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BURMISTRZ GŁUBCZYC
ogłasza konkurs dla Wspólnot Mieszkaniowych

"DAWNE CHLEWIKI, KOMÓRKI, KURNIKI
ZAMIENIAMY W TRAWNIKI I KWIETNIKI"

Celem Konkursu jest poprawa estetyki otoczenia i terenów z których korzystają Wspólnoty,
przez uprzątnięcie dawnych pomieszczeń gospodarczych (chlewiki, szopy, kurniki),

 oraz urządzenie na gruncie  Gminy  kwietników, trawników, miejsc rekreacji i odpoczynku.
Gmina zapewnia Wspólnotom zgłoszonym do Konkursu bezpłatne

użyczenie i wywiezienie kontenera z materiałami porozbiórkowymi.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU W TERMINIE DO 30.MAJA 2017r.
w formie uchwały Wspólnoty lub z podpisami większości  mieszkańców kierować na adres:

Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce
Zgłoszenia powinny określać planowany zakres prac porządkowych

i dokumentację  fotograficzną terenu przed uporządkowaniem.

ZGŁASZENIE ZAKOŃCZENIA PRAC PORZĄDKOWYCH DO 30 LIPCA 2017R.
Wykonane prace oceni Komisja powołana przez Burmistrza,

Sprawy sporne rozstrzyga Burmistrz,
NAGRODY DLA  NAJLEPSZYCH WSPÓLNOT

1m. 3000,00zł, 2m. 2000,00zł, 3m. 1000,00zł, dla 7 następnych po 500,00 zł
NAGRODY W FORMIE TALONÓW NA ZAKUP NA KOSZT GMINY

 NASION, ROŚLIN OZDOBNYCH,  ŁAWEK PARKOWYCH, OGRODOWYCH,
POPRAWIAMY JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

PATRONAT MEDIALNY:
TELEWIZJA POGRANICZE, PORTAL TWOJE GŁUBCZYCE, GŁOS GŁUBCZYC
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W roku 2016 po raz pierwszy odbył się cykl imprez plene-
rowych pod ratuszem, które zostały okrzykniętnie Plenerową
Sceną Głubczyckich Dni Kultury. W ramach tego przedsię-
wzięcia począwszy od 3 maja do 28 sierpnia odbyło się jedena-
ście imprez, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem
mieszkańców gminy Głubczyce a były to:

03.05.2016r. - Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
           - Koncert "Belle Voci" i studio piosenki "Akord"
08.05.2016r. - Koncert zespołu "Horyzont"
                           i występ Kabaretu "Czwarta Fala"
22.05.2016r. - Koncert Nairy Ayvazyan
                            i  zespołu "Oversoul"
12.06.2016r. - Koncert "Borówka Festival"
19.06.2016r. - Koncert chóru "Feniks"
                          oraz zespołu "Mali Tęgoborzanie"
03.07.2016r. - Widowisko "Kabaretowo, muzycznie,
                           wakacyjnie" w reż. Marii Farasiewicz
10.07.2016r. - Widowisko "Od czardasza do kankana"
17.07.2016r. - Widowisko dla dzieci
                        "Scooby Doo i przyjaciele"
07.08.2016r. - Koncert "Gorczyca i przyjaciele"
14.08.2016r. - Projekcja filmu "Niemy Movie"
28.08.2016r. - Koncert zespołu "Lwowska fala"

Podczas wszystkich imprez na placu ratuszowym gro-
madziło się wielu mieszkańców naszej gminy. Koncerty te są
również ogromną atrakcją dla turystów  odwiedzających na-
sze miasto w okresie letnim, dlatego serdecznie zapraszamy
już dziś do uczestniczenia w tych fantastycznych przedsię-
wzięciach artystycznych, które są niezwykle zróżnicowane
pod względem artystycznym, dostosowane dla każdego odbior-
cy, niezależnie od płci, czy wieku.

Pierwszy koncert tegorocznej Plenerowej
Sceny Głubczyckich Dni Kultury 2017rozpocznie
– widowisko poetycko-muzyczne „Znak pokoju”
z udziałem Edwarda Linde Lubaszenko.

Obok  prezentujemy fotografie z koncertów Plenerowej
Sceny Głubczyckich Dni Kultury 2016, które przypomną
występy niezwykłych muzyków, a zarazem zachęcą Państwa
do wzięcia udziału w tegorocznych „imprezach pod ratuszem”.

                              Serdecznie zapraszamy!!!

PLENEROWA  SCENA
GŁUBCZYCKICH DNI KULTURY 2016
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 SZANOWNI ROLNICY,
uprzejmie informuję, że 19 grudnia 2016

r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017
r. poz. 38), która od 1 października 2017 r. obniża wiek emerytal-
ny. Zatem w zakresie podstawowego wieku emerytalnego zo-
stanie przywrócony stan prawny obowiązujący przed 1 stycz-
nia 2013 r.  w KRUS rolników i domowników taki sam, jak dla
innych grup zawodowych. Od daty wejścia w życie wskazanej
ustawy będzie wynosił: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Dla przypomnienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2012 r. poz. 637), od 1 stycznia 2013 r. wiek emerytalny
jest sukcesywnie podwyższany. Przepisy powyższej ustawy
dodatkowo wprowadziły zrównanie wieku emerytalnego kobiet
i mężczyzn - do 67 lat.

Ustawa z 2012 r. ograniczyła jednocześnie rolnikom możliwość
uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury rolniczej.

Informuję Państwa, że o wcześniejszą emeryturę rolniczą mogą
jeszcze ubiegać się w Kasie wszyscy ci rolnicy, którzy do dnia
31 grudnia 2017 r. ukończą wiek 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyź-
ni), będą posiadać co najmniej 30-letni okres rolniczego ubez-
pieczenia emerytalno- rentowego oraz zaprzestaną prowadzenia
działalności rolniczej. Wniosek o wcześniejszą emeryturę rol-
niczą może być również złożony po tej dacie. Serdecznie zachę-
cam Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej
www.krus.gov.pl bądź najbliższej Placówki Terenowej KRUS, w
celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

                                          PREZES KRUS Adam Sekściński

TARGI  PRACY
I GIEŁDY EDUKACJI
30 marca br. w ratuszu miejskim  odbyły się Targi Pracy i

Giełdy Edukacji organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy
wraz z Opolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców
Pracy w Opolu.

   W tym roku podczas Targów Pracy gościliśmy 42 wystaw-
ców, wśród których 24 było przedstawicielami pracodawców, 12
wystawców reprezentowało instytucje edukacyjne oraz 6 przed-
stawicieli instytucji rynku pracy. Łącznie zaprezentowano bli-
sko 400 ofert pracy w kraju i zagranicą. Targi cieszyły się bardzo
dużym zainteresowaniem zarówno ze strony pracodawców jak
i osób poszukujących zatrudnienia. Odwiedziło nas ponad 400
osób bezrobotnych oraz osoby, które  są zainteresowane zmianą

dotychcza-
sowego za-
trudnienia.
Osobom bez-
r o b o t n ym
oraz poszu-
kującym pra-
cy targi
umożliwiły

zapoznanie się z aktualną bazą ofert pracy oraz
informacji o możliwościach podnoszenia kwa-
lifikacji zawodowych. Dla pracodawców dały
możliwość przeprowadzenia wstępnej rekru-
tacji kandydatów oraz pozyskania informacji
o możliwościach wsparcia udzielonego przez
instytucje rynku pracy. Osobom młodym, któ-
re wejdą na rynek pracy Targi Pracy i Giełdy

Edukacji stanowiły sposobność poznania oferty
edukacyjnej przedstawionej przez wystawiające się
uczelnie wyższe oraz szkoły ponadgimnazjalne. Dla
odwiedzającej młodzieży uczestnictwo w targach
stanowiło również okazję do bezpośredniego kon-
taktu z pracodawcami, dało możliwość poznania
ich oczekiwań względem przyszłej kadry pracow-
niczej, poznania mo¿liwoœci rozwoju kariery zawo-
dowej u pracodawcy.

Powiatowy Urz¹d Pracy w G³ubczycach z Opolsk¹
Wojewódzk¹ Komend¹ Ochotniczych Hufców Pra-
cy w Opolu pragn¹ serdecznie podziêkowaæ wszyst-
kim wystawcom, goœciom oraz odwiedzaj¹cym za
udzia³ w Powiatowych Targach Pracy i Gie³dy Edu-
kacji. Zapraszamy ponownie za rok.
                       PUP Głubczyce

TROCHĘ RADOŚCI I UŚMIECHU
29. marca br. w Domu Pomocy Społecznej Klisino - filia

Dzbańce miał miejsce wiosenny recital poetycko-muzyczny
Marii Farasiewicz, której towarzyszył, akompaniujący na in-
strumentach klawiszowych, Marian Bażyński.

Była to kolejna lekcja integracji i solidaryzmu z mieszkańcami
tej placówki, ludźmi chorymi, w większości w podeszłym wieku.
Tymi, którzy właśnie tu znaleźli opiekę oraz szansę na godne
życie i człowieczeństwo. Korzystając z zaproszenia kierow-
nictwa i personelu DPS-u, Maria Farasiewicz i jej akompaniator
przyjechali z bogatym i barwnym repertuarem. W ponadgodzin-
nym występie wybrzmiały piosenki z motywem wiosny, utwory
jakże różnorodne gatunkowo i stylistycznie. W rytmie samby,
cha-chy, tanga, walczyka, na kresową nutę i nie tylko, a przepla-
tane tematyczną, optymistyczną poezją autorstwa wykonaw-
czyni recitalu.

Żywiołowo reagująca, licznie zgromadzona publiczność nie
szczędziła braw występującym. Nie mogło też zabraknąć wspól-
nego śpiewu, życzliwych uścisków dłoni i dobrego słowa. Na
twarzach odbiorców wiele emocji: radość, łzy i wzruszenie!

A na koniec ciepłe słowa wdzięczności, dyplomy z podzięko-
waniami oraz symboliczne, świąteczne upominki.

"Na miły Bóg,..
Życie nie tylko po to jest, by brać
Życie nie po to, by bezczynnie trwać
I aby żyć, siebie samego trzeba dać "
                         Stanisław Soyka (Tolerancja)
                                                                           Redakcja ZSM
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ny. Zatem w zakresie podstawowego wieku emerytalnego zo-
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maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
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ni), będą posiadać co najmniej 30-letni okres rolniczego ubez-
pieczenia emerytalno- rentowego oraz zaprzestaną prowadzenia
działalności rolniczej. Wniosek o wcześniejszą emeryturę rol-
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Giełdy Edukacji organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy
wraz z Opolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców
Pracy w Opolu.

   W tym roku podczas Targów Pracy gościliśmy 42 wystaw-
ców, wśród których 24 było przedstawicielami pracodawców, 12
wystawców reprezentowało instytucje edukacyjne oraz 6 przed-
stawicieli instytucji rynku pracy. Łącznie zaprezentowano bli-
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informacji o możliwościach podnoszenia kwa-
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tacji kandydatów oraz pozyskania informacji
o możliwościach wsparcia udzielonego przez
instytucje rynku pracy. Osobom młodym, któ-
re wejdą na rynek pracy Targi Pracy i Giełdy

Edukacji stanowiły sposobność poznania oferty
edukacyjnej przedstawionej przez wystawiające się
uczelnie wyższe oraz szkoły ponadgimnazjalne. Dla
odwiedzającej młodzieży uczestnictwo w targach
stanowiło również okazję do bezpośredniego kon-
taktu z pracodawcami, dało możliwość poznania
ich oczekiwań względem przyszłej kadry pracow-
niczej, poznania mo¿liwoœci rozwoju kariery zawo-
dowej u pracodawcy.

Powiatowy Urz¹d Pracy w G³ubczycach z Opolsk¹
Wojewódzk¹ Komend¹ Ochotniczych Hufców Pra-
cy w Opolu pragn¹ serdecznie podziêkowaæ wszyst-
kim wystawcom, goœciom oraz odwiedzaj¹cym za
udzia³ w Powiatowych Targach Pracy i Gie³dy Edu-
kacji. Zapraszamy ponownie za rok.
                       PUP Głubczyce

TROCHĘ RADOŚCI I UŚMIECHU
29. marca br. w Domu Pomocy Społecznej Klisino - filia

Dzbańce miał miejsce wiosenny recital poetycko-muzyczny
Marii Farasiewicz, której towarzyszył, akompaniujący na in-
strumentach klawiszowych, Marian Bażyński.

Była to kolejna lekcja integracji i solidaryzmu z mieszkańcami
tej placówki, ludźmi chorymi, w większości w podeszłym wieku.
Tymi, którzy właśnie tu znaleźli opiekę oraz szansę na godne
życie i człowieczeństwo. Korzystając z zaproszenia kierow-
nictwa i personelu DPS-u, Maria Farasiewicz i jej akompaniator
przyjechali z bogatym i barwnym repertuarem. W ponadgodzin-
nym występie wybrzmiały piosenki z motywem wiosny, utwory
jakże różnorodne gatunkowo i stylistycznie. W rytmie samby,
cha-chy, tanga, walczyka, na kresową nutę i nie tylko, a przepla-
tane tematyczną, optymistyczną poezją autorstwa wykonaw-
czyni recitalu.

Żywiołowo reagująca, licznie zgromadzona publiczność nie
szczędziła braw występującym. Nie mogło też zabraknąć wspól-
nego śpiewu, życzliwych uścisków dłoni i dobrego słowa. Na
twarzach odbiorców wiele emocji: radość, łzy i wzruszenie!

A na koniec ciepłe słowa wdzięczności, dyplomy z podzięko-
waniami oraz symboliczne, świąteczne upominki.

"Na miły Bóg,..
Życie nie tylko po to jest, by brać
Życie nie po to, by bezczynnie trwać
I aby żyć, siebie samego trzeba dać "
                         Stanisław Soyka (Tolerancja)
                                                                           Redakcja ZSM
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Dzień Kobiet
"Dzisiaj dzień piękny, uroczysty!
Taki dzień raz się w roku zdarza,
gdy 8. Marca z gwarem wiosny
wytryśnie z kartek kalendarza".
 8. marca 2017  w przedszkolu odbyła się uroczystość   z

okazji Dnia Kobiet. Radosna atmosfera panowała już od samego
rana. Chłopcy ze szczególnym zaangażowaniem starali się, aby
ten dzień uczynić wyjątkowo miłym - jako mali dżentelmeni wy-
ręczali dziewczynki w codziennych obowiązkach - porządkowa-
niu sali po zabawie itp. W tym dniu wszystkie kobiety naszego
przedszkola, zarówno te duże, jak i te małe otrzymały serdeczne
życzenia i upominki. Wspaniałą niespodzianką okazały się słod-
kie upominki przygotowane przez małych mężczyzn. W tym dniu
w przedszkolnych salach panował ciepły, pogodny i wesoły
nastrój.

