomorzowice,
             Pomorzowiczki, Stara Wieś, Ściborzyce Małe
6. SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI IM. M KONOPNICKIEJ W BOGDANOWICACH
            PROWADZONA PRZEZ  OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI W BOGDANOWICACH
            48-100 GŁUBCZYCE   BOGDANOWICE UL. M. KONOPNICKIEJ 15
             Bernacice, Bernacice Górne, Bogdanowice, Krzyżowice, Nowa Wieś Głubczycka, Nowe Gołuszowice
7. SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI IM. H. SIENKIEWICZA W GOŁUSZOWICACH PROWADZO
             NA PRZEZ STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI W GOŁUSZOWICACH I GADZOWICACH
              48-100 GŁUBCZYCE GOŁUSZOWICE  34  - Dobieszów, Gadzowice, Gołuszowice, Pielgrzymów
8. SZKOŁA PODSTAWOWA  Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO  W KLISINIE
               PROWADZONA PRZEZ  OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ  W KLISINIE  48-100 GŁUBCZYCE  KLISINO 86
              Kietlice, Klisino, Pomorzowice, Pomorzowiczki, Stara Wieś, Ściborzyce Małe
9. SZKOŁA PODSTAWOWA  Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI IM. M KONOPNICKIEJ W GROBNIKACH PROWADZONA
             PRZEZ  CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ "INICJATYWA" W GROBNIKACH
             48-100 GŁUBCZYCE GROBNIKI UL ŚW. JANA 13 - Debrzyca, Grobniki Widok

UCHWAŁA NR XXVIII/234/17 RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH z dnia 15 lutego 2017 r. (skrót)
    w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych
   do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
    prowadzonych przez Gminę Głubczyce.
§ 1. Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
    do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,  prowadzonych przez Gminę Głubczyce :
1) dziecko podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu , ubiegające się o przyjęcie do przedszkola
      położonego najbliżej miejsca zamieszkania -30 pkt;  2) dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjo
        narnym - 10pkt ;    3) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przed
        szkolu wskazanym      na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie -10 pkt;
4) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły mającej w swoim obwodzie dane przedszkole - 5 pkt;  5) przedszkole położone

w miejscu pracy jednego z rodziców-5 pkt.   § 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice/prawni
opiekunowie składają oświadczenia dołączone do wniosku o przyjęcie do przedszkola. Oświadczenia mogą podlegać weryfikacji
przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 3. Traci moc Uchwała nr V/37/15 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 25 lutego 2015r (...)  § 4. Wykonanie  uchwały powierza
się Burmistrzowi Głubczyc. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Opolskiego.                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej    Kazimierz Naumczyk
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REFORMA  OŚWIATY     W GMINIE GŁUBCZYCE
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA W PRZEDSZKOLU W ZOPOWYCH

27 stycznia 2017 roku  odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka. Na zaproszenie  przedszkolaków w tym dniu licznie przybyli do nas Bab-
cie, Dziadkowie i  Rodzice. Program artystyczny- Jasełka, bardzo podobał

się wszystkim gościom i nagrodzony
został gromkimi brawami.

Przepiękne stroje dzieci, oryginal-
na scenografia, kolędy i pastorałki
stworzyły ciepły, niezapomniany kli-
mat.  Dzieci fantastycznie wcielały się
w powierzone im role. W swój wy-
stęp wkładały całe swoje serce i zapał.
Dumni ze swoich wnucząt Dziadko-
wie szczerze oklaskiwali aktorów.

Po odegranym przedstawieniu dzie-
ci z dumą wręczyły Babciom i Dziad-
kom przygotowane wcześniej prezen-
ty. Następnie wszyscy zostali zapro-
szeni na słodki poczęstunek.

Bardzo cieszymy się, że tak wielu
solenizantów z zachwytem wyrażało
się o tym dniu i wspaniałym przygo-
towaniu uroczystości. Ten dzień był
szczególny dla nas wszystkich.

                                                                           mgr Krystyna Zapotoczna

,,Prośba"
Mam do Ciebie prośbę
Zatrzymaj się na chwilę

Pomyśl o...
Wojnie, śmierci...
a może o Nim?

