
KWIECIEŃ 2016 nr 4/275 1

DZIEŃ MYSLI BRATERSKIEJ + HAZ 2016



  KWIECIEŃ 2016 nr  4/2752

PAMIĘTAMY
O NIEZŁOMNYCH,

WYKLĘTYCH...
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PRZYWRACANIE PAMIĘCI
Od  2011 roku dzień 1. marca został ustanowiony świętem

państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia an-
tykomunistycznego. Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wy-
klętych" jest obchodzony corocznie, nie jest jednak dniem wol-
nym od pracy. Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie sym-
bolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia - tego
dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownic-
twie IV Komendy Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość"[26].

Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne pod-
ziemie niepodległościowe i antykomunistyczne - antykomuni-
styczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór
sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący wal-
kę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im
służbami w Polsce.   (Wikipedia)

Kalendarz Głubczycki  wspólnie z TVG/TVPogranicze  zapo-
czątkowały przywracanie pamięci,  już przed 2011. rokiem,  za-
czynając od naszego głubczyckiego/powiatowego  środowiska.

Przy okazji "narodowego przywracania pamięci"  warto przy-
pomnieć niektóre cywilne postacie i organizacje działające w
środowisku  kresowian oraz  tworzenie i rozbudowę struktur
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Głubczy-
cach zwalczającego   niepokornych cywilów, skazując  na wię-
zienia i  zapomnienie. (niżej fragmenty artykułów z KG kolej-
nych lat ze wskazaniem autora i stron)

KALENDARZ GŁUBCZYCKI 2009
"Skazani na śmierć" - dr Arkadiusz Szymczyna - str.162
…..W Instytucie Pamięci Narodowej w Katowicach znajdują

się akta sądowe  Aleksandra Kasaraby i Kazimierza Czarnieckie-
go  z Głubczyc. Obaj stanęli przed WSR w  Katowicach i skazani
zostali na karę śmierci. …

Kasaraba Aleksander pseudonim "Kamień", syn Jana i Anny
ur. 12 VIII 1899r. w miejscowości Wólka Humalecka, powiat lwow-
ski. Wyrok wykonano 13.listopada 1946 roku w Sosnowcu.

Czarniecki Kazimierz, ur. 18 XII 1907r.w miejscowości -bd,
W rubryce "data i miejsce zatrzymania " jest adnotacja - nie
później niż 1 lipca 1949r. Skazany 23 marca 1950 r. na karę śmierci,
utratę praw obywatelskich na zawsze oraz przepadek mienia.

Decyzją Prezydenta RP z dnia 13 czerwca 1950r.karę śmierci
zamieniono  na 15 lat więzienia. Niestety skąpe materiały archi-
walne nie pozwalają na określenie składu sędziowskiego oraz
aktu oskarżenia . Brak jest również jakichkolwiek dodatkowych
adnotacji dotyczących profesora Kazimierza Czarnieckiego, jed-
nego z pierwszych nauczycieli w powojennej historii naszego
Liceum.

Od red KG. Skromny artykuł  A. Szymczyny zaowocował od-
kryciem w IPN we Wrocławiu, bogatych dokumentów i historii
prof. K. Czarnieckiego oraz jego uczniów. Następnie bogatym w
szczegóły opracowaniem przez Dariusza Misiejuka pracownika
IPN, a opublikowanym w KG 2010r.

KALENDARZ GŁUBCZYCKI  2010
"Kara śmierci za pożyczenie książki, tragiczny los Kazi-

mierza Czarnieckiego nauczyciela Liceum Ogólnokształcą-
cego w Głubczycach"-Dariusz Misiejuk IPNWrocław str.130-144

….`Kazimierz Czarniecki ur. się 18.grudnia 1907 r. w Ostrowie
w powiecie tarnopolskim…W latach 1930-1936 kształcił się na
Politechnice Lwowskiej na Wydziale Rolniczo-Leśnym, uzysku-
jąc dyplom inżyniera leśnika…. W czerwcu 1946r. przybył do

Głubczyc .... od 15. Stycznia 1949r. podjął pracę w szkole w Głub-
czycach… W pierwszych dniach maja 1949 r. grupa uczniów
zdecydowała się zamanifestować swój stosunek do istniejącej
rzeczywistości….. 27.marca 1950r.Wojskowy Sąd Rejonowy na
sesji wyjazdowej w Koźlu ….. ogłosił wyrok. Kazimierz Czar-
niecki został skazany na karę śmierci oraz utratę praw publicz-
nych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. Tadeusz
Masiuk na trzy lata więzienia, Ryszard Samel i Artur Hipner na
dwa lata więzienia, Marian Poźniak, Jacek Karp i Andrzej Wo-
łoszczuk na jeden rok więzienia.

"Wyrok … z dnia 27. marca 1950r." str.147-151,
- foto wyroku dot. K. Czarnieckiego i jego uczniów.
"Konspiracyjne organizacje młodzieżowe w Głubczycach

(1946-1955)"  - Dariusz Misiejuk (IPN Wrocław) str.137-144
Podtytuły artykułu.
Urząd Bezpieczeństwa Publicznego a młodzież,
Grupa Suchanka,
Związek Narodowo - Katolicki,
Związek Wolnej Młodzieży Polskiej,
Grupa Jassela,
Organizacja Wolnościowa Polskich Ziem Zachodnich,
Walczące Młode Orły,
Harcerstwo,
Zakończenie.
"Niebezpieczny żart" - Dariusz Misiejuk (IPN Wrocław)  str.143
11. października 1952r. PUBP w Głubczycach rozpoczął do-

chodzenie przeciwko Władysławowi Hreczuchowi  s. Michała i
Katarzyny ur. 29. Lipca 1932r. w Białej Szlacheckiej  pow. Lwów
jako podejrzanemu ….o to, że wracając z kina w Branicach miał
opowiedzieć dowcip …czym znieważył wysokich dostojników
dwóch państw zaprzyjaźnionych: tow. Stalina i Prezydenta Bo-
lesława Bieruta. ….."