Angluś w przedszkolu
 14. marca  2017 przedszkole odwiedził Angluś.
 Z gościem dzieci rozmawiały w języku angielskim i brały udział

w zabawach prowadzonych przez nauczycielkę j. angielskiego
z Centrum Szkoleniowo Językowego FUTURE w Głubczycach.
Spotkanie miało na celu zainteresowanie dzieci językiem angiel-
skim.

Dni Otwarte w przedszkolu
W dniach 15-16 marca 2017 roku  w naszym przedszkolu

odbyły się  Dni Otwarte dla rodziców i  przyszłych przedszkola-
ków, które będą uczęszczać do Przedszkola w roku szkolnym
2017/18, a dotychczas nie korzystały z takiej formy opieki oraz
wychowania.  Spotkania odbywały się w godz. od 16.00 - 17.00.
Rodzice i dzieci poznały organizację i funkcjonowanie placówki.

 Celem dni otwartych było:
- zapoznanie z bazą lokalową przedszkola
- poznanie pracowników placówki
- poznanie organizacji dnia w przedszkolu
- integracja dzieci podczas wspólnych zabaw i zajęć
- prezentacja metod i form pracy z dziećmi w  przedszkolu
- udział dzieci w zabawach organizowanych w grupie
    (zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne).
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za udział w spotkaniach i za-

praszamy do naszego przedszkola.
Żółty Dzień
 17. marca  2017 Żółty to jeden z najcieplejszych kolorów.

Dzieci zapytane, co dla nich oznacza kolor żółty, odpowiadały:
słońce, siła, radość, uśmiech, kwiaty, wiosna, plaża. Te skojarze-
nia były inspiracją do zabaw podczas ŻÓŁTEGO DNIA

W tym dniu każdy kto tylko mógł miał na sobie coś żółtego.
Zabawę rozpoczęła znana wszystkim piosenka "Kaczka Dziwacz-
ka". Nie obyło się bez zawodów w których każdy musiał podać
jak najwięcej żółtych rzeczy. W udekorowanej żółtymi balonami
sali, dzieci mogły zmierzyć się ze sobą w piciu soku z cytryny
oraz w odgadywaniu co żółtego właśnie zjadły, utrudnieniem
były zawiązane oczy. Nie zabrakło konkursów, zagadek, pląsów
i innych tańców. Zabawy ze współzawodnictwem i tym razem
sprawiały najwięcej radości i pozytywnych emocji.

Dzieci oddały się również pracom plastycznym: malowaniu
farbami żółtych warzyw i owoców, tworzeniu żółtych wiosen-
nych kwiatów. Radosny żółty kolor sprawił nam wiele radości!

 INSPEKTORAT ZUS W KAŻDY PONIEDZIAŁEK  CZYNNY DO GODZ. 18.00

Pierwszy Dzień Wiosny
21 marca 2017 wszystkie Dzieci z naszego przedszkola świę-

towały Pierwszy Dzień Wiosny. Aby podkreślić charakter tego
dnia, Przedszkolaki przyszły ubrane na zielono. Uroczystości
powitania Wiosny rozpoczęły się od konkursów, gier i zabaw
związanych z tematyką pór roku. Mimo wielu atrakcji najbardziej
oczekiwaną częścią dnia było wyjście na spacer, podczas które-
go mogliśmy pożegnać zimę i powitać wiosnę. Dzieci radośnie
maszerowały w wiosennym pochodzie, na czele którego widnia-
ła Marzanna, którą następnie pożegnaliśmy według tradycji. Je-
steśmy pewni, że starania naszych wspaniałych Przedszkola-
ków sprawią, że Wiosna zawita do nas na dobre.

Spotkanie z pisarką
W dniu 22. marca 2017 w  Bibliotece Publicznej odbyło się

spotkanie autorskie z Agnieszką Tyszką. Na spotkanie przyszły
dzieci z Gr. I  „ Biedronki".  Dzieci zaciekawione warsztatem pi-
sarskim mogły zapytać o szczegóły powstawania książek oraz
zadawały pytania dotyczące tematyki książek napisanych przez
pisarkę.

Pani Agnieszka to pisarka głównie dla dzieci i młodzieży, cho-
ciaż jej książki z serii "Zosia z ulicy kociej", napisane dla dzieci,
bawią do łez całe pokolenia. Jest autorką ponad 30 książek.

Na zakończenie spotkania każdy mógł zrobić sobie pamiątko-
we zdjęcie z autorką. Ponadto, na pamiątkę  uczestnicy otrzymali
książkowe zakładki z autografem pisarki.

XIII Gminny Przegląd Talentów Przedszkolaków " Dzieci-
Dzieciom" 30. marca 2017 w MOK odbył się XII Gminny Prze-
gląd Talentów Przedszkolaków. Nasze przedszkole reprezento-
wały dzieci z grupy III " Motylki". Dzieci przedstawiły bajkę pt.
" Kopciuszek". Przedstawienie było bardzo entuzjastycznie przy-
jęte przez widzów, aktorzy byli nagradzani wielkimi brawami.
Dziękujemy Pani M. Gisal i Pani K. Bednarskiej za przygotowa-
nie dzieci do występu.

Zabawki naszych babć i mam
Przez cały marzec 2017wszystkie dzieci z naszego przed-

szkola zwiedziły wystawę w Muzeum Ziemi Głubczyckiej pt.
Zabawki naszych babć i mam. Dzieci dowiedziały się o zabaw-
kach używanych  pół wieku temu oraz o życiu w rodzinach wie-
lodzietnych. Dzieci oglądały zabawki wystrugane z drewna, zro-
bione z gliny: koniki, ptaszki, instrumenty, lalki itp. Dzieci oglą-
dały pokój dziecięcy wyposażony w meble z lat naszych babć i
mam. Wizyta w muzeum dostarczyła dzieciom wielu przeżyć, pod-
czas której przeniosły się do czasów swoich babć i dziadków.

Konkurs prac plastycznych w naszym przedszkolu pt.
"Twórczość Marii Konopnickiej w oczach dziecka"
W marcu 2017 roku odbył się Konkurs Plastyczny "Twór-

czość Marii Konopnickiej w oczach dziecka". W konkursie
uczestniczyły dzieci z naszego przedszkola. Celem konkursu było
upowszechnienie twórczości Marii Konopnickiej wśród dzieci
oraz inspirowanie ich do rozwijania zdolności plastycznych. Prace
zostały wykonane rozmaitymi, często innowacyjnymi technika-
mi plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów. Wszyst-
kie prace wzbudziły zachwyt nauczycielek a ich autorzy zasłuży-
li na uznanie. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc
wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody .

                          Gabriela Pachowicz nauczyciel przedszkola
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TRZECIE HARCERSKIE CZUWANIE
                  W BRANICACH
Mieszkańcy gminy Branice 7 kwietnia br. już po

raz trzeci  mogli uczestniczyć w niezwykłej uroczy-
stości przeżywania  Męki Pańskiej podczas  drogi
krzyżowej, której kolejne stacje rozważane były w
trakcie  procesji z bazyliki pw. Świętej Rodziny do
kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny.

W nabożeństwie drogi krzyżowej wzięli udział księ-
ża,  siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Maryi
Niepokalanej, harcerze reprezentujący wszystkie
gminy powiatu głubczyckiego oraz wierni przybyli
na tę uroczystość. Przewodniczył im ks. Jarosław
Dąbrowski, który w rozważaniach kolejnych stacji
przybliżył  ofiarę męki Chrystusa płynącą z jego wiel-
kiej miłości do człowieka.

Po nabożeństwie zgromadzeni w kościele parafial-
nym, uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, którą
poprzedził montaż słowno- muzyczny, przygotowa-
ny przez zespół SZAG z branickiego Zespołu Gim-
nazjalno - Szkolnego. Czuwanie zakończyło się tra-
dycyjnie poczęstunkiem, przygotowanym dla całej
braci harcerskiej, w gościnnych murach Zespołu
Gimnazjalno - Szkolnego w Branicach

                                                                Czuwaj!

XII MARSZ PAMIĘCI - jak co roku upamiętnia dzień śmierci Jana Pawła II.
Również w tym roku - dwanaście lat po śmierci Jana Pawła II (2 kwietnia

2005) - wierni ziemi głubczyckiej wyruszyli w Marszu Pamięci dla upamięt-
nienia świętego papieża i przemyślenia jego dziedzictwa. Zorganizowany
został przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II   w Pietrowicach i Parafię Rzym-
skokatolicką w Braciszowie. Tegoroczna piesza pielgrzymka odbywała się
pod hasłem "Totus Tuus Maryjo". W Marszu udział  wzięło ok  200 pielgrzy-
mów. Rozpoczęcie obyło się w Głubczycach przy udziale władz gminnych i
powiatowych, a także naszych harcerzy.

Po raz drugi podczas całej drogi niesione były relikwie  I stopnia tj. kropla
krwi na płótnie św. Jana Pawła II, otrzymane od kardynała Stanisława Dziwi-
sza. Uczestnicy wyruszyli w sobotę 1 kwietnia o godz. 9 rano z Placu Jana
Pawła II  w Głubczycach  22 kilometrowa trasa Marszu prowadziła przez:
Gołuszowice, Równe, Dobieszów, Barykady, Radynię, Mokre - Kolonię do
Pietrowic. Marszowi przewodniczył ks. Krzysztof Wójtowicz, proboszcz
parafii w Braciszowie, a także ks. Krzysztof Cieślak, proboszcz parafii św.
Apostołów Piotra i Pawła w Równem.

Trasa przebiegała przy śpiewie, modlitwie i rozważaniach różańca święte-
go, modlitwie i rozważaniach Drogi Krzyżowej oraz modlitwie Koronki do
Bożego Miłosierdzia.

Marsz  zakończyło  Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II z ucałowaniem
relikwii,  po błogosławieństwie powrót pielgrzymów do domu.  Ks. Krzysz-
tof Wójtowicz oraz dyrektor Zespołu Szkół  Bogdan Kulik składają podzię-
kowania za pomoc w organizacji niniejszego przedsięwzięcia

XII MARSZ PAMIĘCI

KPPS  POŻARNEJ  OSTRZEGA!!!!!
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Dzień Kobiet
"Dzisiaj dzień piękny, uroczysty!
Taki dzień raz się w roku zdarza,
gdy 8. Marca z gwarem wiosny
wytryśnie z kartek kalendarza".
 8. marca 2017  w przedszkolu odbyła się uroczystość   z

okazji Dnia Kobiet. Radosna atmosfera panowała już od samego
rana. Chłopcy ze szczególnym zaangażowaniem starali się, aby
ten dzień uczynić wyjątkowo miłym - jako mali dżentelmeni wy-
ręczali dziewczynki w codziennych obowiązkach - porządkowa-
niu sali po zabawie itp. W tym dniu wszystkie kobiety naszego
przedszkola, zarówno te duże, jak i te małe otrzymały serdeczne
życzenia i upominki. Wspaniałą niespodzianką okazały się słod-
kie upominki przygotowane przez małych mężczyzn. W tym dniu
w przedszkolnych salach panował ciepły, pogodny i wesoły
nastrój.

Angluś w przedszkolu
 14. marca  2017 przedszkole odwiedził Angluś.
 Z gościem dzieci rozmawiały w języku angielskim i brały udział

w zabawach prowadzonych przez nauczycielkę j. angielskiego
z Centrum Szkoleniowo Językowego FUTURE w Głubczycach.
Spotkanie miało na celu zainteresowanie dzieci językiem angiel-
skim.

Dni Otwarte w przedszkolu
W dniach 15-16 marca 2017 roku  w naszym przedszkolu

odbyły się  Dni Otwarte dla rodziców i  przyszłych przedszkola-
ków, które będą uczęszczać do Przedszkola w roku szkolnym
2017/18, a dotychczas nie korzystały z takiej formy opieki oraz
wychowania.  Spotkania odbywały się w godz. od 16.00 - 17.00.
Rodzice i dzieci poznały organizację i funkcjonowanie placówki.

 Celem dni otwartych było:
- zapoznanie z bazą lokalową przedszkola
- poznanie pracowników placówki
- poznanie organizacji dnia w przedszkolu
- integracja dzieci podczas wspólnych zabaw i zajęć
- prezentacja metod i form pracy z dziećmi w  przedszkolu
- udział dzieci w zabawach organizowanych w grupie
    (zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne).
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za udział w spotkaniach i za-

praszamy do naszego przedszkola.
Żółty Dzień
 17. marca  2017 Żółty to jeden z najcieplejszych kolorów.

Dzieci zapytane, co dla nich oznacza kolor żółty, odpowiadały:
słońce, siła, radość, uśmiech, kwiaty, wiosna, plaża. Te skojarze-
nia były inspiracją do zabaw podczas ŻÓŁTEGO DNIA

W tym dniu każdy kto tylko mógł miał na sobie coś żółtego.
Zabawę rozpoczęła znana wszystkim piosenka "Kaczka Dziwacz-
ka". Nie obyło się bez zawodów w których każdy musiał podać
jak najwięcej żółtych rzeczy. W udekorowanej żółtymi balonami
sali, dzieci mogły zmierzyć się ze sobą w piciu soku z cytryny
oraz w odgadywaniu co żółtego właśnie zjadły, utrudnieniem
były zawiązane oczy. Nie zabrakło konkursów, zagadek, pląsów
i innych tańców. Zabawy ze współzawodnictwem i tym razem
sprawiały najwięcej radości i pozytywnych emocji.

Dzieci oddały się również pracom plastycznym: malowaniu
farbami żółtych warzyw i owoców, tworzeniu żółtych wiosen-
nych kwiatów. Radosny żółty kolor sprawił nam wiele radości!

 INSPEKTORAT ZUS W KAŻDY PONIEDZIAŁEK  CZYNNY DO GODZ. 18.00

Pierwszy Dzień Wiosny
21 marca 2017 wszystkie Dzieci z naszego przedszkola świę-

towały Pierwszy Dzień Wiosny. Aby podkreślić charakter tego
dnia, Przedszkolaki przyszły ubrane na zielono. Uroczystości
powitania Wiosny rozpoczęły się od konkursów, gier i zabaw
związanych z tematyką pór roku. Mimo wielu atrakcji najbardziej
oczekiwaną częścią dnia było wyjście na spacer, podczas które-
go mogliśmy pożegnać zimę i powitać wiosnę. Dzieci radośnie
maszerowały w wiosennym pochodzie, na czele którego widnia-
ła Marzanna, którą następnie pożegnaliśmy według tradycji. Je-
steśmy pewni, że starania naszych wspaniałych Przedszkola-
ków sprawią, że Wiosna zawita do nas na dobre.