Czy nie miałeś tak, że na
Wiele pytań nie Dostałeś

Odpowiedzi? Sam Bóg mówi:
Nie bój się

A Jemu powinno się wierzyć
Pomimo trudności..

Przecież Pan zna mnie, zna
Ciebie i zawsze jest przy Nas

Obiecał, że ciemność nie
Będzie ciemna i się Tobą zajmie;

Pamiętaj: masz tylko
Jedno życie- w ufności leży

Jego siła. Jego moc jest w nas!
 Wylej przed Nim swe serce
P.s Panie Boże kocham Cię!

                                „Gabrysia”

W dniu 24. marca  >>> dok.  ze str. 5   OSTATNI WAWRZYN  Głubczyce
ostatecznie już zajęte zostały przez nieprzyjaciela. 16 Dywizja Pancerna, to-
cząc nieustanne walki wycofała się na południowy - zachód, na skraj Pogó-
rza. W dywizyjnej monografii czytamy: "Na wycofujące się kolumny, spadły
chmary opancerzonych, sowieckich samolotów szturmowych Ił-2".

  Jan Wac opr. na podstawie  książki pod tytułem  „Ostatni Wawrzyn”. .
Wydawnictwo NapoleonV Oświęcim  2017.

Autor - Georg Gunter ur. w Raciborzu (1930-2008)
 - do nabycia w dobrych księgarniach

U W A G A
Urząd Miejski przypomina,

że zgodnie z uchwałą
nr XXI/170/16 dotyczącą

regulaminu utrzymania czystości
i porządku w Gminie Głubczyce do

obowiązków osób utrzymujących zwie-
rzęta domowe należy:

* natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spo-
wodowanych przez zwierzęta w pomieszczeniach
służących do wspólnego użytku,  w pomieszczeniach
budynków służących do użytku publicznego, na te-
renach użytku publicznego takich jak ulice, chod-
niki, parki, skwery, place, zieleńce itp. poprzez
zebranie zanieczyszczeń do worków i wyrzucenie
ich do kosza na odpady,

* niepozostawianie ich bez nadzoru, gdy nie są
należycie uwiązane lub nie znajdują się w pomiesz-
czeniu zamkniętym,   bądź na terenie ogrodzonym,

* wyprowadzanie ich w miejscu publicznym na
smyczy, a psów agresywnych, psów rasy uznawanej
za agresywną, mieszańców takiej rasy lub zagraża-
jących otoczeniu (niezależnie od wielkości i rasy)
także do nałożenia kagańca; zwalnianie psa ze smy-
czy dopuszczalne jest jedynie w miejscach odosob-
nionych, nieuczęszczanych przez ludzi i tylko w przy-
padku, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowa-
nia bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem,

* zabrania się prowadzenia hodowli psów lub ko-
tów w mieszkaniach w ilościach stwarzających
uciążliwości   dla zamieszkujących w nich ludzi,

* zabrania się prowadzenia hodowli psów lub ko-
tów w pomieszczeniach wspólnego użytku chyba,

że właściciel nieruchomości postanowił inaczej.
Za nieprzestrzeganie w/w obowiązków Straż Miej-

ska zgodnie z art.54 Kodeksu Wykroczeń  będzie
karać mandatami w wysokości 20-500 zł.

ZOSTAŃ STYPENDYSTĄ PROGRAMU
"MARZENIE O NAUCE"