"Wielki człowiek za murem" - opr. Jan Wac str.156
O człowieku, który w czasach konspiracji niósł nadzieję osa-

dzonym" Andrzej Deptuła - mieszkaniec Iławy -  głubczyckiego
pochodzenia, przesłał do druku w GG  (KG 2005 str.114) swoje
wspomnienie, że  jako uczeń  palił karty z urn wyborczych dla
sfałszowania wyborów.

"Skazani bez wyroku" - Adolf Górnik str. 158

KALENDARZ GŁUBCZYCKI  2011
"Polskie Stronnictwo Ludowe w powiecie głubczyckim (1945-
1947/1948)" - Dariusz Misiejuk (IPN Wrocław) str.154 -176
Podtytuły artykułu.
Wstęp,
Początki ruchu ludowego na Ziemi Głubczyckiej
i powstanie PSL,
Władysław Zaremba,
Działania PUBP przeciwko PSL,
Agenturalne rozpracowanie, (luty-sierpień1946r,)
Okres przedwyborczy (listopad 1946-styczeń 1947)
Powiatowy Zarząd PSL w Głubczycach - 1946 rok

KALENDARZ GŁUBCZYCKI  2012
"Władysławowi Zarembie - Głubczyce" - Jan Wac str. 52-53
"Ogólnopolskie święto ludowe"  - Jan Wac  str. 54 -57
 Władysław Zaremba  "Moje wspomnienia"
(fragmenty) (str. 59-65)
"Pod opieką Czarnej Madonny i  z orłem w koronie - dzieje
dwóch sztandarów PSL w Głubczycach"  - Barbara Piecha-

czek str. 66-67  >>> dok. str. następna
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>>>>   "Zaremba sam o sobie" - Dariusz Misiejuk
               (IPN Wrocław)   (str. 68-97)
„Władysław Zaremba - I postać z Kresów" - Jan Wac  str.169
„Kazimierz Czarniecki-II postać z Kresów”-Jan Wac str. 203
"Aparat Bezpieczeństwa w powiecie głubczyckim"
- Dariusz Misiejuk (IPN Wrocław) str.170-202
Podtytuły artykułu.
Powstanie i rozwój PUBP,
Kadra,
Dyscyplina pracy,
Alkoholizm,
Nadużycia władzy,
Gwałty,
Kradzieże,
Struktura,
Działalność
Wykaz tajnych współpracowników,
Ludność niemiecka,
Kontrwywiad,
Organizacje konspiracyjne/podziemnie zbrojne.
Partie i organizacje społeczne,
Kościół katolicki i inne wyznania,
Gospodarka,  Zakończenie.
KALENDARZ GŁUBCZYCKI  2016
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Głubczycach

- 1950 rok - Dariusz Misiejuk  (IPN Wrocław) str. 282-295
                                                                            opr. Jan Wac

Pierwsze zebranie dotyczące  organizacji dożynek gminnych
odbyło się w gościnnym  Zespole Szkół w Bogdanowicach. Pro-
wadzone było przez  burmistrza  Adama Krupę z udziałem wszyst-
kich instytucji i osób  zainteresowanych i odpowiedzialnych za
przygotowanie tej okazałej dwudniowej imprezy. Zastępca bur-
mistrza Kazimierz Bedryj  otrzymał "nominację" na pierwszego
po burmistrzu odpowiedzialnego  za "całokształt".

  Z pierwszych ustaleń wiadomo, że tegoroczne dożynki od-
będą się w Bogdanowicach  27. sierpnia (sobota) , drugi dzień
28. sierpnia (niedziela)  będzie "Dniem Kresowym".
Pierwszego dnia 27. sierpnia  program ramowy przewiduje
stałe tradycyjne elementy tego święta:
Godz. 11.00  Zbiórka korowodu na drodze od strony Krzyżo
wic, przejście ul. Długą, Jana Pawła II do kościoła pw Podwyż
szenia Krzyża Św..
Godz. 12.00 Msza św. dziękczynna
Godz. 14.00  Program estradowy - artystyczno -rozrywkowo-
   rekreacyjny z gastronomią  na boisku LZS
Godz. 18.00 Gwiazda Wieczoru -  występ  wokalno - taneczny
Zespołu Pieśni i Tańca im. S. Hadyny  ŚLĄSK
SLĄSK to jeden z największych polskich zespołów folklory-

stycznych, założony 1. lipca 1953 przez Stanisława Hadynę.  Głub-
czyczanie mieli okazję dwukrotnie słuchać Zespołu w kościele
parafialnym. Sympatii dla  Zespołu Śląsk  przysporzył  „nasz”
Michał Borkowski z Grobnik  (foto obok) Tym razem będziemy
podziwiać Zespół w pełnym 130 osobowym składzie w tańcach
ludowych.

Szczegóły imprezy będą dopracowywane na kolejnych
spotkaniach o czym będziemy informować.
Ostateczna wersja programu obu dni ukaże się w stosownym

czasie na plakatach, w TVG/Pogranicze, stronach WWW.twoje-
głubczyce.pl,  WWW. glubczyce.pl,  oraz Głosie Głubczyc.

DOŻYNKI GMINNE  „BOGDANOWICE  2016”

miłość przy dźwiękach muzyki,
klaszczcie w dłonie,
 bo kto wie co to jest miłość ?
może jest pragnieniem pocałunków
które są zakryte?
lub górą, niczym wielka skała,
 która jest lustrem bez odbicia,
 bo to supernowa gwiazda we wszechświecie
miłość to też uśmiech z lustra,
gdzie patrzy na ciebie Pan
                                                                  Gabrysia Kluska
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Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem artykuł Wojcie-
cha Samotyja, w Głosie Głubczyc, pod tytułem "3 razy tak".
Pragnę dodać od siebie kilka zdań na temat tego referendum,
jako nieświadomy w tym czasie młodzieniec, uczestniczyłem
w tej akcji, jaka miała miejsce 30. czerwca 1946 roku.