Spotkanie z pisarką
W dniu 22. marca 2017 w  Bibliotece Publicznej odbyło się

spotkanie autorskie z Agnieszką Tyszką. Na spotkanie przyszły
dzieci z Gr. I  „ Biedronki".  Dzieci zaciekawione warsztatem pi-
sarskim mogły zapytać o szczegóły powstawania książek oraz
zadawały pytania dotyczące tematyki książek napisanych przez
pisarkę.

Pani Agnieszka to pisarka głównie dla dzieci i młodzieży, cho-
ciaż jej książki z serii "Zosia z ulicy kociej", napisane dla dzieci,
bawią do łez całe pokolenia. Jest autorką ponad 30 książek.

Na zakończenie spotkania każdy mógł zrobić sobie pamiątko-
we zdjęcie z autorką. Ponadto, na pamiątkę  uczestnicy otrzymali
książkowe zakładki z autografem pisarki.

XIII Gminny Przegląd Talentów Przedszkolaków " Dzieci-
Dzieciom" 30. marca 2017 w MOK odbył się XII Gminny Prze-
gląd Talentów Przedszkolaków. Nasze przedszkole reprezento-
wały dzieci z grupy III " Motylki". Dzieci przedstawiły bajkę pt.
" Kopciuszek". Przedstawienie było bardzo entuzjastycznie przy-
jęte przez widzów, aktorzy byli nagradzani wielkimi brawami.
Dziękujemy Pani M. Gisal i Pani K. Bednarskiej za przygotowa-
nie dzieci do występu.

Zabawki naszych babć i mam
Przez cały marzec 2017wszystkie dzieci z naszego przed-

szkola zwiedziły wystawę w Muzeum Ziemi Głubczyckiej pt.
Zabawki naszych babć i mam. Dzieci dowiedziały się o zabaw-
kach używanych  pół wieku temu oraz o życiu w rodzinach wie-
lodzietnych. Dzieci oglądały zabawki wystrugane z drewna, zro-
bione z gliny: koniki, ptaszki, instrumenty, lalki itp. Dzieci oglą-
dały pokój dziecięcy wyposażony w meble z lat naszych babć i
mam. Wizyta w muzeum dostarczyła dzieciom wielu przeżyć, pod-
czas której przeniosły się do czasów swoich babć i dziadków.

Konkurs prac plastycznych w naszym przedszkolu pt.
"Twórczość Marii Konopnickiej w oczach dziecka"
W marcu 2017 roku odbył się Konkurs Plastyczny "Twór-

czość Marii Konopnickiej w oczach dziecka". W konkursie
uczestniczyły dzieci z naszego przedszkola. Celem konkursu było
upowszechnienie twórczości Marii Konopnickiej wśród dzieci
oraz inspirowanie ich do rozwijania zdolności plastycznych. Prace
zostały wykonane rozmaitymi, często innowacyjnymi technika-
mi plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów. Wszyst-
kie prace wzbudziły zachwyt nauczycielek a ich autorzy zasłuży-
li na uznanie. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc
wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody .

                          Gabriela Pachowicz nauczyciel przedszkola
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TRZECIE HARCERSKIE CZUWANIE
                  W BRANICACH
Mieszkańcy gminy Branice 7 kwietnia br. już po

raz trzeci  mogli uczestniczyć w niezwykłej uroczy-
stości przeżywania  Męki Pańskiej podczas  drogi
krzyżowej, której kolejne stacje rozważane były w
trakcie  procesji z bazyliki pw. Świętej Rodziny do
kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny.

W nabożeństwie drogi krzyżowej wzięli udział księ-
ża,  siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Maryi
Niepokalanej, harcerze reprezentujący wszystkie
gminy powiatu głubczyckiego oraz wierni przybyli
na tę uroczystość. Przewodniczył im ks. Jarosław
Dąbrowski, który w rozważaniach kolejnych stacji
przybliżył  ofiarę męki Chrystusa płynącą z jego wiel-
kiej miłości do człowieka.

Po nabożeństwie zgromadzeni w kościele parafial-
nym, uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej, którą
poprzedził montaż słowno- muzyczny, przygotowa-
ny przez zespół SZAG z branickiego Zespołu Gim-
nazjalno - Szkolnego. Czuwanie zakończyło się tra-
dycyjnie poczęstunkiem, przygotowanym dla całej
braci harcerskiej, w gościnnych murach Zespołu
Gimnazjalno - Szkolnego w Branicach

                                                                Czuwaj!

XII MARSZ PAMIĘCI - jak co roku upamiętnia dzień śmierci Jana Pawła II.
Również w tym roku - dwanaście lat po śmierci Jana Pawła II (2 kwietnia

2005) - wierni ziemi głubczyckiej wyruszyli w Marszu Pamięci dla upamięt-
nienia świętego papieża i przemyślenia jego dziedzictwa. Zorganizowany
został przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II   w Pietrowicach i Parafię Rzym-
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Pawła II  w Głubczycach  22 kilometrowa trasa Marszu prowadziła przez:
Gołuszowice, Równe, Dobieszów, Barykady, Radynię, Mokre - Kolonię do
Pietrowic. Marszowi przewodniczył ks. Krzysztof Wójtowicz, proboszcz
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go, modlitwie i rozważaniach Drogi Krzyżowej oraz modlitwie Koronki do
Bożego Miłosierdzia.

Marsz  zakończyło  Nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II z ucałowaniem
relikwii,  po błogosławieństwie powrót pielgrzymów do domu.  Ks. Krzysz-
tof Wójtowicz oraz dyrektor Zespołu Szkół  Bogdan Kulik składają podzię-
kowania za pomoc w organizacji niniejszego przedsięwzięcia

XII MARSZ PAMIĘCI

KPPS  POŻARNEJ  OSTRZEGA!!!!!
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CHCĘ  ROSNĄĆ
 RAZEM Z MOIM DRZEWEM!

 25.03.2017r. absolwenci, rodzice no i oczywiście uczniowie Ze-
społu Szkół w Bogdanowicach zapoczątkowali sadzenie podkła-
dek pod drzewka owocowe, które jak podrosną posadzimy na na-
sze polne drogi.  Sadziliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem "Inicja-
tywa" z Grobnik"  NASZ WYNIK: Jabłoni 256, grusz 107 sadzonek

Była fanta-
styczna pogo-
da i atmosfera!

D z i ę k u j ę
moim SUPER
D Z I E C I A -
KOM, ich ro-
dzicom no i
oc z ywi śc i e ,
Pawłowi Bucz-
kowi - pomy-
słodawcy, któ-
ry zaprosił nas do współpra-
cy! Chcielibyśmy wspólnie
przywrócić taki krajobraz na-
szej gminy, jaki był przed
wojną. Mamy zamiar posadzi
około 5 tysięcy drzew owocowych, które jeszcze w pierwszej po-
łowie dwudziestego wieku były nieodzownym elementem panora-
my polsko-czeskiego pogranicza. Zapraszamy wszystkich chęt-
nych do wspólnej akcji "CHCĘ ROSNĄĆ RAZEM Z MOIM DRZE-
WEM! Razem na pewno się nam uda !!!   (>>> str.1 GG)

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Prezes Zarządu Głubczyckiego TBS Sp.  z o.o.  ul. Pocztowa 8,
48 - 100 Głubczyce ogłasza II ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Głubczycach  przy
ul. Kochanowskiego 13
lokal nr 6 o pow. użytkowej 80,20m2, położony na II piętrze
budynku, do lokalu przynależy piwnica o pow. 22,50m2 oraz ko-
mórka gospodarcza na półpiętrze o pow. 1,20m2. Na układ funk-
cjonalny lokalu składa się przechodnia kuchnia, dwa pokoje, w
tym jeden przechodni, łazienka z wc. Cena wywoławcza 82000zł.
wysokość postąpienia 900zł. Przetarg odbędzie się 20.06.2017r. o
godz. 9:00 w świetlicy GTBS ul. Pocztowa 8 w Głubczycach. Wa-
runkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wys. 8200zł
Lokal nr 10 o pow. użytkowej 17,60m2 położony na poddaszu
budynku, do lokalu przynależy piwnica o pow. 7,00m2. Na układ
funkcjonalny skała się jedno pomieszczenie, wc wspólne na pół-
piętrze. Cena wywoławcza 12000zł. wysokość postąpienia 150zł.
Przetarg odbędzie się 20.06.2017r. o godz. 10:00 w  świetlicy GTBS
przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach. Warunkiem udziału w prze-
targu jest wniesienie wadium w wys. 1200zł.
Lokal nr 11 o pow. 22,60m2 położony na poddaszu, do lokalu
przynależy piwnica o pow. 9,90m2. na układ funkcjonalny składa
się przechodnia kuchnia, jeden pokój, wc wspólne na półpiętrze.
Cena wywoławcza 14500zł. wysokość postąpienia 200zł. Przetarg
odbędzie się 20.06.2017r. o godz. 11:00 w  świetlicy GTBS przy ul.
Pocztowej 8 w Głubczycach. Warunkiem udziału w przetargu jest
wniesienie wadium w wys. 1450zł
Szczegóły dot. przetargów na:  www.gtbs.eu w zakładce OGŁOSZE-
NIA  lub www.bip.glubczyce.pl  w zakładce Jednostki Gospodarcze/
Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Ogłoszenia
lub w siedzibie GTBS przy ul. Pocztowej 8  w Głubczycach

WARSZTATY ROBIENIA PALM WIELKANOCNYCH
01.04.2017r. wszyscy, którzy  przyszli na świetlicę
w Bogdanowicach, bez palmy wielkanocnej nie wyszli!
W trakcie pierwszych warsztatów robienia tradycyjnych

palm wielkanocnych udało się, dzięki pomocy nauczycieli
miejscowej szko-
ły, wykonać ich
ponad 40. Palmy
wielkanocne są
t r a d yc y j n y m
symbolem Nie-
dzieli Palmowej w
Kościele katolic-
kim. W Polsce

zwyczaj ten obchodzony jest od średniowiecza. Tradycyjne
palmy wielkanocne przygotowuje się z gałązek wierzby, które
symbolizują nieśmiertelność duszy. Dekoracje do palm nie-
rzadko przygotowuje się już od początku Wielkiego Postu.
Poświęcone palmy pali się w Wielką Sobotę, a popiół wyko-
rzystuje się w następnym roku, w Środę Popielcową. W nie-
których regionach Polski poświęcone palmy wbija się w pole,
by plony były dorodne.  Dziękuję wszystkim moim nauczy-

cielkom, które przy-
gotowały pudła
przepięknych kwia-
tów i cały czas do-
rabiały następne
cudeńka dla kolej-
nych dochodzą-
cych uczestników

warsztatów. Dzięki Wam, wszystkie palmy były przepiękne!!!
Cieszę się, że dzięki wspólnym działaniom nauczycieli z Ze-
społu Szkół w Bogdanowicach, miejscowego Sołectwa i Koła
Gospodyń Wiejskich udało się zorganizować fantastyczną
imprezę dla dzieci i dorosłych, która wprowadziła nas już  w
atmosferę Świąt Wielkanocnych

.                                                              Aleksandra Bobkier

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ  NA SCENIE MOK,  W
WYKONANIU PODOPIECZNYCH  ŚRODOWISKOWEGO
DOMU SAMOPOMOCY  I ŚNIADANIE WIELKANOCNE
W NOWYCH GOLUSZOWICACH

MAJ 2017 nr 5/288 9

Wartość robót według kosztorysu ofertowego: 3.543.140,45 zł,
Zakres robót:
- krawężniki granitowe - 337 mb,
- obrzeża betonowe - 4724 mb,
- obrzeża granitowe - 4587 mb,
- chodniki z nawierzchnią z kostki granitowej -752 m2

- chodniki z nawierzchni¹  z kostk i brukowej  betonowej  - 5256 m2,
- nawierzchnia z warstw¹  j ezdn¹  z betonu asfaltowego - 6080 m2,
- nawierzchni z poliuretanu - 1151m2,
Na opracowywanym terenie zaprojektowano:
- remont  fontanny z kamiennymi
    zwier zêtami - niecki i  r zeŸb,
- r emont fontanny „ Filozofa z lasu” ,
- remont kolumny zwyciêstwa,
- r emont  " œwi¹ tyni dumania" ,
- r emont stawu
Elementy zagospodarowania terenu:
- œcie¿ki piesze z kostk i betonowej ,
- tr akt  pieszo-j ezdny,
- tr akt pieszo-rowerowy,
- toalety publiczne,
- fontanna w stawie, - rzeŸby,
- lampy parkowe, - kosze na smieci,
- ³awki parkowe stalowo-drewniane,
- plenerowe urz¹ dzenia treningowe STREET W ORK OUT,
- si³ownia plenerowa 7-elementowa,
- monta¿ 11 ur z¹ dzeñ do zabawy dla dzieci,

     Celem rewitalizacji  parku jest stworzenie wielofunkcyjnej i ogólnodostępnej przestrzeni
dostosowanej do wymagań i potrzeb społeczności miasta, jak również turystyki . Punktem
wyjścia do projektu była  tradycja miejsca, ta dawna jak i ta mniej odległa. Rewitalizowa-
ny obszar jest najstarszą częścią Parku Miejskiego, powstałego w dolinie Cyny, a jedno-
cześnie stanowi przedpole fortyfikacji. Jest zatem zwornikiem dwóch systemów zieleni

miejskiej. Od południa  park ogranicza rzeka Cyna i malownicza miejscami zabudowa willowa ulicy
Garbarskiej, od północy dobrze zachowane mury z basztami. Na wschód i zachód ciągną się treny zielo-
ne  związane z biegiem Cyny.( …) Analizując układ ścieżek widzimy, że wiele z nich powstało  z potrzeby,
sankcjonując sytuację przejścia  "sectio”, na skróty, zanika natomiast logika kompozycji. Omawiana
część parku jest dobrze utrzymana, jednak zaczyna  wkraczać  pewien chaos przestrzenny.
                                        (Z  opisu technicznego do projektu architektoniczno-budowlanego)

REWALORYZACJA  PARKU MIEJSKIEGO
W GŁUBCZYCACH
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POWIAT REMONTUJE KOLEJNE DROGI  ZA ŚRODKI UNIJNE
 "OGRANICZENIE ANTROPOPRESJI NA RÓŻNORODNOŚĆ