        15. lutego Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC
        rozpocznie rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego
        "Marzenie o Nauce".
Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line
wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za
pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl.
      Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifi-
kowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów od-
wiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Osta-
teczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fun-
dacji  14 czerwca 2017 roku. Program "Marzenie o Nauce" adresowany jest
do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III
klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy
mieszkańców. Dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym kandy-
data nie może przekraczać 900 zł netto. Warunkiem otrzymania stypendium
jest przyjęcie do jednego z liceów współpracujących z Fundacją (pełna lista
placówek udostępniona jest na stronie www.efc.edu.pl).W ramach stypen-
dium Fundacja EFC pokrywa opłaty szkolne, koszty ubezpieczenia oraz za-
kwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie, udostępnia podręczniki, fi-
nansuje wycieczki klasowe i naukę języka angielskiego, a podczas ferii i
wakacji zapewnia swoim Stypendystom wyjazdy na obozy narciarskie i wind-
surfingowe.          Wszystkim Kandydatom życzymy powodzenia!
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SZANSA DLA NEPALU
- WIZYTA WOLONTARIUSZKI W LO
 3. stycznia 2017 r. w naszym Liceum odbyło się spotkanie z Alek-
sandrą Nawarą, która studiuje medycynę na wydziale lekarskim Colle-
gium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.
      Ola, która mimo ogromnej ilości nauki znalazła czas, by pomóc lu-
dziom na końcu świata, wraz ze znajomymi z uczelni wzięła udział w nie-
zwykłym przedsięwzięciu  - ,,Szansa dla Nepalu".
,,Szansa dla Nepalu" to projekt, w ramach którego studenci przez trzy
miesiące gromadzili środki, żeby wesprzeć sprzętem medycznym i lekami
ośrodek zdrowia położony we wsi Piskar w Nepalu. Wolontariusze spo-
tykając się raz w tygodniu na parę godzin zdołali przez ten okres zdobyć
sponsorów i uzbierać ponad 200 kg ładunku o wartości ponad 100 tys. zł!
Nie poprzestali na tym. Pod koniec lipca 2016 r. polecieli na sześciotygo-
dniową wyprawę do Nepalu, żeby na miejscu zadbać o dostarczenie po-
trzebnych Nepalczykom rzeczy, a tych po trzęsieniu ziemi w 2015 r. jest
ogromna ilość. Rząd zapewnia mieszkańcom sanitarną pomoc, lecz przy-
chodzi ona nieregularnie i, co bardzo zaskakuje, nigdy nie wiadomo jakie
leki zostaną dostarczone.

Po przybyciu do Katmandu wolontariusze uczyli dzieci w miejscowych
szkołach zasad higieny czy pierwszej pomocy, a w czasie wolnym zwie-
dzali miasto i poznawali zwyczaje panujące Nepalu. Ola wspominała, że
do niektórych rzeczy trudno było się jej przyzwyczaić. Tutaj wymieniła
kąpiel pod zimnym prysznicem w towarzystwie pająków czy słupy prze-
syłowe  Katmandu. Gdy na takim słupie zerwie się linia przewodząca prąd
to nikt jej nie odcina, a jedynie oplata nią słup i po pewnym czasie wiszą
na nim dziesiątki tych linii. Ponad to grupa musiała dokupić resztę sprzę-
tu i leków w Katmandu. Nie było to jednak łatwe. Co parę dni Nepalczycy
obchodzą inne święto i często sami nie pamiętają, co dokładnie w danym
dniu świętują , a sklepy są wtedy zamknięte.
Wyzwaniem okazał się również transport wszystkiego, co udało się ze-
brać do wsi Piskar, a to z dwóch powodów. Po pierwsze - studenci musieli
załatwić mnóstwo formalności (odebranie ostatniej paczki zajęło 7 go-
dzin!), żeby za pośrednictwem linii lotniczych dostarczyć ładunek z Pol-
ski do Katmandu. Po drugie - deszcz. W górzystym Nepalu, gdy zaczyna
padać deszcz, drogi poza miastami stają się nieprzejezdne. Po pokonaniu
tych przeciwności i dojechaniu do Piskaru wolontariusze byli zaskoczeni
widokiem budynku ośrodka zdrowia. Wcześniej stał tam zwykły namiot,
w którym mieścił się punkt opieki dla 5000 osób z okolicznych miejsco-
wości. Brakowało tam wtedy bieżącej wody i prądu. Zadowoleni z powoli
postępujących zmian studenci zabrali się do uporządkowania przywie-
zionych rzeczy oraz zaangażowali się w leczenie mieszkańców. Nepalczy-
cy mieszkający w tej wiosce związali się z gośćmi i gdy nadchodziła po-
trzeba, każdy chciał się znaleźć pod opieką białego lekarza z Polski. >>>