Referendum, jakie odbyło się w tym czasie w powiecie głub-
czyckim zostało poddane manipulacjom przez ówczesne władze
przy udziale komitetu powiatowego PPR i Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego. Sekretarzem powiatowym w tym
czasie był Bolesław Wysocki, natomiast nazwiska szefa PUBP
nie pamiętam. Mogę tylko nadmienić, że mimo iż nosił polski
mundur wojskowy, jego akcent wskazywał że nie jest z krwi i
kości Polakiem. Kierownikiem szkoły podstawowej, do której
uczęszczałem w tym czasie w Głubczycach był Paweł Szczepa-
niak, do niego też przed zakończeniem roku szkolnego zwrócili
się z propozycją wymienieni panowie, by wyszukał do ich dys-
pozycji kilku chłopców. Byli to chłopcy w wieku 16-17 lat, z
klasy szóstej i siódmej, którzy w okresie okupacji nie mogli kon-
tynuować nauki. Chłopcy ci wywodzili się przeważnie z grup
sierot i półsierot, ponieważ ja tym wymogom odpowiadałem,
zostałem przydzielony przez kierownika do tej grupy. Pamiętam
jedynie nazwiska dwóch moich kolegów, byli to Janek Piwowar-
ski i Władysław Mazur (jakże bym się ucieszył, gdyby po latach
odezwali się do mnie, mój adres w redakcji GG). Nim jeszcze
zakończył się rok szkolny wezwano nas do komitetu powiato-
wego PPR, mieszczącego się w tym czasie przy ul. Stalina, gdzie
II sekretarz wygłosił do nas płomienną mowę. Podkreślił nasze
pochodzenie klasowe, jak również rodziców. Jaka to czeka nas
szczęśliwa przyszłość, kiedy już dorośniemy w ustroju socjali-
stycznym. Jako nowe pokolenie Polski Ludowej zajmiemy wy-
sokie stanowiska we władzach. Na koniec podsunięto nam druk
do podpisania, który zawierał treść o zachowaniu ścisłej tajem-
nicy państwowej. Ostrzeżono nas, jak surowe grożą nam konse-
kwencje w wypadku ujawnienia tej tajemnicy komukolwiek. Ja-
kie czynności wykonywać będziemy w czasie referendum nie
ujawniono nam. Termin stawienia się na instruktaż, tym razem
już w budynku PUBP wyznaczono nam na 28.06.1946 na godzi-
nę 16.00. pamiętam taki szczegół, kiedy strażnik wprowadził nas
do gabinetu szefa, na jego biurku leżał nagan, a obok brezento-
wa kabura. Na ten widok przeszły mi ciarki po plecach. Znowu
zaczęło się pranie naszych mózgów. Tuż obok szefa siedział pan
po cywilnemu. Przedstawił się nam, że nazywa się Jankowski.
Pytał czy który z nas nie pochodzi z Sosnowca.

On jako młody chłopak na tym terenie, który zwano "czerwo-
nym zagłębiem" działał w ruchu komunistycznym. Następnie
przypomniał, że podpisaliśmy zobowiązanie o zachowaniu ści-
słej tajemnicy państwowej, której mamy przestrzegać. Za ujaw-
nienie jej grożą nam drewniane trepy i ciężkie więzienie lub zsył-
ka na białe niedźwiedzie, gdzie nie będzie już powrotu do swoich
najbliższych. Po wysłuchaniu tych ostrzeżeń pozwolono nam
udać się do domów. Zakomunikowano, że w sobotę 29. czerwca
mamy się jeszcze meldować u kapitana Panfila (był on w tym
czasie dowódcą strażnicy WOP). Tam jeszcze otrzymamy spe-
cjalne instrukcje. Z duszą na ramieniu, pełni lęku opuściliśmy
ten "przybytek grozy". Do tego scenariusza dodam, że w czasie
gdy opuszczaliśmy gabinet szefa urzędu strażnicy wprowadzali
z więźmarki aresztantów do piwnicy, gdzie mieściły się cele. Były
to prawdopodobnie osoby, które należały do Stronnictwa Lu-
dowego Mikołajczyka. Do komitetu PPR stawiliśmy się o 20.00
wieczorem. Podano nam bardzo obfitą kolację, m.in. mięso kon-