 BIOLOGICZNĄ, DZIEDZICTWO KULTUROWE I HISTORYCZNE
 - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARU

GÓR OPAWSKICH  I BRAMY MORAWSKIEJ"
       Powiat Głubczycki  (wspólnie  z 5 samorządami z Subregionu Południowego)  pozyskał z

RPO WO środki unijne ( 85% dofinansowania) na realizację tego partnerskiego projektu,  o tak  złożonej
nazwie. Mając na względzie rewaloryzację Parku Miejskiego  w Głubczycach, stan dróg powiatowych w
mieście i potrzeby mieszkańców - postanowiliśmy stworzyć projekt kompleksowy.
    Droga na odcinku  od  skrzyżowania ul. Żeromskiego z alejką  od „świątyni dumania" zostanie wyremon-
towana do wiaduktu  (ok. 1 km). Wykonana będzie  nowa warstwa asfaltowa wzmocniona siatką przeciwspę-
kaniowa  oraz po jednej stronie  nowa ścieżka pieszo - jezdna z masy bitumicznej
     Drugim odcinkiem drogowym, objętym remontem będzie  Al. Lipowa od  skrzyżowania z ul. Wrocławską
do skrzyżowania z drogą tzw. "betonową". Wykonana zostanie oświetlona aleja spacerowa z miału kamien-
nego. Przy niej  ustawione będą ławki, stojaki na rowery i kosze. Łącznie
zmodernizowanych zostanie ok. 3,5 km dróg powiatowych, koszt robót wy-
niesie ok. 2 mln zł.
    Odcinek drogi betonowej pomiędzy ul. Żeromskiego i  Al. Lipową
 niestety nie zostanie objęty tym projektem, mamy nadzieję, że w przyszło-
ści uda nam się poprawić również stan tej drogi. Pierwsze prace ruszą  pod
koniec kwietnia, a  zakończenie  planowane jest na październik br.
   "Informator turystyczny z planerem wycieczek"  to aplikacja, wykonana
dodatkowo  w ramach projektu,   na komputery, tablety i smartfony. Wypo-
sażona będzie w bazę atrakcji z opisem, zdjęciami, lokalizacją, godzinami
otwarcia, cennikiem biletów. Dzięki niej  będzie możliwość łączenia różnych opcji, np. wybrania miejsc do
zwiedzania, które nas interesują, do tego zaplanowania na tej  trasie punktów, w których  można się posilić,
skorzystać z noclegu w przypadku wycieczki kilkudniowej. Po wybraniu parametrów, użytkownik będzie
miał możliwość wydruku mapy z oznaczonymi punktami.
 System obliczy przybliżony czas zwiedzania, biorąc pod uwagę wybrane parametry.
                                                                       Anita Juchno  Wicestarosta Powiatu Głubczyckiego
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PODZIĘKOWANIA
17.03.2017r. w "Sali pod Aniołem" w Ratu-

szu Miejskim  odbyło się Podsumowanie Har-
cerskiej Akcji Zimowej oraz Podsumowanie
Wielkiej Orkiestry Œwi¹ tecznej Pomocy. Na
uroczystym spotkaniu przedstawiciele władz sa-
morządowych gminy i powiatu wręczyli dyplo-
my  i podziękowania instruktorom ZHP i nauczy-
cielom za współpracę i czas poświęcony naszej
Komendzie, a także zuchom i harcerzom za czyn-
ny udział w Akcji Zimowej i zaangażowanie w
akcję WOŚP. Honorowym gościem drugiej czę-
ści spotkania była Elżbieta Marciniszyn dyrek-
tor Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, która
z rąk przewodniczącego Rady Przyjaciół Harcer-
stwa Adama Krupy za długoletnią współpracę
otrzymała pamiątkową statuetkę "Dar Serca".

Od 13.02. do 24.02.2017r. odbywała się Har-
cerska Akcja Zimowa. KH ZHP wspólnie z zu-
chami, harcerzami, instruktorami oraz nauczycie-
lami zapewniła dzieciom z Gminy Głubczyce moż-
liwość aktywnego spędzenia ferii zimowych. W
programie przewidziano zawody sportowe, ba-
sen, gry, konkursy, zabawy oraz spotkania ze
służbami mundurowymi. Dużo radości uczestni-
kom sprawiło wspólne pieczenie kiełbasek, a
jedną  z największych atrakcji były wyjazdy na
lodowisko do Pszowa, w których dziennie
uczestniczyło ok 50 osób. Tegoroczna HAZ nie
byłaby możliwa gdyby nie wsparcie i zaangażo-
wanie wielu osób, którym z tego miejsca pra-
gniemy serdecznie podziękować.

To właśnie dzięki nim na terenie naszego po-
wiatu mają miejsce takie inicjatywy i przedsię-
wzięcia. Składamy serdeczne podziękowania ca-
łemu Sztabowi HAZ, Instruktorom ZHP, Nauczy-
cielom, dyrektorom  szkół, służbom munduro-
wym: 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej, Ślą-
skiemu Oddziałowi Straży Granicznej, Komen-
dzie Powiatowej Policji, Państwowej Powiatowej
Komendzie Straży Pożarnej i Zarządowi Miejsko
Gminnego Związku OSP RP w Głubczycach. Pa-
tronat medialny nad całym wydarzeniem objęły
lokalne media.

Kolejnym wielkim przedsięwzięciem była zbiór-
ka pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. W tym roku graliśmy wspólnie
z Młodzieżowym Domem Kultury w Opolu. Do
akcji przyłączyło się 76 wolontariuszy wspiera-
nych przez liczne grono zuchów, harcerzy i mło-
dzieży niezrzeszonej w ZHP. Tegoroczny wynik
zbiórki podczas finału ustanowił nasz nowy re-
kord! Dzięki hojności mieszkańców uzbierane
zostało, 52 123,71 zł. Do tej pory Szpital Powia-
towy w Głubczycach otrzymał w Darze Fundacji
WOŚP nowoczesny sprzęt medyczny o łącznej
wartości 750 tys. zł, który przyczynił się do po-
prawy funkcjonowania szpitala.

 Bogata fotorelacja z opisanych zdarzeń
 w poprzednim Głosie Głubczyc
i portalu Twoje Głubczyce

12. kwietnia 2017r. odbyły się uroczystości upamiętniające
77. Rocznicę Masowej II Wywózki Polaków na Sybir

 i Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Na Cmentarzu Komunalnym przed Pomnikiem Sybiraków i Kamieniem
Pamięci zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych gminy i po-
wiatu, Kresowiacy, Związki Kombatanckie, Służby Mundurowe, Poczty Sztan-
darowe, zuchy, harcerze oraz klasa mundurowa i młodzież szkolna.

O godz. 12:00 odbył się uroczysty apel i montaż słowno-muzyczny w wyko-
naniu uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 2.  Następnie harcerze i zaproszeni
goście złożyli kwiaty oraz zapalili znicze przed Pomnikiem Sybiraków i Kamie-
niem Pamięci upamiętniając tym samym pomordowanych oficerów i żołnierzy
oraz miliony Polaków zesłanych i wywiezionych na nieludzką ziemię.

                                                                                                         Czuwaj
GRAND PRIX POLSKI   W BADMINTONIE
Przez trzy dni (7-9.04.2017) blisko 400 zawodników walczyło w stolicy

Górnego Śląska o medale tej prestiżowej imprezy. Zawodnicy Technika Głub-
czyce zdobyli 11 medali: cztery złote, dwa srebrne i pięć brązowych.

Juniorzy: Jakub Gireń w grze podwójnej złoto, mikst Weronika Kościółek
i Jakub Gireń brązowy medal, Juniorzy Młodsi: Kordian Kobylnik dwa złota
gra pojedyncza  i mieszana, debel Maciej Matusz i Bartek Gałązka złoto w grze

podwójnej oraz Bartek srebro w grze pojedynczej, Młodzicy: Szymon Ślepec-
ki trzy medale srebro w grze mieszanej, brąz w grze pojedynczej i podwójnej,

Młodzicy Młodsi: Angelika Kowarska dwa brązowe medale  w grze pojedyn-
czej i podwójnej.                                                                         Przemek Krawiec



MAJ 2017 nr 5/28812

POWIAT REMONTUJE KOLEJNE DROGI  ZA ŚRODKI UNIJNE
 "OGRANICZENIE ANTROPOPRESJI NA RÓŻNORODNOŚĆ
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 - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARU
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mieście i potrzeby mieszkańców - postanowiliśmy stworzyć projekt kompleksowy.
    Droga na odcinku  od  skrzyżowania ul. Żeromskiego z alejką  od „świątyni dumania" zostanie wyremon-
towana do wiaduktu  (ok. 1 km). Wykonana będzie  nowa warstwa asfaltowa wzmocniona siatką przeciwspę-
kaniowa  oraz po jednej stronie  nowa ścieżka pieszo - jezdna z masy bitumicznej
     Drugim odcinkiem drogowym, objętym remontem będzie  Al. Lipowa od  skrzyżowania z ul. Wrocławską
do skrzyżowania z drogą tzw. "betonową". Wykonana zostanie oświetlona aleja spacerowa z miału kamien-
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    Odcinek drogi betonowej pomiędzy ul. Żeromskiego i  Al. Lipową
 niestety nie zostanie objęty tym projektem, mamy nadzieję, że w przyszło-
ści uda nam się poprawić również stan tej drogi. Pierwsze prace ruszą  pod
koniec kwietnia, a  zakończenie  planowane jest na październik br.
   "Informator turystyczny z planerem wycieczek"  to aplikacja, wykonana
dodatkowo  w ramach projektu,   na komputery, tablety i smartfony. Wypo-
sażona będzie w bazę atrakcji z opisem, zdjęciami, lokalizacją, godzinami
otwarcia, cennikiem biletów. Dzięki niej  będzie możliwość łączenia różnych opcji, np. wybrania miejsc do
zwiedzania, które nas interesują, do tego zaplanowania na tej  trasie punktów, w których  można się posilić,
skorzystać z noclegu w przypadku wycieczki kilkudniowej. Po wybraniu parametrów, użytkownik będzie
miał możliwość wydruku mapy z oznaczonymi punktami.
 System obliczy przybliżony czas zwiedzania, biorąc pod uwagę wybrane parametry.
                                                                       Anita Juchno  Wicestarosta Powiatu Głubczyckiego
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10. OTWARTE SERCA
21.  marca w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka

Kultury  miała miejsce dziesiąta, jubileuszowa edycja koncertu
charytatywnego OTWARTE SERCA z okazji 1. Dnia Wiosny.

Koncert, który na
dobre wkompono-
wał się w krajobraz
kulturalny Głub-
czyc             i stał się
tradycją naszego
lokalnego środowi-
ska zorganizowany
został po raz kolej-
ny przez Marię Fa-
rasiewicz     i Zespół

Szkół Mechanicznych we współpracy z MOK, przy współudziale
zaprzyjaźnionych szkół, czyli Zespołu Szkół Centrum Kształce-
nia Rolniczego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. W tym roku do akcji do-
broczynnej dołączyła także Szkoła Podstawowa Nr 2 .

Koncert ten, jak zwykle zresztą, prowadziła jego inicjatorka
i reżyserka, wspomniana już Maria Farasiewicz.

 Celem tegorocznej edycji  jakże szlachetnego przedsięwzięcia
było wsparcie działalności Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy
Dzieciom, a zebrane ofiary  przekazano na remont Ośrodka.

Zebrana ogółem kwota to 6.067,70 zł! A pochodzi z tzw. zbiórek
koleżeńskich w w/w placówkach oświatowych i  kwesty przed
samym koncertem w MOK (2.306,70zł). Warto tu podkreślić, że
głubczycki Mechanik zebrał 2400zł, przeprowadzając zbiórkę
wśród uczniów, nauczycieli, absolwentów i pracowników szkoły.
Należałoby przy tej okazji wspomnieć, że akcja dobroczynna
OTWARTE SERCA trwała od 27. lutego do 21. marca br. na tere-
nie wspomnianych szkół, a koncert  stanowił niejako jej finał
i podsumowanie.

Wróćmy do koncertu. Wypełniona niemal po brzegi widownia.
Wśród publiczności włodarze naszego miasta i powiatu, radni
różnych szczebli samorządowych, ojcowie i bracia franciszkanie,
podopieczni  FOPDz….i rzesze ludzi dobrej woli. W trzygodzin-
nym zgoła, ambitnym programie bogactwo treści i formy jak
i urzekająca, wiosenna scenografia z żywymi zwierzątkami!

Najpierw ciepłe przywitanie i widowisko wiosenno-idylliczne
Grupy Estradowej MOK oraz teatru TRADYCJA ZSM w realizacji
Anety Brewus, Natalii Chaszczewskiej, Marii Farasiewicz, Witolda
Derenia, Kamila Kaźmierczaka oraz Wiesława Staszewskiego przy
akompaniamencie klawiszowym Mariana Bażyńskiego.

Potem żywiołowa choreografia zespołu tanecznego HA-
WAJKI SP Nr 2 pod kier. Mirosławy Masiuk. Następnie gorące
rytmy salsy - indywidualne i w duecie - w wykonaniu gimnazjal-
nej grupy tancerek Opolskiej Szkoły Tańca ROYAL DANCE CEN-
TER Tomasza Nawrockiego - filia MOK, czyli: Oliwii Prus, Luizy
Lelińskiej i Marysi Artymiak.

Tymczasem wspaniały występ wokalny tegorocznych matu-
rzystów. Obdarzonej niezwykłym głosem Kamili Klein (LO) i hip-
hopowca - Kamila Kaźmierczaka (ZSM).

Tuż po nich PSM I stopnia. Oto skrzypcowe, indywidualne
mini-koncerty sióstr: Małgosi  i Marty Kubów przy akompania-
mencie fortepianowym ich mamy - Agnieszki Jagli-Kubów, a na-
stępnie urocze występy najmłodszych uczestników, czyli 8-let-
niego Antosia Kopyto i niewiele starszego Dominika Kaczorow-
skiego, grających na ksylofonie przy wtórze zespołu "Kadra
BAND", który tworzą ich ojcowie, a mianowicie Adam Kopyto -
akordeon i Marcin Kaczorowski - gitara basowa oraz Tomasz
Rawski - perkusista .

Jest też niespodzianka! Oto na scenie pojawia się gwiazda wie-
czoru, zaledwie 17-letnia, świetnie zapowiadająca się sopranist-
ka - Julita Ziółko (tak, tak, nieprzypadkowa zbieżność nazwisk…),
by przenieść widza w świat opery i operetki. Hipnotyzuje swym
"anielskim" śpiewem. Musi być bis!