  >>>>   Opowieść Oli wywarła na nas ogromne wrażenie.
Jesteśmy pełni podziwu dla całej grupy wolontariuszy,
którzy od początku do końca sami zaplanowali i zrealizo-
wali taką wyprawę. Do tego potrzeba ogromnej odwagi i
chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Spotka-
nia z takimi osobami, jak Ola, przypominają, że by poma-
gać wystarczy tylko chcieć!
Dziękujemy serdecznie Oli Nawarze za przybycie i prof.
Julicie Stebnickiej za zaproszenie Oli!
     Zapraszamy do odwiedzenia strony ,, Szansy dla Ne-
palu", gdzie znajduje się galeria zdjęć  i więcej informacji
o samym projekcie: http://www.nepal2016.com/
Magdalena Fedorowicz i Wojciech Bury kl. 3c
=FOTO=
Wolontariusze ,,Szansy dla Nepalu": (od lewej) Dawid
Adamkiewicz,  Anna Charemska, Monika Serkowska,
Aleksandra Nawara, Monika Serkowska, Karol Caderski
(koordynator i pomysłodawca projektu).

KURS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 W RAMACH

PROJEKTU  " AKCJA  AKTYWIZACJA -EFS"
Zakończyły się zajęcia z przedsiębiorczości prowa-

dzone w ramach projektu współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej "Akcja aktywizacja - EFS".

 Kurs przedsiębiorczości objął sześciu z dziesięciu be-
neficjentów. Młodzież miał możliwość interpretacji pod-
staw prawa pracy oraz  podstaw gospodarki rynkowej.
Ponadto prowadzący zajęcia pan Michał Urbaniak z Eu-
ropejskiej Akademii Handlu i Przedsiębiorczości pokazał
młodzieży jak prawidłowo dokonywać rozliczeń finanso-
wo - podatkowych w tym rozliczenia z Urzędem Skarbo-
wym  oraz rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecz-
nych. Podczas trwania kursu przedsiębiorczości  mło-
dzież mogła poznać księgowe aspekty prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Kurs przedsiębiorczości zakoń-
czył się testem wiedzy z przedmiotu, który miał za zadanie
zweryfikować przyswojoną wiedzę i nabyte umiejętno-
ści. Wszyscy beneficjenci otrzymali pozytywną ocenę
końcową, a tym samym zaświadczenie o ukończeniu kur-
su przedsiębiorczości.

                                             Mirela Rybeczka - Kuźnik
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PÓŁMETEK ROKU SZKOLNEGO 2016/17
W SPECJALNYM OŚRODKU

 SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  to placówka,

której uczniowie i wychowankowie dużo czasu poświęcili w
tym semestrze roku szkolnym 2016/2017 na nauce oraz na
spotkaniach integracyjnych i występach artystycznych.

We wrześniu
n a j m ł o d s i
uczniowie na-
szej szkoły
wzięli udział w
uroczystej Gali
II Gminnego
Konkursu  "
Siejąc kwiaty
p o m a g a m y
pszczołom" or-
gan izowanej

przez Szkołę Podstawową w Grobnikach - zaprezentowali tam
piosenkę pt.  "Bzyczące reggae" i wiersze o pszczołach.

Jak co roku w naszej szkole przeprowadzona była akcja WOŚP
" Ratujemy i uczymy ratować" , podczas której dzieci utrwaliły
wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy.

W październiku przygotowaliśmy VI Dzień Integracji pod ha-
słem " Morskie
opowieści",  w
auli naszej pla-
cówki spotkały
się szkoły i
przedszkola z
głubczyckiego
powiatu i gminy
p r e z e n t u j ą c
swoje prezenta-
cje artystyczne.

Od wielu lat
bierzemy udział w spotkaniu integracyjnym Bez Barier organi-
zowanym przez panią Marię Farasiewicz w MOK. Tegoroczna

prezentacja  szkoły
była dla nas bardzo
ważna, ponieważ
przedstawiona zo-
stała historia choro-
by naszego  ucznia
Dawida Cherbuta,
na którego konto są
zbierane pieniądze
na leczenie i rehabi-
litację.