serwowe i inne frykasy, które pochodziły z UNRY. Wydano nam
po jednym kocu, sienniku wypchanym słomą i zagłówku z pie-
rza. Zaprowadzono do budynku gospodarczego mieszczącego
się w podwórzu komitetu partii. Rozkazano nam położyć się nie-
zwłocznie spać, gdyż po północy zostaniemy zbudzeni do wy-
konania zadań specjalnych. Jakże trudno było zasnąć, w głowie
mąciło się od różnego rodzaju domysłów, po co tu jesteśmy, co
za zadanie specjalne zostanie nam przydzielone. Należy jeszcze
dodać, że w bloku komitetu panował wielki ruch. Na parterze
mieściło się wojsko KBW. Co raz wyjeżdżały samochody cięża-
rowe z wojskiem w pełnym rynsztunku, do czego i po co, tego
nie wiem. Około północy wszedł do naszego zakwaterowania
oficer KBW, następnie rozprowadził nas po biurach komitetu
pojedynczo i zamknięto nas na klucz. W moim pomieszczeniu
znajdował się duży piec zbudowany z zabytkowych kolorowych
kafli. Obok leżała wiązka drzewa, zapałki i kawałek papieru do
rozpałki. Po kilku minutach zachrobotał klucz w zamku, weszło
dwóch oficerów i wrzuciło mi dwa worki papierów. Jeden z nich
pozostał ze mną i polecił mi rozpalić ogień w piecu, a następnie
te papiery z worka rzucać do pieca. Coś nie za bardzo wychodzi-
ło mi z tym paleniem, tłumiłem ogień, wobec czego dozorujący
mnie oficer posłał w moją stronę wiązanki złorzeczeń, nakazał mi
robić z tych kartek duże papierowe kule i wrzucać systematycz-
nie do pieca. Kontem oka stwierdziłem, że były to kartki z nume-
rami 2 i 3, a więc głosy z urn wyborczych. Tych z numerem 2 było
dość dużo. Kiedy dozorujący mnie oficer wychodził na korytarz,
by złapać świeżego powietrza, bo mój piec coraz wyrzucał kłęby
dymu, miałem okazję przyjrzeć się tym kartkom. Co stwierdziłem,
że były tam różnego rodzaju napisy powszechnie uznane za
obelżywe. Były też rysowane szubienice i hasła jak "Śmierć Bie-
rutowi". Zauważyłem też napisy w języku niemieckim "Drei mai
nein" (trzy razy nie). Przypuszczam, że do głosowania w referen-
dum była dopuszczona mniejszość autochtoniczna Śląska Opol-
skiego. Zauważyłem również, j ak ładowano na samochody przy-
gotowane nowe urny z głosami, które wojsko wynosiło z piwni-
cy Komitetu. Na dworze dobrze już świtało, kiedy czarni od sa-
dzy, spoceni, zakończyliśmy nasze brudne specjalne zadanie.
Zabrano nas na stołówkę Komitetu, nakarmiono, do domu jed-
nak nie puszczono. Wezwano nas na górę do gabinetu sekreta-
rza, gdzie obok niego siedział szef Urzędu Bezpieczeństwa. Uści-
skano nam dłonie i oznajmiono, że jako zapłatę za pracę otrzyma-
my po parze butów wojskowych, swetrze i kuponie na ubrania.
Ubrania poszyje nam na koszt komitetu prywatny krawiec, któ-
rego warsztat znajdował się przy ul. Kościelnej. Tam mamy się
udać w celu pobrania miary. Jak na owe czasy te przedmioty
były dla nas wielkim luksusem. Powiedziano nam jeszcze, że jeśli
kto z krewnych naszych będzie pytał gdzie byliśmy, należy po-
wiedzieć, że plakatowaliśmy wioski na terenie powiatu głubczyc-
kiego, rozdawaliśmy ludziom ulotki i bezpłatną Trybunę Robot-
niczą. Do dzisiaj jeszcze zastanawiam się nad tym, mimo, że to
pół wieku za nami, dlaczego nas młodych chłopców zaangażo-
wano do tej brudnej roboty? Dlaczego nie zatrudniono aktywu
partyjnego, wojska KBW, czy też działaczy młodzieżowych ze
Związku Walki Młodych. W tym czasie ta organizacja była dość
prężna w Głubczycach. A ponadto działał też OM TUR przy ul.
Wodnej. Na to pytanie nikt też nie odpowie. Inicjatorzy tej im-
prezy już dawno leżą w grobie, a tajemnice wojskowe i państwo-
we zabrali ze sobą.

                                                            Andrzej Deptuła, Iława,
                               były mieszkaniec Głubczyc, 18.12.2003

O SFAŁSZOWANYCH WYBORACH REFERENDUM  W GŁUBCZYCACH
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PROGRAM 500 + W GMINIE GŁUBCZYCE
BĘDZIE OBSŁUGIWAŁ

 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 W GŁUBCZYCACH UL. POCZTOWA 6A

Druki wniosków dostępne są:
1. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pocztowa 6a
 I piętro pok. 22
2. w przedszkolach i szkołach  podstawowych na terenie
gminy Głubczyce
3. na stronie internetowej: Ministerstwa Rodziny Pracy i
Polityki Społecznej w zakładce
„Rodzina 500 plus” www.mrpips.gov.pl
Wypełnione wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. :
1)  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pocztowa 6a
2) w Urzędzie Stanu Cywilnego w Głubczycach ul. Niepodle
głości 12 w pon. w godz od 8.00 do 16.30 ; od wt. do czw.
 od  8.00 do 15.00,  a w piątki od 08.00 do 13.30
3) przez internet wykorzystując: bankowość elektroniczną,

platformę usług elektronicznych ZUS, portal informacyjno - usłu-
gowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (portal
Emp@tia) oraz przez ePUAP na elektroniczną platformę usług
administracji publicznej

Do wniosku należy dołączyć:
1) osoby pobierające obecnie zasiłki rodzinne
 – wypełniają tylko wniosek bez załączników
(chyba, że zmianie uległa sytuacja rodzinno – dochodowa)
2) osoby, które nie figurują ewidencji OPS a ubiegające się o

w/w świadczenie wyłącznie na drugie i każde następne dziecko
w związku z przekroczeniem kryterium 800 zł (lub 1.200 zł jeśli
członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne) – przedkła-
dają do wglądu odpisy aktów urodzenia dzieci oraz orzeczeń o
niepełnosprawności (w przypadku ich posiadania) – oświad-
czeń o dochodach nie wypełniają

3) osoby, które nie figurują w naszej ewidencji a ubiegające
się o w/w świadczenie na pierwsze i każde następne dziecko w
związku z nie przekroczeniem kryterium 800 zł (lub 1.200 zł jeśli
członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne) – przedkła-
dają do wglądu odpisy aktów urodzenia dzieci oraz orzeczeń o
niepełnosprawności (w przypadku ich posiadania) – załączniki
do wniosku, tj. oświadczenia o dochodach wypełniają.

Ponadto informujemy:
Świadczenie wychowawcze 500 zł przysługuje do ukończenia

przez  dziecko 18 roku życia. Wniosek może składać jeden z
rodziców, z którym dziecko wspólnie zamieszkuje oraz pozostaje
na utrzymaniu, opiekun faktyczny  lub opiekun prawny dziecka.