Kolejną artystyczną niespodziankę tego baśniowego
wręcz wieczoru stanowi występ at hoc akordeonowego duetu
z Kijowa. Przybyli na zaproszeni. Igora Byhalca znakomici muzy-
cy (Stiepan Piskir i Andrej Fesenko) oczarowują widownię wirtu-
ozowskim wykonaniem ukraińskiego i polskiego folkloru. Jest
więc kolejny bis!

Wielką atrakcją koncertu jest niewątpliwie jakże zmysłowy po-
kaz taneczny grupy starszej, licealnej Opolskiej Szkoły Tańca
ROYAL DANCE CENTER - filia MOK. Utytułowani tancerze znie-
walają publiczność występem. Solo i w duecie. I znów króluje
salsa. Jest też jazz i modern. Oto Natalia Kawa i Judyta Pakul-
ska, które zaledwie dwa dni przed koncertem we francuskim Lyonie
zdobyły złoty medal w salsa - duet, a wcześniej wicemistrzostwo
Polski. Zmysłowość, uroda, wdzięk, elastyczność ciała, barwne
kostiumy oszałamiają publiczność! Widowiskowo prezentują się
także panowie: Rafał Artymiak i Michał Wysocki; wspaniali tan-
cerze salsy. Jest na co popatrzeć!

 Punkt kulminacyjny koncertu. Przekazanie na ręce O. Pawła
Tarnowskiego - dyrektora FOPDz. kwot zebranych podczas akcji
dobroczynnej i koncertu OTWARTE SERCA.

  O. Paweł ciepłe słowa wdzięczności kieruje do organizatorów,
współorganizatorów przedsięwzięcia, występujących i wszyst-
kich darczyńców - ludzi dobrej woli.Nie może tu zabraknąć sto-
sownych dyplomów - podziękowań.  A otrzymują je:

*za pomoc w organizacji akcji i koncertu charytatywnego
OTWARTE SERCA: dyrektor Zbigniew Ziółko i pracownicy
MOK, dyrektor ZSM - Jan Łata, wicedyrektor ZSM - Ilona Kle-
packa, dyrektor LO - Tadeusz Eckert, wicedyrektor LO - Iwona
Skibińska, dyrektor ZSCKR - Bogusław Chochowski, wicedy-
rektor ZSCKR - Dorota Wierzba, dyrektor SP Nr 2 - Ewa Błażków,
wicedyrektor  SP Nr 2 - Mariusz Kruk, koordynator akcji w LO -
Barbara Zaleb, koordynator  w SP Nr 2 - Katarzyna Drzewicka-
Sołtys, dyrektor PSM I stopnia - Adam Kopyto, nauczycielka
ZSM - Violetta Maciej, opiekun tancerzy - Grażyna Pakulska,
wolontariusze - Maciek Gwaj i Karol Fedorowicz (kl. I il ZSM)

*za wsparcie zbiórki: Grono Pedagogiczne i pracownicy ZSM,
Obywatelski Komitet Głubczyce (OKoG)  i Starostwo Powiatowe

*za pomoc informatyczną: Agnieszka Korczyńska i Grażyna
Zaworska - nauczycielki ZSM
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*za patronat medialny: Marian Pospiszel - TV Pogra-
nicze, Jan Wac - Głos Głubczyc i Mateusz Kitka - portal
twojeglubczyce.pl

*za pomoc akustyczno-techniczną: Krzysztof Skwa-
rek, Dawid Szulborski.

*za wspaniały występ - wszyscy wyżej wymienieni
artyści i ich opiekunowie.

Ponadto podzię-
kowania otrzymują:
Adam Kamiński -
cukiernia "Kamilka"
(sponsor słodkiego
poczęstunku), Kry-
styna Czorniej i Fir-
ma DARKOM
(kwiaty i elementy
dekoracyjne na sce-
nę) Hobby sklep -

artykuły zoologiczne (pta-
ki, króliczki, klatki dla zwie-
rzątek na potrzeby sceno-
grafii), Władysław Male-
wicz (za użyczenie ptac-
twa domowego i  rodziny

króliczej na
scenę), Zbi-
gniew Ko-
stuś (warzy-
wa  jako ele-
ment dekora-
cji), Dorota
Wierzba, Ja-
cek Ziółkow-
ski oraz mło-
dzież ZSCKR
(pr zygoto-
wanie poczę-

stunku w klubie "Na skrzyżowaniu")
  Szczególne wyrazy wdzięczności za inicjatywę, za-

angażowanie i zorganizowanie po raz kolejny akcji cha-
rytatywnej i koncertu  OTWARTE SERCA Ojciec Dyrek-
tor FOPDz kieruje pod adresem Marii Farasiewicz, życząc
jej zdrowia i sił tak potrzebnych      w pracy społeczni-
kowskiej. Jeszcze ukłon w stronę  Eli Zenfler - plastyczki
MOK za wsparcie scenograficzne urzeczywistniające
wizje reżyserki oraz wyrazy wdzięczności dla ekipy dźwię-
kowo-technicznej, czyli Piotra Kałka i Dawida Konapac-
kiego (MOK). Pora na finał! I wybrzmiewa w nim od lat
dziesięciu ten sam sztandarowy utwór, czyli "Wiosna" z
repertuaru "Skaldów". Cała widownia włącza się do
wspólnego śpiewu. O. Paweł także.

A potem spotkanie w klubie "Na skrzyżowaniu", kawa,
herbata, ciasto i … długie, kuluarowe rozmowy do póź-
na. A jest co wspominać! Tyle się wszak wydarzyło tego
pełnego wrażeń i emocji wieczoru.

 Należy także powiedzieć, że tego dnia dla uczniów
głubczyckich szkół ponadgimnazjalnych biorących udział
w akcji dobroczynnej, o której tu mowa, w świetlicy ZSM
odbył się znakomity koncert młodzieżowego zespołu  roc-
kowego "Sound wave", w skład którego wchodzą ab-
solwenci PSM I stopnia, obecnie uczniowie klas pierw-
szych LO. A są to: Piotr Szmit - gitara prowadząca, >>>

XI OPOLSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
OLIMPIAD SPECJALNYCH

    06. kwietnia 2017r.  na sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego odbył się XI Opolski Turniej Tenisa Sto-
łowego Olimpiad Specjalnych.
      Misją Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie osobom z niepełno-
sprawnością umysłową w wieku co najmniej ośmiu lat, całorocznego
cyklu treningów i zawodów sportowych w  szeregu dyscyplin olimpij-
skich. Zapewnia im to ciągły rozwój sprawności fizycznej, daje możli-
wość demonstrowania odwagi, doświadczenia radości i dzielenia się
nagrodami, umiejętnościami i przyjaźnią z rodzinami, innymi zawodni-
kami Olimpiad Specjalnych i społecznością lokalną.
Przed każdymi zawodami sportowcy wypowiadają słowa przysięgi Olim-
piad Specjalnych: "Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwycię-
żyć, niech będę dzielny w swym wysiłku".

    W zawodach wzięło udział 50 zawodników  z 12 klubów: Delfinek -
Kadłub, Tęcza - Grodków, Marzenie - Praszka, Strzygły - Strzelce Opol-
skieMix Team Sokoły - Nowe Gołuszowice, Dinozaury - Opole, Iskra -
Opole, Pantery - Czarnowąsy, Promyk - Głogówek, Leśne Skrzaty -
Zawadzkie oraz gospodarze Jeżyk - Głubczyce.
    Kluby Olimpiad Specjalnych działają na terenie województwa opol-
skiego przy ZS Szkół Specjalnych, DPS, WTZ.
     Uroczystości otwarcia zawodów dokonał Tomasz Kiszczyk dyrek-
tor SOSzW oraz Starosta   Józef Kozina. Zawody sędziowane były
przez nauczycieli wychowania fizycznego Dariusza Szałagana oraz
Zbigniewa Serwetnickiego.  Sprawny przebieg imprezy  dzięki pomocy
wolontariuszom z LO, za co organizatorzy bardzo dziękują.
Po długiej i wyczerpującej walce zawodnicy z Głubczyc zajęli  miejsca:
w kat. chłopców 12-15 lat - I m. Kamil Mirga, w kat. chł. 16-21 lat - I m.
Jakub Bielski,  III m. Mateusz     Jacheć, w kat. chł. 22< - III m. Sebastian
Wilczyński. Najlepsi zawodnicy otrzymali medale oraz dyplomy za udział.
Nagrody zostały ufundowane przez SOSzW w Głubczycach.
                                                                                    Dariusz Szałagan

>>> Krzysztof Fuhs - akordeon i wokal, Daniel Stawarz - gitara rytmicz-
na, Antek Wołoszyn - perkusja oraz Mateusz Atłachowicz - wokal.
Żywiołowo reagująca, zachwycona widownia nie szczędziła braw ze-
społowi, który wystąpił w wiosennej scenerii autorstwa nauczycielek:
Alicji Ozimek i Elżbiety Śmidody. Były miłe słowa i podziękowania, a
także dyplomy i symboliczny upominek. Występ "Sound wave" w mu-
rach MECHANIKA to przykład prawdziwej, międzyszkolnej integracji.

Reasumując, koncert charytatywny OTWARTE SERCA i poprze-
dzająca go akcja dobroczynna to żywa lekcja zrozumienia, ofiarności,
wrażliwości i otwarcie się na potrzeby innych.

Obszerny fotoreportaż Mateusza Kitki na portalu WWW.twojeglub-
czyce.pl oraz w poprzednim Głosie Głubczyc.Koncert OTWARTE SER-
CA, zarejestrowany przez TV Pogranicze dostępny będzie  na antenie
TV oraz na YouTube.                                        Redakcja ZSM
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10. OTWARTE SERCA
21.  marca w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka

Kultury  miała miejsce dziesiąta, jubileuszowa edycja koncertu
charytatywnego OTWARTE SERCA z okazji 1. Dnia Wiosny.

Koncert, który na
dobre wkompono-
wał się w krajobraz
kulturalny Głub-
czyc             i stał się
tradycją naszego
lokalnego środowi-
ska zorganizowany
został po raz kolej-
ny przez Marię Fa-
rasiewicz     i Zespół

Szkół Mechanicznych we współpracy z MOK, przy współudziale
zaprzyjaźnionych szkół, czyli Zespołu Szkół Centrum Kształce-
nia Rolniczego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. W tym roku do akcji do-
broczynnej dołączyła także Szkoła Podstawowa Nr 2 .

Koncert ten, jak zwykle zresztą, prowadziła jego inicjatorka
i reżyserka, wspomniana już Maria Farasiewicz.

 Celem tegorocznej edycji  jakże szlachetnego przedsięwzięcia
było wsparcie działalności Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy
Dzieciom, a zebrane ofiary  przekazano na remont Ośrodka.

Zebrana ogółem kwota to 6.067,70 zł! A pochodzi z tzw. zbiórek
koleżeńskich w w/w placówkach oświatowych i  kwesty przed
samym koncertem w MOK (2.306,70zł). Warto tu podkreślić, że
głubczycki Mechanik zebrał 2400zł, przeprowadzając zbiórkę
wśród uczniów, nauczycieli, absolwentów i pracowników szkoły.
Należałoby przy tej okazji wspomnieć, że akcja dobroczynna
OTWARTE SERCA trwała od 27. lutego do 21. marca br. na tere-
nie wspomnianych szkół, a koncert  stanowił niejako jej finał
i podsumowanie.

Wróćmy do koncertu. Wypełniona niemal po brzegi widownia.
Wśród publiczności włodarze naszego miasta i powiatu, radni
różnych szczebli samorządowych, ojcowie i bracia franciszkanie,
podopieczni  FOPDz….i rzesze ludzi dobrej woli. W trzygodzin-
nym zgoła, ambitnym programie bogactwo treści i formy jak
i urzekająca, wiosenna scenografia z żywymi zwierzątkami!

Najpierw ciepłe przywitanie i widowisko wiosenno-idylliczne
Grupy Estradowej MOK oraz teatru TRADYCJA ZSM w realizacji
Anety Brewus, Natalii Chaszczewskiej, Marii Farasiewicz, Witolda
Derenia, Kamila Kaźmierczaka oraz Wiesława Staszewskiego przy
akompaniamencie klawiszowym Mariana Bażyńskiego.

Potem żywiołowa choreografia zespołu tanecznego HA-
WAJKI SP Nr 2 pod kier. Mirosławy Masiuk. Następnie gorące
rytmy salsy - indywidualne i w duecie - w wykonaniu gimnazjal-
nej grupy tancerek Opolskiej Szkoły Tańca ROYAL DANCE CEN-
TER Tomasza Nawrockiego - filia MOK, czyli: Oliwii Prus, Luizy
Lelińskiej i Marysi Artymiak.

Tymczasem wspaniały występ wokalny tegorocznych matu-
rzystów. Obdarzonej niezwykłym głosem Kamili Klein (LO) i hip-
hopowca - Kamila Kaźmierczaka (ZSM).

Tuż po nich PSM I stopnia. Oto skrzypcowe, indywidualne
mini-koncerty sióstr: Małgosi  i Marty Kubów przy akompania-
mencie fortepianowym ich mamy - Agnieszki Jagli-Kubów, a na-
stępnie urocze występy najmłodszych uczestników, czyli 8-let-
niego Antosia Kopyto i niewiele starszego Dominika Kaczorow-
skiego, grających na ksylofonie przy wtórze zespołu "Kadra
BAND", który tworzą ich ojcowie, a mianowicie Adam Kopyto -
akordeon i Marcin Kaczorowski - gitara basowa oraz Tomasz
Rawski - perkusista .

Jest też niespodzianka! Oto na scenie pojawia się gwiazda wie-
czoru, zaledwie 17-letnia, świetnie zapowiadająca się sopranist-
ka - Julita Ziółko (tak, tak, nieprzypadkowa zbieżność nazwisk…),
by przenieść widza w świat opery i operetki. Hipnotyzuje swym
"anielskim" śpiewem. Musi być bis!

Kolejną artystyczną niespodziankę tego baśniowego
wręcz wieczoru stanowi występ at hoc akordeonowego duetu
z Kijowa. Przybyli na zaproszeni. Igora Byhalca znakomici muzy-
cy (Stiepan Piskir i Andrej Fesenko) oczarowują widownię wirtu-
ozowskim wykonaniem ukraińskiego i polskiego folkloru. Jest
więc kolejny bis!