W listopadzie przybyliśmy gościnnie  na 18. Festiwal Pio-
senki Ekologiczno-Prozdrowotnej organizowany przez Szkołę
Podstawową nr 1 z prezentacją muzyczno-taneczną " Z pirata-
mi w świat" .Nasza placówka jak co roku  służyła  pomocą przy
organizowaniu przez ZHP konkursu recytatorskiego "Strofy o
Ojczyźnie" . Uczennica Marysia Cieśla otrzymała za swój wiersz
wyróżnienie. Dla dzieci naszej szkoły zorganizowaliśmy Andrzej-
ki  i Mikołajki . Dzięki współpracy z uczniami z Gimnazjum nr 1
wszyscy bardzo dobrze bawili się przy pląsach i zabawach w
oczekiwaniu na św. Mikołaj i jego prezenty.

W grudniu byliśmy organizatorami Wojewódzkiego Spotkania
Integracyjnego " Choinka wśród nas" podczas którego ucznio-

wie z województwa opolskiego szykowali ozdoby choinkowe i
wspólnie dekorowali choinkę.

Dzięki współpracy międzyszkolnej z Zespołem Szkół Centrum
Kształcenia Rolnego w naszym ośrodku odbyły się warsztaty
dekoracyjne. Uczniowie mieli okazję nauczyć się jak zrobić stro-
iki świąteczne.

Rok 2016 mieliśmy okazję zakończyć przy wspólnym spotka-
niu wigilijnym z uroczystym przedstawieniem jasełkowym.

W styczniu braliśmy udział w 25. Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy . Nasi uczniowie zbierali pieniądze na rato-
wanie zdrowia i życia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycz-
nych oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom .

Z okazji Dnia Babci i Dziadka zaprosiliśmy do naszego ośrod-
ka seniorów z Domu Dziennego Pobytu  oraz babcie i dziadków
uczniów . Dzieci zaprezentowały program artystyczny po czym
wspólnie z gośćmi przy poczęstunku śpiewane były kolędy z
księdzem Krzysztofem.

W styczniu braliśmy udział w Powiatowym Przeglądzie In-
scenizacji Bożonarodzeniowych gdzie zajęliśmy I miejsce kate-
gorii gimnazjalnej. Jasełka oglądali mieszkańcy Domu Opieki
"Spokojna Przystań" w Chomiąży prowadzonego przez panią
Bożenę Maćko.  Nasi uczniowie po raz kolejny zostali bardzo
gościnnie przyjęci. Również z naszym przedstawieniem jasełko-
wym odwiedziliśmy mieszkańców wsi Równe w tamtejszym ko-
ściele. Ksiądz Krzysztof, panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz
pan sołtys przywitali nas bardzo rodzinnie i uroczyście.

Dzięki angażowaniu się w tak wielu przedsięwzięciach arty-
styczno-społecznych nasi uczniowie mają możliwość integro-
wania się ze środowiskiem lokalnym. Mogą zaprezentować swoje
umiejętności i możliwości artystyczne. Chętnie nawiązują pozy-
tywne relacje z kolegami i koleżankami z innych szkół i placó-
wek, uczą się szacunku i budowania więzi z osobami starszymi.

Dlatego po ciężkiej pracy w pierwszym semestrze tego roku
szkolnego zasługują na należny im wypoczynek podczas zbliża-
jących się ferii zimowych.                                       Joanna Cieślik

ŻYWA LEKCJA HISTORII
 17. stycznia 2017 r. pietrowicką szkołę odwiedziła grupa re-

konstrukcji historycznej z Torunia, aby przeprowadzić żywą lek-
cję historii. Aktorzy przybliżyli nam najważniejsze wydarzenia z
historii Polski, które miały miejsce za czasów Stefana Batorego,
dynastii Wazów i  Jana III Sobieskiego.  Uczniowie mieli okazję
zobaczyć i przymierzyć strój chłopski i szlachecki oraz zbroję
husarską. Podziwiali także  popis władania szablą. Pod koniec
lekcji chętni wzięli udział w konkursie dotyczącym omawianej
lekcji i dzięki temu uczestnikom udało się wygrać pamiątkowe
repliki dukatów z czasów panowania Jana III Sobieskiego, które
były bite na miejscu. Spektakl kończył się pokazowym wystrza-
łem z broni prochowej .     Lekcja była bardzo ciekawa, okraszona
dowcipem i wieloma ciekawostkami.