Wnioski będą rozpatrywane do 3 miesięcy od daty złożenia.
Wypłata świadczenia na wniosek rodzica odbywać się będzie
na konto bankowe lub w kasie tutejszego OPS
Więcej informacji znajduje się na stronie www.mrpips.gov.pl
Informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych

i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Głubczycach
tel. 774858515 w. 38

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
 5 kwietnia 2016 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci lokalowej (lokal
mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 19,45 m2), położonej w
Głubczycach przy ul. Bałuckiego nr 2 wraz ze sprzedażą
ułamkowej części gruntu z działki nr 477/5. Cena wywoławcza
do przetargu wynosi 12 540,00 zł. Wadium wynosi 1 300,00 zł.

 19 kwietnia 2016 r. odbędzie się VII przetarg ustny
nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości
lokalowej (boks garażowy nr 7), położonej w Głubczycach
przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
z działki nr 435/19. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 14
800,00 zł. Wadium wynosi 1 480,00 zł.

  22 kwietnia 2016 r. odbędzie się III przetarg ustny nie-
ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej,
położonej w miejscowości Pomorzowice nr 1c wraz ze
sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 1/22. Cena
wywoławcza do przetargu wynosi 93 350,00 zł. Wadium
wynosi 9 350,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieniądzu. Terminy i warunki wniesienia wadium
zawarte są w ogłoszeniach o przetargach.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Głubczycach ul. Niepodległości nr 14 (pokój nr 20) - telefon
(077) 485 30 21 wewnętrzny 222, 223 i 224 lub w internecie na
stronie WWW.glubczyce.pl

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. 08.03.2016 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do oddania
w dzierżawę nieruchomość gruntową o pow. 0,5000 ha, położoną
w obrębie gruntów wsi Równe, obejmującą działki nr 82 i nr 83.

2. 09.03.2016 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do odda-
nia w dzierżawę nieruchomość gruntową o pow. 25,00 m2, poło-
żoną w Głubczycach przy ul. Dworcowej, obejmującą część dział-
ki nr 733/17.

3. 09.03.2016 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia
nieruchomość niezabudowaną, położoną w miejscowości Ra-
dynia, obejmującą działkę nr 58/1 o powierzchni 0,0424 ha.

4. 17.03.2016 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia
nieruchomość lokalową nr 4 (garaż i pomieszczenie gospodar-
cze), położoną w Głubczycach przy ul. Oświęcimskiej wraz ze
sprzedażą ułamkowej części gruntu działki nr 708/49 o powierzch-
ni 0,0168 ha.

Z dniem 28.04.2016 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 2015 r.
poz. 1774 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 nieru-chomości pozbawionym prawa własności tej nieru-
chomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
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ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W "XI MARSZU PAMIĘCI"
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach i Parafia w Braciszowie przy współpracy z parafiami
 w Gołuszowicach, Równem i Opawicach  serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do udziału
w "XI Marszu Pamięci",który odbędzie się 2. kwietnia 2016 roku,  11. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II.
Tegoroczna piesza pielgrzymka odbywa się pod hasłem "Dotknij Miłosierdzia". Trasa pielgrzymki rozpo-

czyna się w Głubczycach i wiedzie przez: Gołuszowice, Równe, Dobieszów, Radynię, Mokre-Kolonię, Pie-
trowice. Zakończenie pielgrzymki nastąpi o godz. 16:00 w kościele w Pietrowicach nabożeństwem z ucało-
waniem relikwii św. Jana Pawła II. Współorganizatorami XI Marszu Pamięci jest Gmina Głubczyce

 oraz Powiat Głubczycki. Szczegóły na plakacie.

  10. marca 2016r. w Urzędzie Miejskim  od-
było się Podsumowanie Harcerskiej Akcji Zi-
mowej 2016 połączone z obchodami Dnia My-
śli Braterskiej

. Gościem honorowym był Komendant Ślą-
sko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej
w Raciborzu płk SG Jacek Gartman, wśród za-
proszonych gości byli również Radny Sejmiku
Wojewódzkiego Zbigniew Ziółko, Wicestarosta
Głubczycki Anita Juchno, Burmistrz Głubczyc ,
a zarazem Przewodniczący Rady Przyjaciół Har-
cerstwa Adam Krupa, Przewodniczący Rady
Miejskiej Kazimierz Naumczyk, Komendant Po-
licji insp. Joanna Paruszewska, Komendant
Ochotniczych Straży Pożarnych Dh Mateusz
Szymuś, członkowie Rady Przyjaciół Harcer-
stwa, grono instruktorskie Komendy Hufca

ZHP, nauczyciele, zuchy, harcerki i  harcerze bio-
rący udział w HAZ 2016.

 Tegoroczna Akcja Zimowa odbyła się na ba-
zie "Sali pod Aniołem"w Ratuszu Miejskim, Szko-
ły Podstawowej nr 2 oraz Hali sportowej ZOKIS.

W akcji udział wzięło ok. 1500 dzieci i młodzie-
ży, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się
wyjazdy na lodowisko do Pszowa oraz zabawy
integracyjne na wspólnych biwakach i grach te-
renowych. Dzięki pomocy finansowej Urzędu
Miejskiego oraz sponsorów mogliśmy przepro-
wadzić tak duże przedsięwzięcie. Nieoceniona
okazała się także pomoc 10. Opolskiej Brygady
Logistycznej, Śląsko - Małopolskiego Oddziału
Straży Granicznej w Raciborzu, KP Powiatowej
Policji oraz Jednostek OSP.  Komendant ZHP z
władzami miasta złożył na ręce instruktorów
ZHP, nauczycieli oraz harcerzy podziękowania i
wyróżnienia za trud i pracę, jaką włożyli oni w
przygotowanie i przeprowadzenie HAZ 2016.

Komenda Hufca podziękowała także dyrektorom szkół oraz
przedstawicielom OSP z Bogdanowic i Zopowych wręczając Sta-
tuetkę "Niezawodni", a także naszym długoletnim przyjaciołom
i sponsorom statuetkami "Dar Serca" i "Przyjaciel ZHP". Z tego
miejsca pragniemy jeszcze raz podziękować za tak udaną akcję i
życzyć sobie oraz wszystkim jej uczestnikom sukcesów w kolej-
nym roku.
                                           Z harcerskim pozdrowieniem  Czuwaj!