Wielką atrakcją koncertu jest niewątpliwie jakże zmysłowy po-
kaz taneczny grupy starszej, licealnej Opolskiej Szkoły Tańca
ROYAL DANCE CENTER - filia MOK. Utytułowani tancerze znie-
walają publiczność występem. Solo i w duecie. I znów króluje
salsa. Jest też jazz i modern. Oto Natalia Kawa i Judyta Pakul-
ska, które zaledwie dwa dni przed koncertem we francuskim Lyonie
zdobyły złoty medal w salsa - duet, a wcześniej wicemistrzostwo
Polski. Zmysłowość, uroda, wdzięk, elastyczność ciała, barwne
kostiumy oszałamiają publiczność! Widowiskowo prezentują się
także panowie: Rafał Artymiak i Michał Wysocki; wspaniali tan-
cerze salsy. Jest na co popatrzeć!

 Punkt kulminacyjny koncertu. Przekazanie na ręce O. Pawła
Tarnowskiego - dyrektora FOPDz. kwot zebranych podczas akcji
dobroczynnej i koncertu OTWARTE SERCA.

  O. Paweł ciepłe słowa wdzięczności kieruje do organizatorów,
współorganizatorów przedsięwzięcia, występujących i wszyst-
kich darczyńców - ludzi dobrej woli.Nie może tu zabraknąć sto-
sownych dyplomów - podziękowań.  A otrzymują je:

*za pomoc w organizacji akcji i koncertu charytatywnego
OTWARTE SERCA: dyrektor Zbigniew Ziółko i pracownicy
MOK, dyrektor ZSM - Jan Łata, wicedyrektor ZSM - Ilona Kle-
packa, dyrektor LO - Tadeusz Eckert, wicedyrektor LO - Iwona
Skibińska, dyrektor ZSCKR - Bogusław Chochowski, wicedy-
rektor ZSCKR - Dorota Wierzba, dyrektor SP Nr 2 - Ewa Błażków,
wicedyrektor  SP Nr 2 - Mariusz Kruk, koordynator akcji w LO -
Barbara Zaleb, koordynator  w SP Nr 2 - Katarzyna Drzewicka-
Sołtys, dyrektor PSM I stopnia - Adam Kopyto, nauczycielka
ZSM - Violetta Maciej, opiekun tancerzy - Grażyna Pakulska,
wolontariusze - Maciek Gwaj i Karol Fedorowicz (kl. I il ZSM)

*za wsparcie zbiórki: Grono Pedagogiczne i pracownicy ZSM,
Obywatelski Komitet Głubczyce (OKoG)  i Starostwo Powiatowe

*za pomoc informatyczną: Agnieszka Korczyńska i Grażyna
Zaworska - nauczycielki ZSM
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*za patronat medialny: Marian Pospiszel - TV Pogra-
nicze, Jan Wac - Głos Głubczyc i Mateusz Kitka - portal
twojeglubczyce.pl

*za pomoc akustyczno-techniczną: Krzysztof Skwa-
rek, Dawid Szulborski.

*za wspaniały występ - wszyscy wyżej wymienieni
artyści i ich opiekunowie.

Ponadto podzię-
kowania otrzymują:
Adam Kamiński -
cukiernia "Kamilka"
(sponsor słodkiego
poczęstunku), Kry-
styna Czorniej i Fir-
ma DARKOM
(kwiaty i elementy
dekoracyjne na sce-
nę) Hobby sklep -

artykuły zoologiczne (pta-
ki, króliczki, klatki dla zwie-
rzątek na potrzeby sceno-
grafii), Władysław Male-
wicz (za użyczenie ptac-
twa domowego i  rodziny

króliczej na
scenę), Zbi-
gniew Ko-
stuś (warzy-
wa  jako ele-
ment dekora-
cji), Dorota
Wierzba, Ja-
cek Ziółkow-
ski oraz mło-
dzież ZSCKR
(pr zygoto-
wanie poczę-

stunku w klubie "Na skrzyżowaniu")
  Szczególne wyrazy wdzięczności za inicjatywę, za-

angażowanie i zorganizowanie po raz kolejny akcji cha-
rytatywnej i koncertu  OTWARTE SERCA Ojciec Dyrek-
tor FOPDz kieruje pod adresem Marii Farasiewicz, życząc
jej zdrowia i sił tak potrzebnych      w pracy społeczni-
kowskiej. Jeszcze ukłon w stronę  Eli Zenfler - plastyczki
MOK za wsparcie scenograficzne urzeczywistniające
wizje reżyserki oraz wyrazy wdzięczności dla ekipy dźwię-
kowo-technicznej, czyli Piotra Kałka i Dawida Konapac-
kiego (MOK). Pora na finał! I wybrzmiewa w nim od lat
dziesięciu ten sam sztandarowy utwór, czyli "Wiosna" z
repertuaru "Skaldów". Cała widownia włącza się do
wspólnego śpiewu. O. Paweł także.

A potem spotkanie w klubie "Na skrzyżowaniu", kawa,
herbata, ciasto i … długie, kuluarowe rozmowy do póź-
na. A jest co wspominać! Tyle się wszak wydarzyło tego
pełnego wrażeń i emocji wieczoru.

 Należy także powiedzieć, że tego dnia dla uczniów
głubczyckich szkół ponadgimnazjalnych biorących udział
w akcji dobroczynnej, o której tu mowa, w świetlicy ZSM
odbył się znakomity koncert młodzieżowego zespołu  roc-
kowego "Sound wave", w skład którego wchodzą ab-
solwenci PSM I stopnia, obecnie uczniowie klas pierw-
szych LO. A są to: Piotr Szmit - gitara prowadząca, >>>

XI OPOLSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
OLIMPIAD SPECJALNYCH

    06. kwietnia 2017r.  na sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego odbył się XI Opolski Turniej Tenisa Sto-
łowego Olimpiad Specjalnych.
      Misją Olimpiad Specjalnych jest zapewnienie osobom z niepełno-
sprawnością umysłową w wieku co najmniej ośmiu lat, całorocznego
cyklu treningów i zawodów sportowych w  szeregu dyscyplin olimpij-
skich. Zapewnia im to ciągły rozwój sprawności fizycznej, daje możli-
wość demonstrowania odwagi, doświadczenia radości i dzielenia się
nagrodami, umiejętnościami i przyjaźnią z rodzinami, innymi zawodni-
kami Olimpiad Specjalnych i społecznością lokalną.
Przed każdymi zawodami sportowcy wypowiadają słowa przysięgi Olim-
piad Specjalnych: "Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwycię-
żyć, niech będę dzielny w swym wysiłku".

    W zawodach wzięło udział 50 zawodników  z 12 klubów: Delfinek -
Kadłub, Tęcza - Grodków, Marzenie - Praszka, Strzygły - Strzelce Opol-
skieMix Team Sokoły - Nowe Gołuszowice, Dinozaury - Opole, Iskra -
Opole, Pantery - Czarnowąsy, Promyk - Głogówek, Leśne Skrzaty -
Zawadzkie oraz gospodarze Jeżyk - Głubczyce.
    Kluby Olimpiad Specjalnych działają na terenie województwa opol-
skiego przy ZS Szkół Specjalnych, DPS, WTZ.
     Uroczystości otwarcia zawodów dokonał Tomasz Kiszczyk dyrek-
tor SOSzW oraz Starosta   Józef Kozina. Zawody sędziowane były
przez nauczycieli wychowania fizycznego Dariusza Szałagana oraz
Zbigniewa Serwetnickiego.  Sprawny przebieg imprezy  dzięki pomocy
wolontariuszom z LO, za co organizatorzy bardzo dziękują.
Po długiej i wyczerpującej walce zawodnicy z Głubczyc zajęli  miejsca:
w kat. chłopców 12-15 lat - I m. Kamil Mirga, w kat. chł. 16-21 lat - I m.
Jakub Bielski,  III m. Mateusz     Jacheć, w kat. chł. 22< - III m. Sebastian
Wilczyński. Najlepsi zawodnicy otrzymali medale oraz dyplomy za udział.
Nagrody zostały ufundowane przez SOSzW w Głubczycach.
                                                                                    Dariusz Szałagan

>>> Krzysztof Fuhs - akordeon i wokal, Daniel Stawarz - gitara rytmicz-
na, Antek Wołoszyn - perkusja oraz Mateusz Atłachowicz - wokal.
Żywiołowo reagująca, zachwycona widownia nie szczędziła braw ze-
społowi, który wystąpił w wiosennej scenerii autorstwa nauczycielek:
Alicji Ozimek i Elżbiety Śmidody. Były miłe słowa i podziękowania, a
także dyplomy i symboliczny upominek. Występ "Sound wave" w mu-
rach MECHANIKA to przykład prawdziwej, międzyszkolnej integracji.

Reasumując, koncert charytatywny OTWARTE SERCA i poprze-
dzająca go akcja dobroczynna to żywa lekcja zrozumienia, ofiarności,
wrażliwości i otwarcie się na potrzeby innych.

Obszerny fotoreportaż Mateusza Kitki na portalu WWW.twojeglub-
czyce.pl oraz w poprzednim Głosie Głubczyc.Koncert OTWARTE SER-
CA, zarejestrowany przez TV Pogranicze dostępny będzie  na antenie
TV oraz na YouTube.                                        Redakcja ZSM



MAJ 2017 nr 5/28816

3. kwietnia br. do głubczyckiego MECHANIKA  przybył nie-
codzienny i wyjątkowy gość, a mianowicie pani prof. dr hab.
Teresa Smolińska - pracownik naukowy Instytutu Kulturo-
znawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego.

Wizyta pani profesor  zwią-
zana była z realizowanym w tym
roku szkolnym autorskim projek-
tem  Marii Farasiewicz o nazwie
"Spotkania z kulturą", jak rów-
nież stanowiła żywy przykład
współpracy między uczelnią wy-
ższą a Zespołem Szkół Mecha-
nicznych   .>>>

WYJĄTKOWY GOŚĆ "SPOTKANIA  Z  KULTURĄ"
>>> Pani prof. Teresa Smolińska to

wielki autorytet w dziedzinie kultu-
roznawstwa, literaturoznawstwa i
folklorystyki. Jest członkiem Komi-
tetu Nauk Etnologicznych  PAN, prze-
wodniczącą Komisji Folklorystycznej
KEN, etc. Zainteresowania badawcze
folklorystki z Opola dotyczą trady-
cyjnej i współczesnej kultury regio-
nalnej, folkloru polskiego i słowiań-
skiego, historii folklorystyki, pogranicza etnicznego, religijności
i pobożności ludowej, niematerialnego dziedzictwa kulturowego
oraz śląskiej kultury ludowej. Prof. Smolińska to autorka licznych
publikacji książkowych. Pasjonatka i znawca polskiej tradycji,
kultury, z jej bogatą obrzędowością i zwyczajem.Miłośniczka i
popularyzatorka śląskiej tradycji  kulturowej. Profesor wygłosiła
wykład: "Tradycyjne zwyczaje, obyczaje i obrzędy wiosenne na
Górnym Śląsku". W swym występieniu  przywołała kultywowa-
ne wciąż na Śląsku zwyczaje i obrzędy związane  z okresem wiosen-
nym i świętami Wielkiej Nocy. Skupiła się głównie na symbolice
ognia i nieznanym na ziemi głubczyckiej obrzędzie palenia żuru czy
Judasza. Swą ponadgodzinną prelekcję podsumowała barwnym fil-
mem dotyczącym obrzędowości Śląska Cieszyńskiego.

Wykład folklorystki z Uniwersytetu Opolskiego to spotkanie z
zupełnie nowym dla młodzieży tematem. Tradycja i dziedzictwo
kulturowe Śląska to raczej temat nieznany w środowisku, w któ-
rym bliższe i żywe są jednak tradycje kresowe.

Licznie zgromadzeni gromkimi brawami nagrodzili panią profe-
sor za ciekawy i bogaty treściowo wykład. Nie mogło zabraknąć
symbolicznego, świątecznego upominku. Był nim wielkanocny
zając. Zamiast kwiatów- wielkanocna palma!

 Wymieniając serdeczności, Teresa Smolińska  podarowała
Marii Farasiewicz kroszonkę, misternie wykonaną przez ludową
artystkę. Wśród ciepłych słów były także wspomnienia i nawią-
zania do znanego pani profesor teatru TRADYCJA ZSM, który,
jak sama jego nazwa wskazuje, w swej szerokiej działalności sce-
nicznej kultywuje i popularyzuje piękną polską tradycję, czego
przykładem są  nagradzane niejednokrotnie w Lewinie Brzeskim
HERODY, a zawsze wysoko oceniane przez prof. T. Smolińską -
od lat przewodniczącą jury.

A w maju kolejne spotkanie z kulturą i nowy gość w ZSM!
                                                                               Redakcja ZSM

OGŁOSZENIE
     Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej wia-
domości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umiesz-
czeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczy-
cach w dniu:
1.  28.03.2017 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia
nieruchomości obejmującą działkę nr 313/58 o powierzchni 0,0021
ha, położoną w Głubczycach przy ul. Kościuszki.
     Z dniem 09.05.2017 r. upływa termin do złożenia wniosku przez
osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nierucho-
mości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2147 z późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o
nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odręb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zby-
wanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieru-
chomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
2.  29.03.2017 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia
nieruchomości gruntową, obejmującą działkę nr 174 o powierzch-
ni 0,5600 ha, położoną w obrębie Zopowy.
    Z dniem 10.05.2017 r. upływa termin do złożenia wniosku przez
osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nierucho-
mości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2147 z późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o
nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odręb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zby-
wanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieru-
chomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą

OGŁOSZENIE
      Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu 9. maja 2017 r.
odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprze-
daży nieruchomość lokalowej (lokal mieszkalny o pow. użytko-
wej 97,40 m2), położonej w Głubczycach przy ul. Niepodległości
nr 6/8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej czę-
ści gruntu z działki nr 285/49 oraz sprzedażą ułamkowych części
gruntu z działek nr 1304/1, nr 1304/3 i nr 1304/5. Cena wywoław-
cza do przetargu wynosi 78 784,64 zł. Wadium wynosi 7 800,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w
pieniądzu. Termin i warunki wniesienia wadium zawarte są w ogło-
szeniu o przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać 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
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 SREBRO DLA JUNIORÓW MŁODSZYCH
W dniach 01-02.04.2017r.w  Głubczycach  odbywały się Dru-

żynowe Mistrzostwa Polski Województw Drużyn Mieszanych.
W zawodach udział brało ponad 120 zawodników z 11woje-
wództw.

 Nasze woje-
wództwo repre-
zentowali za-
wodnicy z
dwóch klubów
LKS Technik
Głubczyce i Be-
ninca UKS Fe-
niks Kędzierzyn-
Koźle.