                                                      Barbara Starczewska
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OPEN DUTCH 2017
TAEKWONDO

W dniach 28-29.01.2017 w Best koło Eindhoven (Holandia)
odbył się międzynarodowy turniej
Taekwondo Open Dutch.

     Startowało w nim 600 zawod-
ników z Wielkiej Brytanii, Szkocji,
Irlandii, Norwegii, Belgi, Francji,
Niemiec, Polski, Nowej Zelandii, Ar-
gentyny i Holandii. Wspaniały wy-
stęp zawodników trenera Daniela
Jano LKS Sparta Głubczyce i Pie-
trowice zaowocował dwoma złoty-
mi medalami. Karolina Konik zajęła
Im w walkachdo 62 kg i Bartosz Słod-
kowski Im w walkach pow. 85 kg.

 Był to pierwszy w tym roku tur-
niej sprawdzający przed zbliżający-
mi się Mistrzostwami Świata Ta-
ekwondo w Irlandii.

NAGRODA MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

07.12.2016 r. w Studenckim
Centrum Kultury Uniwersyte-
tu Opolskiego odbyło się spo-
tkanie  Marszałka Wojewódz-
twa Opolskiego z medalistami
Mistrzostw Polski i najlepszy-
mi sekcjami sportowymi w wo-
jewództwie w systemie spor-
tu młodzieżowego. Przedstawi-
ciele wszystkich dyscyplin
naszego województwa, którzy
zdobyli medale na Mistrzo-
stwach Polski  otrzymali  listy
gratulacyjne i nagrody. Na
spotkanie to została również
zaproszona Martyna Marcini-
szyn uczennica ZS w Pietro-
wicach z Dyrektorem Szkoły
Bogdanem Kulik i trenerem
Danielem Jano. Martyna zo-
stała nagrodzona za zdobycie
srebrnego medalu Mistrzostw
Polski Juniorów Młodszych w
Taekwondo. Listy gratulacyj-
ne  i nagrody wręczył Marsza-
łek Województwa Opolskiego
Andrzej Buła i wicemarszałek
Stanisław Rokoczy.

SPORTOWIEC ROKU 2016
30.12. 2016 roku zakończyło się głosowanie w 49. Plebiscy-

cie sportowym NTO  Województwa Opolskiego.
Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się w 03.02.2017 w

teatrze Kochanowskiego w Opolu. Tytuł Najlepszego Sportow-
ca Roku przypadł Pawłowi Zatorskiemu z ZAKS Kędzierzyn -
Koźle a  Trenerem Roku został Ferdinando De Giorgiego również
z ZAKSY. Trener LKS Sparty Głubczyce Daniel Jano w woje-
wódzkim głosowaniu na Najpopularniejszego Trenera Wojewódz-
twa Opolskiego uplasował się na IV miejscu i I miejscu w Powie-
cie Głubczyckim. Na uroczystą galę zostali również zaproszeni
zawodnicy naszego Klubu : Karolina Konik ( II m. Sportowiec
Roku 2015) i Bartosz Słodkowski aktualni Mistrzowie Europy
Taekwondo w walkach indywidualnych i drużynowych. Wszyst-
kim kibicom serdecznie dziękujemy za głosy.

APEL DO MIESZKAŃCÓW
 GŁUBCZYC  I OKOLIC

JEST ZIMA.
 NIE  BĄDŹMY OBOJĘTNI

 NA OSOBY  SAMOTNE,
CHORE, NIEPEŁNOSPRAWNE.