PODSUMOWANIE HARCERSKIEJ
AKCJI ZIMOWEJ 2016

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

01.03.2016r. w Koście-
le Parafialnym p.w. Na-
rodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Głub-
czycach o godzinie
12.00 odbyło się zacią-
gnięcie warty honoro-
wej przez harcerzy ZHP
z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Nie-
złomnych. Po krótkim montażu słowno-muzycznym harcerze,
młodzież szkolna, władze samorządowe oraz służby mundurowe
zapaliły znicze i złożyły wiązanki kwiatów przed tablicą pamiąt-
kową (foto str.2)                                                                   Czuwaj

HUTA  PIENIACKA - BABICE
28.02.2016r. harcerze

Komendy Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego z
Bogdanowic, Baborowa i
Głubczyc uczestniczyli w
uroczystościach upa-
miętniających 72 roczni-
cę zbrodni popełnionej
przez nacjonalistów ukra-
ińskich na ludności pol-
skiej zamieszkującej kresy wschodnie II RP w Hucie Pieniackiej
Po uroczystej Mszy Św. w Babicach kilka słów wygłosiła  Wice-
wojewoda Opolski Violetta Porowska oraz Burmistrz Baborowa
Elżbieta Kielska. Podczas spotkania harcerze zaciągnęli hono-
rową wartę, a montaż słowno-muzyczny wykonała uczennica
Publicznego Gimnazjum w Baborowie. Po uroczystości zostały
złożone kwiaty przed tablicą pamięci ofiar zbrodni m. in. przez
Józefa Kobylańskiego, świadka zbrodni w Hucie Pieniackiej.

                                                                                    Czuwaj
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KONCERT  SZKOŁY MUZYCZNEJ
W  Miejskim Ośrodku Kultury odbył się koncert, podsumo-

wujący semestr nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im.
Jana I. Paderewskiego. Publiczność miała okazję wysłuchać wy-
konań wyróżnionych udziałem w tej imprezie uczniów,  absol-
wentów, a także reprezentantów grona pedagogicznego naszej
szkoły. Program koncertu był bardzo zróżnicowany i interesują-
cy dla zebranych słuchaczy.

W nastrój wieczoru wprowadziła wszystkich gitarzystka, Anna
Nawaryńska w utworze Mirosława Drożdżowskiego „Za oknem
śnieg”. Nie zabrakło pozycji z kanonu literatury muzycznej, tzn.
muzyki Jana Sebastiana Ba-
cha (absolwentka Patrycja
Gacek), Wolfganga Amade-
usza Mozarta (Małgorzata
Kubów),  Ludwika van
Beethovena (Marta Kubów)
i Fryderyka Chopina (Eliza
Przybylska). Wystąpiła rów-
nież gitarzystka, Ewa Orłow-
ska. Spośród pianistów nale-
ży wspomnieć także Patrycję Kołcz, Karolinę Kałużę (absolwent-
ka) oraz duet fortepianowy w
składzie Eliza Przybylska i
Aleksandra Kościelna (kolęda
„Jezus malusieńki). Klasę akor-
deonu reprezentował Rafał
Mielnik. Nie zabrakło oczywi-
ście przedstawicieli instru-
mentów dętych: Michał Na-
szkiewicz (klarnet), Michał
Raczkowski (trąbka) oraz flecistki – Agnieszka Zwolińska i Do-
minika Sąsiadek. Kwartet saksofonowy w składzie: Karolina Szy-
mańska, Agata Kołcz, Karo-
lina Kopczyńska, Radosław
Zwoliński  wykonał  kolędę
„Wśród nocnej ciszy” w
opracowaniu Karoliny Pecz-
kis. Klasę perkusji reprezen-
towali: Maciej Ziółko, grają-
cy na wibrafonie, Tymoteusz
Kotwica (zestaw multiperku-
syjny) oraz absolwent, Szy-
mon Gacek (marimba).
Uczniom akompaniowali
Agnieszka Hautz, Agnieszka Jagla – Kubów i Igor Bykhalets.
Imprezę zwieńczył występ BIG BANDU Głubczyckiego Towa-
rzystwa Muzycznego, pro-
wadzonego przez Leszka
Kościółka.  Zespół intere-
sująco  zaprezentował się
szerokiej publiczności
(wokal  – Paulina Podgór-
ska). Koncert poprowadzi-
ła Monika Wrzos.

 Podsumowując, należy
wspomnieć o pozytywnym
odbiorze w lokalnym śro-
dowisku nie tylko koncertu, ale i naszej  szkoły muzycznej,  które
już na dobre są zakorzenione w życiu muzycznym regionu

                                                       Agnieszka Jagla – Kubów

BYĆ KOBIETĄ…
… to tytuł jakże widowiskowego programu poetycko - mu-

zycznego, który miał miejsce 8 marca br. w sali widowiskowej
Miejskiego Ośrodka Kultury, a dedykowany Paniom z okazji ich
święta.Wyreżyserowany przez Marię Farasiewicz przybrał for-
mę swoistego musicalu czy też teatru piosenki.

Wykonawcy tego przedsięwzięcia, czyli Grupa Estradowa
MOK oraz teatr Tradycja ZSM, przenieśli widza w czarujący,
pełen uroku, tajemnic i prywatności świat kobiet, pokazując róż-
ne oblicza i odcienie kobiecości w tym: zmysłowość, subtel-
ność, delikatność, przewrotność…

 Na tle bogactwa rekwizytów i kostiumów, jak i zapierającej
dech buduarowo - kawiarnianej scenografii w klimacie retro wy-
brzmiały największe przeboje z motywem kobiet, począwszy od
lat 20. i 30. ubiegłego stulecia po współczesne, przy ciekawej
aranżacji i akompaniamencie klawiszowym Mariana Bażyńskie-
go. Wśród nich:  "Za zdrowie pań" z repertuaru Edwarda Hule-
wicza , "Brunetki, blondynki" Jana Kiepury, "Sex appeal"  Euge-
niusza Bodo, " Bo najwięcej witaminy…" Andrzeja Rosiewicza,
" Babę zesłał Bóg" Renaty Przemyk, " Tak bym chciała damą
być" Maryli Rodowicz, tytułowa " Być kobietą" Alicji Majew-
skiej i inne. Bogactwo treści i formy!