 W kategorii junio-
rów młodszych: Kor-
dian Kobylnik, Maciej
Matusz, Bartosz Gałąz-
ka, Maciej Siemiginow-
ski, Adam Prokopczuk,
Karol Budny, Domini-
ka Kwaśnik, Zuzanna
Jankowska, Julia Prokopczuk zdobyli Wice Mistrzostwo Polski.
Młodzicy Młodsi wywalczyli czwartą lokatę a w skład drużyny
weszli: Przemysław Gajda, Mateusz Golas, Dominik Juhnke, Pa-
tryk Daroń, Dominika Gajda, Julia Dzialuk, Angelika Kowarska,
Maja Janko, Julia Wójcik. GRATULACJE                         PK

W DNIACH 25.03 DO 26.03.2017R.
 W BRATYSŁAWIE  ODBYŁY SIĘ

ZAWODY KARATE WKF 7TH
GRAND PRIX SŁOWACJI

W zawodach startowało 1468 zawodników z 154 klubów z 21
państw. W znacznej części
startowali zawodnicy kadry
poszczególnych państw. Za-
wody odbyły się na światowym
poziomie.   Z Polski startowali
zawodnicy z 6 klubów. Ludo-
wy Zespół Sportowy Karate-
Do Głubczyce reprezentowa-
li: Szymon Cieślik, Maciej Ko-
walczyk, Jakub Patryjach oraz
Julia Hac. Maciej Kowalczyk
wygrał dwa pojedynki i w trze-
cim odpadł. Szymon Cieślik
zdobył srebrny medal w kata
kadetów, wygrał sześć walk a
w siódmej walce o złoto prze-
grał 3 do 2. Był to wielki suk-
ces naszego zawodnika.
Łącznie zawodnicy z Polski
zdobyli 3 srebrne medale i je-
den brązowy w kata oraz je-
den srebrny i dwa brązowe w
kumite.   JH

OGÓLNOKRAJOWY TURNIEJ
KARATE  WKF MAZOVIA CUP
1. kwietnia 2017r w Chynowie koło Warszawy odbył się Ogól-

nokrajowy Turniej Karate  WKF MAZOVIA CUP. W zawo-
dach startowało 270 zawodników z 19   klubów. Ludowy Ze-
spół Sportowy Karate- Do Głubczyce reprezentowali: 1. Maciej
Kowalczyk, 2. Michalina Jung, 3.Oliwia Raniowska, 4.Jakub
Patryjach, 5.Mateusz Stankiewicz, 6. Emilia Klein,7. Julia Hac,
8. Anna Paruszewska, 9.Klaudiusz Leliński oraz Nichalina Kali-
woda. z czego złote medale w kata zdobyli: 1. Maciej Kowal-
czyk,  Julia Hac oraz Anna Paruszewska. Srebrny medal w kata
zdobył Mateusz Stankiewicz. Brązowe medale: Emilia Klein 2.Mi-

chalina Jung,3.Jakub Patryjach
4.Klaudiusz Leliński oraz Micha-
lina Kaliwoda.   JH

W DNIACH 8-9 KWIETNIA 2017R W ŁODZI
  ODBYŁY SIĘ ZAWODY KARATE WKF
 /ŚWIATOWEJ FEDERACJI KARATE/
W zawo-

dach star-
towało 756
zawodni-
ków z 76
klubów z
E u r o p y ,
Azji i  Afry-
ki.

Zawod-
nicy startowali w 1114 osobo konkuren-
cjach. Ludowy Zespół Sportowy Kara-
te-Do Głubczyce reprezentowali: 1. Szy-
mon Cieślik, 2.Maciej Kowalczyk, 3.Mi-
chalina Jung, 4. Oliwia Raniowska, 5. Ja-
kub Patryjach, 6. Emilia Klein, 7.Mateusz
Stankiewicz, 8. Klaudiusz Leliński, 9. Ju-
lia Hac, 10.Oliwia Rojek 11. Aleksander Rojek, 12.Anna Paru-
szewska oraz Wiktoria Sawicka. Po czterogodzinnej jeździe za-
wodnicy nasi z marszu stanęli do walki. Konkurencje były bar-
dzo mocno obsadzone przez bardzo dobrych zawodników. Nasi
zawodnicy wygrywali po kilka walk, część z nich odpadło w repa-
sażach. również Maciej Kowalczyk, który w kata 12-13 lat zdobył
brąz.  Na wysokości zadania stanął  Szymon Cieślik, który w kata
kadetów zdobył złoty medal. W walce finałowej wygrał z zawod-
nikiem ze Szkocji, który poprzedniego dnia zdobył złoty medal w
kategorii  junior. Na wysokości zadania stanął również Maciej
Kowalczyk, który w kata 12-13 lat zdobył brązowy medal.   JH
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3. kwietnia br. do głubczyckiego MECHANIKA  przybył nie-
codzienny i wyjątkowy gość, a mianowicie pani prof. dr hab.
Teresa Smolińska - pracownik naukowy Instytutu Kulturo-
znawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego.

Wizyta pani profesor  zwią-
zana była z realizowanym w tym
roku szkolnym autorskim projek-
tem  Marii Farasiewicz o nazwie
"Spotkania z kulturą", jak rów-
nież stanowiła żywy przykład
współpracy między uczelnią wy-
ższą a Zespołem Szkół Mecha-
nicznych   .>>>

WYJĄTKOWY GOŚĆ "SPOTKANIA  Z  KULTURĄ"
>>> Pani prof. Teresa Smolińska to

wielki autorytet w dziedzinie kultu-
roznawstwa, literaturoznawstwa i
folklorystyki. Jest członkiem Komi-
tetu Nauk Etnologicznych  PAN, prze-
wodniczącą Komisji Folklorystycznej
KEN, etc. Zainteresowania badawcze
folklorystki z Opola dotyczą trady-
cyjnej i współczesnej kultury regio-
nalnej, folkloru polskiego i słowiań-
skiego, historii folklorystyki, pogranicza etnicznego, religijności
i pobożności ludowej, niematerialnego dziedzictwa kulturowego
oraz śląskiej kultury ludowej. Prof. Smolińska to autorka licznych
publikacji książkowych. Pasjonatka i znawca polskiej tradycji,
kultury, z jej bogatą obrzędowością i zwyczajem.Miłośniczka i
popularyzatorka śląskiej tradycji  kulturowej. Profesor wygłosiła
wykład: "Tradycyjne zwyczaje, obyczaje i obrzędy wiosenne na
Górnym Śląsku". W swym występieniu  przywołała kultywowa-
ne wciąż na Śląsku zwyczaje i obrzędy związane  z okresem wiosen-
nym i świętami Wielkiej Nocy. Skupiła się głównie na symbolice
ognia i nieznanym na ziemi głubczyckiej obrzędzie palenia żuru czy
Judasza. Swą ponadgodzinną prelekcję podsumowała barwnym fil-
mem dotyczącym obrzędowości Śląska Cieszyńskiego.

Wykład folklorystki z Uniwersytetu Opolskiego to spotkanie z
zupełnie nowym dla młodzieży tematem. Tradycja i dziedzictwo
kulturowe Śląska to raczej temat nieznany w środowisku, w któ-
rym bliższe i żywe są jednak tradycje kresowe.

Licznie zgromadzeni gromkimi brawami nagrodzili panią profe-
sor za ciekawy i bogaty treściowo wykład. Nie mogło zabraknąć
symbolicznego, świątecznego upominku. Był nim wielkanocny
zając. Zamiast kwiatów- wielkanocna palma!

 Wymieniając serdeczności, Teresa Smolińska  podarowała
Marii Farasiewicz kroszonkę, misternie wykonaną przez ludową
artystkę. Wśród ciepłych słów były także wspomnienia i nawią-
zania do znanego pani profesor teatru TRADYCJA ZSM, który,
jak sama jego nazwa wskazuje, w swej szerokiej działalności sce-
nicznej kultywuje i popularyzuje piękną polską tradycję, czego
przykładem są  nagradzane niejednokrotnie w Lewinie Brzeskim
HERODY, a zawsze wysoko oceniane przez prof. T. Smolińską -
od lat przewodniczącą jury.

A w maju kolejne spotkanie z kulturą i nowy gość w ZSM!
                                                                               Redakcja ZSM

OGŁOSZENIE
     Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej wia-
domości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umiesz-
czeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczy-
cach w dniu:
1.  28.03.2017 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia
nieruchomości obejmującą działkę nr 313/58 o powierzchni 0,0021
ha, położoną w Głubczycach przy ul. Kościuszki.
     Z dniem 09.05.2017 r. upływa termin do złożenia wniosku przez
osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nierucho-
mości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2147 z późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o
nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odręb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zby-
wanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieru-
chomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
2.  29.03.2017 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia
nieruchomości gruntową, obejmującą działkę nr 174 o powierzch-
ni 0,5600 ha, położoną w obrębie Zopowy.
    Z dniem 10.05.2017 r. upływa termin do złożenia wniosku przez
osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nierucho-
mości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2147 z późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o
nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odręb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zby-
wanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieru-
chomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą

OGŁOSZENIE
      Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu 9. maja 2017 r.
odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprze-
daży nieruchomość lokalowej (lokal mieszkalny o pow. użytko-
wej 97,40 m2), położonej w Głubczycach przy ul. Niepodległości
nr 6/8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej czę-
ści gruntu z działki nr 285/49 oraz sprzedażą ułamkowych części
gruntu z działek nr 1304/1, nr 1304/3 i nr 1304/5. Cena wywoław-
cza do przetargu wynosi 78 784,64 zł. Wadium wynosi 7 800,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w
pieniądzu. Termin i warunki wniesienia wadium zawarte są w ogło-
szeniu o przetargu.
Szczegółowe informacje można uzyskać 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

MAJ 2017 nr 5/288 17

 SREBRO DLA JUNIORÓW MŁODSZYCH
W dniach 01-02.04.2017r.w  Głubczycach  odbywały się Dru-

żynowe Mistrzostwa Polski Województw Drużyn Mieszanych.
W zawodach udział brało ponad 120 zawodników z 11woje-
wództw.

 Nasze woje-
wództwo repre-
zentowali za-
wodnicy z
dwóch klubów
LKS Technik
Głubczyce i Be-
ninca UKS Fe-
niks Kędzierzyn-
Koźle.

 W kategorii junio-
rów młodszych: Kor-
dian Kobylnik, Maciej
Matusz, Bartosz Gałąz-
ka, Maciej Siemiginow-
ski, Adam Prokopczuk,
Karol Budny, Domini-
ka Kwaśnik, Zuzanna
Jankowska, Julia Prokopczuk zdobyli Wice Mistrzostwo Polski.
Młodzicy Młodsi wywalczyli czwartą lokatę a w skład drużyny
weszli: Przemysław Gajda, Mateusz Golas, Dominik Juhnke, Pa-
tryk Daroń, Dominika Gajda, Julia Dzialuk, Angelika Kowarska,
Maja Janko, Julia Wójcik. GRATULACJE                         PK

W DNIACH 25.03 DO 26.03.2017R.
 W BRATYSŁAWIE  ODBYŁY SIĘ

ZAWODY KARATE WKF 7TH
GRAND PRIX SŁOWACJI

W zawodach startowało 1468 zawodników z 154 klubów z 21
państw. W znacznej części
startowali zawodnicy kadry
poszczególnych państw. Za-
wody odbyły się na światowym
poziomie.   Z Polski startowali
zawodnicy z 6 klubów. Ludo-
wy Zespół Sportowy Karate-
Do Głubczyce reprezentowa-
li: Szymon Cieślik, Maciej Ko-
walczyk, Jakub Patryjach oraz
Julia Hac. Maciej Kowalczyk
wygrał dwa pojedynki i w trze-
cim odpadł. Szymon Cieślik
zdobył srebrny medal w kata
kadetów, wygrał sześć walk a
w siódmej walce o złoto prze-
grał 3 do 2. Był to wielki suk-
ces naszego zawodnika.
Łącznie zawodnicy z Polski
zdobyli 3 srebrne medale i je-
den brązowy w kata oraz je-
den srebrny i dwa brązowe w
kumite.   JH

OGÓLNOKRAJOWY TURNIEJ
KARATE  WKF MAZOVIA CUP
1. kwietnia 2017r w Chynowie koło Warszawy odbył się Ogól-

nokrajowy Turniej Karate  WKF MAZOVIA CUP. W zawo-
dach startowało 270 zawodników z 19   klubów. Ludowy Ze-
spół Sportowy Karate- Do Głubczyce reprezentowali: 1. Maciej
Kowalczyk, 2. Michalina Jung, 3.Oliwia Raniowska, 4.Jakub
Patryjach, 5.Mateusz Stankiewicz, 6. Emilia Klein,7. Julia Hac,
8. Anna Paruszewska, 9.Klaudiusz Leliński oraz Nichalina Kali-
woda. z czego złote medale w kata zdobyli: 1. Maciej Kowal-
czyk,  Julia Hac oraz Anna Paruszewska. Srebrny medal w kata
zdobył Mateusz Stankiewicz. Brązowe medale: Emilia Klein 2.Mi-

chalina Jung,3.Jakub Patryjach
4.Klaudiusz Leliński oraz Micha-
lina Kaliwoda.   JH

W DNIACH 8-9 KWIETNIA 2017R W ŁODZI
  ODBYŁY SIĘ ZAWODY KARATE WKF
 /ŚWIATOWEJ FEDERACJI KARATE/
W zawo-

dach star-
towało 756
zawodni-
ków z 76
klubów z
E u r o p y ,
Azji i  Afry-
ki.

Zawod-
nicy startowali w 1114 osobo konkuren-
cjach. Ludowy Zespół Sportowy Kara-
te-Do Głubczyce reprezentowali: 1. Szy-
mon Cieślik, 2.Maciej Kowalczyk, 3.Mi-
chalina Jung, 4. Oliwia Raniowska, 5. Ja-
kub Patryjach, 6. Emilia Klein, 7.Mateusz
Stankiewicz, 8. Klaudiusz Leliński, 9. Ju-
lia Hac, 10.Oliwia Rojek 11. Aleksander Rojek, 12.Anna Paru-
szewska oraz Wiktoria Sawicka. Po czterogodzinnej jeździe za-
wodnicy nasi z marszu stanęli do walki. Konkurencje były bar-
dzo mocno obsadzone przez bardzo dobrych zawodników. Nasi
zawodnicy wygrywali po kilka walk, część z nich odpadło w repa-
sażach. również Maciej Kowalczyk, który w kata 12-13 lat zdobył
brąz.  Na wysokości zadania stanął  Szymon Cieślik, który w kata
kadetów zdobył złoty medal. W walce finałowej wygrał z zawod-
nikiem ze Szkocji, który poprzedniego dnia zdobył złoty medal w
kategorii  junior. Na wysokości zadania stanął również Maciej
Kowalczyk, który w kata 12-13 lat zdobył brązowy medal.   JH
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REKLAMA  W GŁOSIE GŁUBCZYC
 Głos Głubczyc jest bezpłatnym informatorem o zasięgu

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

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

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

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

 Faktury VAT przez Miejski Ośrodek Kultury.