MOŻE POTRZEBUJĄ WSPARCIA.
KONTAKT DO

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 W GŁUBCZYCACH:
UL.POCZTOWA 6A

TEL 77 485 29-22
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
1. 9 marca 2017 r. odbędą się:
a) VI przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nie-

ruchomości lokalowej (boks garażowy nr 7), położonej w Głubczy-
cach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z
działki nr 435/19. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 11 016,00
zł. Wadium wynosi 1 110,00 zł.

b) V przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieru-
chomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów
jako działka nr 590/1 o powierzchni 0,2298 ha, położonej w miejsco-
wości Lisięcice przy ul. Kościelnej. Cena wywoławcza do przetargu
wynosi 21 345,00 zł. Wadium wynosi 2 200,00 zł.

c)VI przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieru-
chomość lokalowej (lokal o mieszkalny o pow. użytkowej 48,10 m2),
położonej w Lisięcicach przy ul. Kościelnej nr 42/2 wraz ze sprzedażą
ułamkowej części gruntu z działek nr 590/2 i nr 590/3. Cena wywoław-
cza do przetargu wynosi 17 203,00 zł. Wadium wynosi 1 800,00 zł.

2. 28 marca 2017 r. odbędą się:
a) IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nie-

ruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów
jako działka nr 123/1 o powierzchni 0,0953 ha, położonej w Głubczy-
cach przy ul. Kopernika. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 64
361,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 7 000,00 zł.

b) IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nie-
ruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów
jako działka nr 123/3 o powierzchni 0,0926 ha, położonej w Głubczy-
cach przy ul. Kopernika. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 62
762,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 6 500,00 zł.

c) VI przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nie-
ruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów
jako działka nr 485/12 o powierzchni 0,1246 ha, położonej w Głubczy-
cach przy ul. Karola Miarki. Cena wywoławcza do przetargu wynosi
72 231,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 7 200,00 zł.

3. 11 kwietnia 2017 r. odbędzie się II przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej według ewi-
dencji gruntów jako działki nr 205/65 i nr 205/67 o łącznej powierzch-
ni 0,7884 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Żeromskiego. Cena
wywoławcza do przetargu wynosi 1 090 567,00 zł + VAT 23%. Wa-
dium wynosi 110 000,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wa-
dium w pieniądzu. Terminy i warunki wniesienia wadium zawarte są
w ogłoszeniach o przetargach.  Szczegółowe informacje można uzy-
skać w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległości nr 14
(pokój nr 20) - telefon (077) 485 30 21 wewnętrzny 223 i 224 lub w
internecie na stronie WWW.glubczyce.pl

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej

wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz
umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Głubczycach w dniu:

1. 27.01.2017 r. wykazu obejmującego przeznaczoną
do zbycia nieruchomość lokalową, położoną w Głubczycach
przy ul. Sudeckiej nr 6a/2 wraz z oddaniem w użytkowanie
wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 667/21.

Z dniem 03.03.2017 r. upływa termin do złożenia wniosku
przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) t.j. osobie, której
przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cy-
towanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta
jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości po-
zbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

2. 31.01.2017 r. wykazy obejmujące przeznaczone do
zbycia n/w nieruchomości:

a) nieruchomość lokalowa, położona w miejscowości
Mokre - Kolonia nr 5 wraz ze sprzedażą ułamkowej części
gruntu z działki nr 357/1.

b) nieruchomość niezabudowana, położona w miejsco-
wości Mokre, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka
nr 225 o powierzchni 0,3500 ha.

c) nieruchomość niezabudowana, położona w miejsco-
wości Królowe, oznaczona w ewidencji gruntów jako dział-
ka nr 227/1 o powierzchni 0,0711 ha.

d) nieruchomość niezabudowana, położona w miejsco-
wości Dobieszów, oznaczona w ewidencji gruntów jako dział-
ka nr 55 o powierzchni 0,7533 ha.

Z dniem 07.03.2017 r. upływa termin do złożenia wniosku
przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) t.j. osobie, której
przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cy-
towanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta
jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości po-
zbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

3. 07.02.2017 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do
oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową, położoną w
Głubczycach przy ul. Kościuszki, oznaczoną według ewi-
dencji gruntów jako część działki nr 313/57 o pow. 6,35 m2.