Głos Głubczyc -
 bezpłatny informator samorzadowy

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

- 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

BEZPŁATNE SZKOLENIA
WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W OPOLU

UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ TRWA  REKRUTACJA DO  UDZIAŁU  W PROJEKCIE:
"Nowe kwalifikacje-większe możliwości"

współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego PODDZIAŁANIE RPO WO 2014-2020-09.02.01-Wsparcie kształcenia zawodowego
1. W bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu mogą  wziąć udział osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy
zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych bez względu na status Uczestnika/czki na rynku pracy
. Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby zamieszkałe , pracujące, nieaktywne, jak i bierne zawodowo, w tym również osoby
bezrobotne i uczące się z terenu woj. opolskiego. 2. Szkolenia kierowane są do osób dorosłych , a w szczególności: a) osób po 50
roku życia  b) osób o niskich kwalifikacjach (wykształcenie co najwyżej średnie), c) osób z obszarów wiejskich

PIERWSZEŃSTWO MAJĄ OSOBY PO 50 ROKU ŻYCIA.
1. W ramach projektu przewidziano rodzaje szkoleń:

1/ Kurs "Montażysta rusztowań budowlano -montażowych metalowych", Czas trwania: 88 godzin
Po ukończonym kursie i pozytywnie zaliczonym egzaminie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez IMBiGS
w Warszawie,  uczestnik kursu otrzymuje książeczkę operatora z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień.
2/ Kurs: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, Czas trwania: 150 godzin; W tym : moduł -magazynier z wykorzystaniem
komputerów w celu nauki  obsługi komputerowych programów magazynowych oraz moduł -obsługa wózków jezdniowych.  Kurs
kończy się egzaminem zewnętrznym (walidacją) przeprowadzoną przez komisję państwową powołaną przez Urząd Dozoru
Technicznego/UDT w zakresie  operatora wózka-zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi  urządzeń transportu bliskiego z
UDT. Uprawnienia ważne bezterminowo.
3/ Kurs elektryk + szkolenie na uprawnienia elektryczne: świadectwo kwalifikacji E gr. 1.; Czas trwania: 140  godzin
Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym   przez komisję URE.
Pozytywne zdanie egzaminu  skutkuje wydaniem uprawnień w zakresie w/w kwalifikacji.

Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym
Usługi dodatkowe: materiały szkoleniowe/dydaktyczne, badania lekarskie, zwrot kosztów przejazdu, poczęstunek.
Więcej informacji w biurze Projektu: Wojewódzki  Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu, ul. Małopolska 18, budynek H,

lok. 9-10 tel. 77 400 33 14; 77 400 33 10 ; e-mail: msp@wzdz.opole.pl; oraz  na stronie www.wzdz.opole.pl
  Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach
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Serdecznie Witamy Nowych Mieszkańców Ziemi Głubczyckiej, urodzonych

 w lutym 2017r. w Szpitalu Powiatowym w Głubczycach. Rodzicom Gratulujemy!

Adamus Szymon
s.Karoliny Debrzyca

09.02 9.40 2870g 54cm

Bednarczyk Karol
s.Eweliny Głuchołazy

13.02 17.20 3080g 55cm

Cholewa Judyta
c.Doroty Głubczyce

08.02 1.30 3520g 57cm

Dachton Kewin
s.Barbary Wiechowice
05.02 11.50 3640g 56cm

Demianowski Daniel
s.Doroty Zawiszyce

19.02 10.05 3120g 53cm

Gargol Ignacy
s.Anny Bodzanów

02.02 0.50 2650g 52cm

Gonska Fabian  s.Mag-
daleny Włodzienin kol.
13.02 4.30 3150g 54cm

Hewak Pola
c.Katarzyny Rogożany
05.02 8.40 3610g 58cm

Jęczmienna Marysia
c.Anety Głuchołazy

10.02 5.45 3140g 54cm

Kloc Mikołaj s.Małgo-
rzaty Wojnowice PGR
18.02 11.15 3800g 57cm

Kociak Filip
s.Ilony Głubczyce

20.02 5.16 3800g 57cm

Kontny Jakub s.Alek-
sandry Dzierżysław

20.02 12.25 3400g 56cm

Kozłowski Paweł
s.Katarzyny Głubczyce
15.02 12.40 4250g 60cm

Krowicka Julia
c.Iwony Gubcyzce

06.02 1.10 3500g 57cm

Kuśka Amelia
c.Weroniki Baborów

22.02 9.25 2850g 51cm

Lubera Marta
c.Karoliny Rozumice

09.02 11.05 2900g 54cm

Łyko Michał s.Benity
Stare Kotkowice 20.02

11.15 3420g 56cm

Machowska Milena c.
Aleksandry Ludmierzyce
19.02 10.30 3130g 53cm

Makowska Dorota
c.Anny Debrzyca

01.02 19.25 3500g 56cm

Prus Lena
c.Bożeny Dobieszów
23.02 9.30 3250g 55cm

Pyka Natalia
c.Kamili Głubczyce

05.02 9.55 3240g 55cm

Sak Antoni
s.Dominiki Głubczyce

01.02 11.50 3850g 57cm

Smaź Lena
c.Justyny Głubczyce
09.02 8.20 3400g 56cm

Sobol Alan s.Darii
Mokre Kolonia

20.02 23.53 3240g 55cm

Szmidt Nadia c.Edyty
Racławice Śląskie

02.02 9.15 3320g 55cm
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Wkładka 2



Zakład 
Opiekuńczo-Leczniczy 
ZP ZOZ w Głubczycach

Telefony: 

 77 480 11 47 – kierownik ZOL

 77 480 11 45 – pielęgniarki IV piętro 

 77 480 11 48 – pielęgniarki III piętro

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Głubczycach

III i IV piętro

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26
48-100 Głubczyce

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy to zakład stacjonarny udzielający całodobowych 
świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację 
i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji.

OPIEKA, BADANIA, LECZENIE.
Chcemy by zmienił się stosunek do cierpiących,  
ciężko chorych i umierających starszych ludzi.

ZOL
Głubczyce

Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
Całodobowe świadczenie zdrowotne

LECZENIE | PIELĘGNACJA
REHABILITACJA

Cele zakładu opiekuńczo-leczniczego:

• Objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę 
leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia 
operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego,

• Objecie opieką lekarską, profesjonalną pielęgnacją i rehabilitacją
• Usprawnienie ruchowe i działanie fizjoterapeutyczne
• Leczenie farmakologiczne
• Leczenie dietetyczne
• Zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych
• Zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych
• Stymulacja metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do 

aktywności życiowej
• Przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samo-opieki 

i samo-pielęgnacji w warunkach domowych
• Zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego 

i unieruchomienia, zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego
• Przygotowanie do życia w społeczeństwie



MUZYKOTERAPIA
Muzyka jest pokarmem duszy, wyzwalaczem przeżyć 
i emocji – ułatwia współżycie w grupie, rozładowuje we-
wnętrzne napięcia. Nasza pacjentka Pani Aniela, która 
uwielbiała uczestniczyć w muzykoterapii odbywającej 
się w każdy piątek powiedziała:

„Gdzie słyszysz śpiew – tam idź… 
Tam dobre serca maja, 

Źli ludzie, uwierz Mi, 
Ci nigdy nie śpiewają”.

Słuchanie muzyki z dawnych lat przywołuje u pacjentów 
miłe wspomnienia i wzruszenie. Wspólne śpiewanie jest 
okazją do pokazania siebie, własnych możliwości i wyła-
nia liderów w grupie, którzy mając postawę wycofania, 
a w trakcie muzykowania nabierają odwagi i tym samym 
podnoszą swoją samoocenę. Oprócz wspólne-
go śpiewa- nia organizujemy koncerty, 
dzięki współ- pracy ze Specjal-

nym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym mamy możli-
wość oglądania wspaniałych spektakli przygotowanych 
przez dzieci, zabawy taneczne, spotkania z muzyką przy 
pączku, walentynki, itp.

FILMOTERAPIA
Mieszkańcy w każdą środę mają okazję uczestniczyć 
w filmoterapii. W jej ramach oglądają stare polskie fil-
my. Cieszą się one największa popularnością i stanowią 
terapię wspomnień. Film bawi, rozśmiesza, jest formą 
wzruszeń, kreuje postawy, jest dobrą formą odprężenia 
i poprawienia samopoczucia psychicznego.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Okres Wielkanocy dobiega końca jak i prace nad wielka-
nocnymi ozdobami. Warto pokazać co jest 
efektem pracy pacjentów na warsztatach 
terapii zajęciowej.

Na terenie naszego Zakładu Opie-
kuńczo-Leczniczego prężnie działa 
Terapia Zajęciowa, ze szczegółowo 
wcześniej zaplanowanymi zajęciami 
terapeutycznymi. Terapeuci rozwi-
nęli takie formy terapeutyczne, aby 
podtrzymać aktywność pacjentów, 
odwracając ich uwagę od negatyw-
nych myśli, dodając wiarę we własne 
możliwości i zwiększając samoocenę. 

Celem tych działań jest również 
zapobieganie bierności pacjentów 
ograniczonych przez choroby, wdra-
żanie aktywności fizycznej i umy-
słowej oraz eliminowanie monoto-
nii życia codziennego, nudy i pustki. 
Terapeuci wykorzystują tkwiący 
w każdym pacjencie potencjał roz-

wojowy, rozwój ten dokonuje się 
poprzez stosowanie materiałów ar-
tystycznych w arteterapii, która jako 
proces twórczy służy autoekspresji, 
pomaga pacjentom rozwiązywać 
problemy, zredukować stres, podno-
sić samoocenę oraz osiągnąć lepsze 
samopoczucie. 

Podczas zajęć, które odbywają 
się codziennie uwzględniane są 
wszystkie uszkodzenia związane 
z niepełnosprawnością. Terapia 
zajęciowa jako forma aktywności 
jest klamrą spinającą rehabilitację 
leczniczą, społeczną i psychologicz-
ną, a wysiłki terapeutów i ich zakres 
działań prowadzi się wokół poprawy 
motoryki, samoobsługi i zachowań 

w środowisku społecznym. Meto-
dy pracy z pacjentami to przede 
wszystkim zabawa dająca zadowo-
lenie, podnosząca samoocenę i po-
czucie efektywnego spędzania wol-
nego czasu. 

Pacjenci w trakcie zajęć z arteterapii 
rysują, malują akwarelą, plakatów-
ką, farbami na szkle. Zdobią flakony 
decoupage, tworzą stroiki okazjo-
nalne, kwiaty, kartki okolicznościo-
we. Pracują na wiklinie, papieropla-
styce, wyrobach z gliny, Qullingu, 
wydzierankach, bibule i wielu innych 
materiałach, z których powstają 
piękne ozdoby i obrazy.

Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
Całodobowe świadczenie zdrowotne

LECZENIE | PIELĘGNACJA
REHABILITACJA



Informacja dotycząca trybu kierowania świadczeniobiorcy do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
- art. 219 ust. 1 pkt 14 (Dz. U. Nr 112, poz. 654),

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerw-
ca 2012r. w sprawie kierowania do zakładów  
opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych 
(Dz. U. z 2012r. poz. 731 ).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), - art. 33a 
ust.1

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 grud-
nia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych  
z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych 
w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2013r. poz 
1480 ).

Zgodnie z § 4.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
09 grudnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuń-
czych w ramach opieki długoterminowej; Świadczenia 
gwarantowane udzielane w warunkach stacjonarnych 
są realizowane w zakładach opiekuńczych dla osób do-
rosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku 
życia. (...)

§ 5 ust.1 cytowanego Rozporządzenia; Świadczenia 
gwarantowane, o których mowa w § 4 ust. 1, są udzie-
lane świadczeniobiorcy wymagającemu ze względu na 
stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych 
i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji lecze-
nia, a nie wymagającemu hospitalizacji w oddziale szpi-
talnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, 
zwaną dalej „skalą Barthel”, otrzymał 40 punktów lub 
mniej (...).

Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się świadczenio-
biorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punk-
tów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do ob-
jęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, 
choroba psychiczna lub uzależnienia.

Rozpoczęcie sprawy:
Złożenie wniosku o wydanie skierowania do zakładu 
opiekuńczo-leczniczego wraz z załącznikami u lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego.

Wymagane dokumenty:
• wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuń-

czo-Leczniczego załącznik nr 1 do Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r.; do wniosku 
dołącza się:

• wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez: pielę-
gniarkę ubezpieczenia zdrowotnego albo pielęgniarkę 
podmiotu leczniczego, w którym świadczeniobiorca 
ubiegający się o skierowanie do zakładu przebywa, 
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012r.;

• zaświadczenie lekarskie, którego wzór stanowi za-
łącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
25 czerwca 2012r.;

• ocenę wg skali Barthel wystawioną przez lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarkę ubezpiecze-
nia zdrowotnego, której wzór stanowi załącznik nr 2 do 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 
2013 r.;

• dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby 
ubiegającej się o skierowanie do zakładu albo osoby 
zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt 
w zakładzie, w szczególności: 
– decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego 

wysokość emerytury albo renty,
– decyzję o przyznaniu zasiłku stałego, wyrównaw-

czego lub renty socjalnej.

Na podstawie w/w dokumentów (w przypadku gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria) lekarz ubezpieczenia zdro-
wotnego wydaje skierowanie do zakładu opiekuńczego (załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
25 czerwca 2012r.).

Dodatkowo:
– w przypadku ustanowienia opiekuna prawnego – postanowienie sądu
– w przypadku chorych nieprzytomnych – ocena stanu świadomości wg skali Glasgow
– w przepadku pacjenta u którego brak świadomej zgody na pobyt w ZOL wymagane jest Postanowienie Sądu Ro-

dzinnego.



Motyl to symbol duszy i wrażliwości, oznacza 
również zmianę. Chcemy by zmienił się stosunek 
do cierpiących, ciężko chorych i umierających 
starszych ludzi.

Telefony: 

 77 480 11 47 – kierownik ZOL

 77 480 11 45 – pielęgniarki IV piętro 

 77 480 11 48 – pielęgniarki III piętro

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Głubczycach

III i IV piętro

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26
48-100 Głubczyce