4. 09.02.2017 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do
zbycia nieruchomość lokalową, położoną w Głubczycach
przy ul. Żeromskiego nr 19/6 wraz z oddaniem w użytkowa-
nie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 272/66.

Z dniem 23.03.2017 r. upływa termin do złożenia wniosku
przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 usta-
wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) t.j. osobie, której
przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy
cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta
jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości po-
zbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r.  albo jego spadkobiercą.
>>>>>>>>>obok dok.

>>>> dok. 5. 10.02.2017 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do
zbycia nieruchomość lokalową, położoną w Głubczycach przy ul.
Niepodległości nr 6/8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste
ułamkowej części gruntu z działki nr 285/49 oraz sprzedażą ułamko-
wych części gruntu z działek nr 1304/1, nr 1304/3 i nr 1304/5.

Z dniem 24.03.2017 r. upływa termin do złożenia wniosku przez
osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.
zm.) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nierucho-
mości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo oso-
ba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozba-
wionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia
1990 r. albo jego spadkobiercą.
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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 1600 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>

www.twojeglubczyce.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

Fotografie

noworodków:

KADR

 Studio

Fotograficzno -

Filmowe

Janusz Baczkur,

 Głubczyce,

  Grunwaldzka 2,

662 065 354
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Serdecznie Witamy Nowych Mieszkańców Ziemi Głubczyckiej, urodzonych w grudniu

 2016 r.  i styczniu 2017r.   w Szpitalu Powiatowym w Głubczycach. Rodzicom Gratulujemy!

Mochoń Aleksander
s.Eweliny Głuchołazy

27.12.2016 22.35 3220/57

Naumowicz Magda
c.Doroty Włodzienin kol.
09.12.2016 21.45 3200/55

Orlik Bruno
s.Kamili Głubczyce

31.12.2016 9.58 3400/58

Podgórski
s.Katarzyny Głubczyce
20.12.2016 22.50 3200/55

Ruckij Maciej
s.Anny Wiechowice

04.12.2016 18.05 4050/60

Sęk Hanna c.Izabelii
Głubczyce 22.12.2016

11.15 3150/56

Solarewicz Alicja
c.Agnieszki Głogówek

01.12.2016 15.05 2590/57

Strumidło Alicja
c.Doroty Kietlice

30.12.2016 8.15 3350/54

Szymuś Krzysztof
s.Joanny Włodzienin kol.
15.12.2016 10.15 2750/52

Tąta Tamara
c.Katarzyny Baborów
21.12.2016 0.30 2800/52

Tokarczyk Franciszek
s.Barbary Krasne Pole

04.12.2016 14.00 3650/55

Tomczyk Zuzanna
c.Gabrieli Królowe

05.12.2016 3.15 2700/52

Triska Filip s.Magdale-
ny Dzierzkowice

16.12.2016 11.10 4000/58

Wojsznarowicz Nikola
c.Wioletty Racławice Śl.
22.12.2016 8.50 4050/58

Wolak Dominik
s.Natalii Pomorzowice

10.12.2016 20.45 3250/55

Wysoczańska Anna
c.Barbary Równe

26.12.2016 18.05 2840/57

Wyszyński Jakub
s.Izabelii Niwnica

21.12.2016 4.40 3270/56

Zakowicz Przemysław
s.Aliny Głubczyce

15.12.2016 18.55 4100/62

Zarski Filip s.Ewy
Racławice Śląskie

07.12.2016 14.47 2700/54

Zgorzalski Rafał
s.Jassici Zopowy

06.12.2016 11.10 3320/54

Aleksandrowicz
Sebastian s.Darii Lubrza
23.01.2017 22.35 4000/55

Apostel Bartosz
s.Anny Kujawy

20.01.2017 15.25 2680/50

Borek Mikołaj
s.Justyny Głubczyce

21.01.2017 10.05 3670/59

Cisowski Adam
s.Magdy Lasocice

04.01.2017 13.10 3950/59

Frankiewicz Alan
s.Agnieszki Nowa Cerekwia
22.01.2017 18.45 2750/56
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