Oto złożoność natury kobiecej wypłynęła z wierszy wielkich
poetów, a mianowicie Adama Mickiewicza, Juliana Tuwima czy
Władysława Broniewskiego, a także z domorosłych tekstów głub-
czyckich twórców: Marii Farasiewicz, Franciszki Delanowskiej
oraz Ryszarda Baranowskiego.

Licznie zgromadzona, wdzięczna i żywiołowo reagująca pu-
bliczność owacjami na stojąco nagrodziła naszych artystów. Był
więc biss!

W musicalu wystąpili: Natalia Chaszczewska, Maria Farasie-
wicz, Bernadeta Nędza - Jung, Beata Krzaczkowska, Witold De-
reń, Kamil Kaźmierczak i Mietek Zając.  TV Pogranicze zareje-
strowała ów jakże barwny program i w stosownym czasie go
wyemituje.

Obszerny fotoreportaż z galerią   zdjęć Mateusza Kitki na
www. twojeglubczyce.pl.
                                                                            Redakcja ZSM

WIOSNA TUŻ, TUŻ…
Zdaje się, że zbliża się wiosna,
Ta zielona, piękna, radosna;

Pełnią kolorów tęczy rozbłyśnie
I ponure oblicze rozjaśni!

Przyniesie nadzieję i miłość,
Pozwoli marzeniom się spełnić;

Doda zdrowia, energii i sił;
A poczujesz się jak polny motyl!

Maria Farasiewicz
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INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
Harmonogram przyjmowania wniosków przez ARiMR oraz ARR

  od 15. stycznia do 25. czerwca 2016 r.
- wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu

lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny,
lub kwalifikowany mającej charakter pomocy   de minimis w rolnictwie.

od 18 lutego do 18 marca 2016 r. wnioski o udzielenie wsparcia producentom mleka
  oraz wnioski  o udzielenie wsparcia producentom świń.

od 15 marca do 15 maja 2016 r. wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich
od marca 2016 r. wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników

od marca 2016 r. wnioski o wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych
 - typ operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Zapraszam do skorzystania z usługi wypełniania   w/w wniosków   Biuro “PROFESSIONAL” Jolanta Święs
Głubczyce, ul. Powstańców 4,    Pilszcz, ul. Pszenna 16,   tel. 885 427 456 lub 77 485 16 80

 W 72. rocznicę  mordu w Hucie Pie-
niackiej,  w kościele  Św. Katarzyny
Aleksandryjskiej  w  Babicach, odpra-
wiona została przez ks. proboszcza Ra-
fała Bałamuckiego uroczysta  Msza św.

   Uroczystość miała na celu  upamiętnienie zbrodni ludobój-
stwa dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów 28. lutego 1944

roku na mieszkańcach polskiej
wsi Huta Pieniacka (powiat
Brody; woj. Tarnopolskie - II
RP". Zbrodnia w Hucie Pieniac-
kiej - to akcja pacyfikacyjna
polskiej ludności cywilnej, w
wyniku której śmierć poniosło
około 850 osób. Pacyfikacji do-
konali, według śledztwa IPN,
ukraińscy żołnierze 4. Pułku

Policyjnego SS 14. Dywizji SS "Gali-
zien", pod dowództwem niemieckie-
go kapitana, wraz z okolicznym od-
działem Ukraińskiej Powstańczej
Armii (UPA) (najprawdopodobniej
sotnia Dmytra Karpenki, ps. "Ja-

strub")      i oddziałem paramilitarnym składającym się z nacjona-
listów ukraińskich, pod dowództwem Włodzimierza Czerniaw-
skiego. Huta Pieniacka liczyła wówczas 172 gospodarstwa i ok.
1000 mieszkańców, ocalało ok.160 osób. We wsi znajdowała się
również spora liczba uciekinierów (m.in. z Wołynia), którzy opusz-
czali swoje miejsca zamieszkania obawiając się fali morderstw
dokonywanych przez nacjonalistów  ukraińskich i wspomagają-
cych ich miejscowych ukraińskich chłopów.

Uczestników  uroczystości  powitała  Elżbieta Kielska Bur-
mistrz Baborowa. Wśród licznie przybyłych gości były delega-
cje stowarzyszeń Kresowian z pocztami sztandarowymi , przedsta-

wiciele władz
państwowych ,
samorządowych,
Sejmu, KH ZHP w
Głubczycach oraz
parafianie oraz ze-
spół „Margaret-
ki”z Baborowa.

                                                                                           Jan Wac

 72. ROCZNICA  MORDU
W HUCIE PIENIACKIEJ Program Wiary-

godna Szkoła  po-
wstał z inicjatywy
ekspertów, którzy
współpracują z Mi-
nisterstwem Edu-
kacji Narodowej

w odpowiedzi na
rosnącą potrzebę
promowania wiary-
godnego i solidne-
go wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy po-
ziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie
bezpieczeństwo swoich uczniom. Synonimem uczestnictwa w
Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który
jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdze-
niem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

W tym roku szkolnym Certyfikat Wiarygodności otrzymał
Zespół Szkół   w Pietrowicach w szczególności za wysoki pozio-
mowi nauczania potwierdzony bardzo dobrymi wynikami, za
właściwą infrastrukturę i gwarancję bezpieczeństwa swoim
uczniom. Tym samym zostaje potwierdzone, że szkoła jest zarzą-
dzana skutecznie i na wysokim poziomie.

ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM
W SZKOLE POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH

 3.03.2016 r.  odbyło się spotkanie Punktu Pośrednictwa
Pracy w Głubczycach oraz Doradcy zawodowego z MCIZ  w
Opolu z uczestnikami Szkoły Policealnej dla dorosłych  miesz-
czącej się przy Gimnazjum nr 1.

Głównym tematem
zajęć były predyspo-
zycje zawodowe oraz
zagadnienia doty-
czące aktywizacji za-
wodowej osób  do-
rosłych . W czasie
przeprowadzonych
zajęć uczestnikom
również  została
przedstawiona dzia-
łalność i specyfika
Punktu Pośrednictwa Pracy  Wszystkim  obecnym na zajęciach
dziękujemy za aktywny udział.

                                                      Mirela Rybeczka - Kuźnik

WIARYGODNA  SZKOŁA



  KWIECIEŃ 2016 nr  4/27510

 "MAMO, TATO,
WOLĘ WODĘ"
Najmłodsza grupa "Kotki" z "Przedszkola nr

3" wzięła udział w ogólnopolskim programie
"Mamo, tato, wolę wodę".

 Celem programu było uświadomienie dzieciom
znaczenia wody dla ich zdrowia, prawidłowego
funkcjonowania oraz wykształcenie nawyku pi-
cia wody zamiast słodkich i gazowanych napo-
jów. Dzieci poznały zasady zdrowego żywienia,
znaczenie wody dla przyrody oraz konieczność
jej racjonalnego użytkowania. Cykl zajęć wzbo-
gacony został o liczne zajęcia kreatywne, pod-
czas  których dzieci samodzielnie wykonywały
plakaty zachęcające innych do picia wody. W pro-
gram zaangażowali się również rodzice poprzez
wspólne z dziećmi przygotowanie prac plastycz-
nych do wystawy " Wszyscy w mojej rodzinie piją
wodę". Zajęcia i zabawy z wodą dały dzieciom dużą
frajdę i mimo tak wczesnego wieku (3-latki) pozo-
stawiły ślad w postaci chętnego sięgania po wodę
do picia oraz racjonalnego korzystania z niej  - to
solidna podstawa do tego, by dzieci w przyszłości
wyrosły na zdrowych i mądrych dorosłych.

                  Anna Komplikowicz - Serwetnicka

Ogłoszenia o rokowaniach
Prezes Zarządu Głubczyckiego TBS Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Pocztowej 8, 48 - 100 Głubczyce ogłasza
III rokowania po trzecim przetargu nieograniczonym i II rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym
na sprzedaż następujących nieruchomości  Lokal mieszkalny nr 10 przy ul. Kochanowskiego 13 w Głubczycach
o pow. użytk. 17,60m2, położony na poddaszu budynku mieszkalno-usługowego. Do lokalu przynależy piwnica

o pow. 7,00m2.  Cena wywoławcza; 8900zł. Termin i miejsce składania pisemnych zgłoszeń w rokowaniach; 21.04.2016r. do
godz. 10:00, pok nr 18 w siedzibie Głubczyckiego TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 - 100 Głubczyce.  Rokowania odbędą się w dniu
22.04.2016r. od godz. 12:00 w świetlicy siedziby Głubczyckiego TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 - 100 Głubczyce. Zaliczkę
w wysokości 890zł należy wpłacić w pieniądzu do 21.04.2016r. przelewem na konto BS 40 8868 0004 1000 0000 1007 0001

 z adnotacją: "Kochanowskiego 13/10".
Więcej szczegółów dotyczących rokowań można znaleźć na stronie:  www.gtbs.eu w zakładce OGŁOSZENIA
lub www.bip.glubczyce.pl  w zakładce Jednostki Gospodarcze/Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przetargi

/Ogłoszenia 2016
Ogłoszenie o przetargu

Prezes Zarządu Głubczyckiego TBS Spółka z o.o.  ul. Pocztowa 8, 48 - 100 Głubczyce ogłasza
IV przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż majątku ruchomego:

ciągnika rolniczego z wyposażeniem dodatkowym  z doczołowym pługiem do odśnieżania
o szerokości 2,0m o sterowaniu hydraulicznym

Przetarg pisemny odbędzie się w dniu 20.04.2016r o godz. 10:00, cena wywoławcza 25.000,00zł
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wys. 2500zł

 do dnia 19.04.2016r. na konto BS 40 8868 0004 1000 0000 1007 0001
Szczegóły dotyczące przetargu:  www.gtbs.eu w zakładce OGŁOSZENIA lub www.bip.glubczyce.pl

w zakładce  Jednostki Gospodarcze Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przetargi/Ogłoszenia 2016
lub pod nr telefonu  77 485 2276 wew. 23

REKRUTACJA DO  PRZEDSZKOLI
PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ
W postępowaniu rekrutacyjnym  do przedszkoli biorą udział dzieci 3-4-5-6

letnie ( urodzone w latach 2013-2010), które nie korzystają  z usług żadnego z
przedszkoli lub chcą zmienić dotychczasową placówkę i zamieszkują na terenie
Gminy Głubczyce. Rodzice dzieci urodzonych w 2014r. mogą ubiegać się o przy-
jęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

Do 31 marca rodzice mają czas by wybrać placówkę, wypełnić wniosek o
przyjęcie do przedszkola i złożyć go w wybranym przedszkolu. We wniosku o
przyjęcie do przedszkola można podać  trzy placówki, przy czym na pierwszym
miejscu należy wskazać  przedszkole , które z punktu widzenia rodzica jest naj-
bardziej preferowane.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola dostępne są w każdym przedszkolu,
ZOKiS oraz na stronie internetowej

   http://bip.glubczyce.pl/67/12057/przedszkola.html .
Wyniki rekrutacji podane zostaną do publicznej wiadomości przez komisje

rekrutacyjne w poszczególnych przedszkolach w formie listy dzieci zakwalifiko-
wanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia w terminie do 21 kwietnia.

Dzieci obecnie uczęszczające do przedszkoli nie podlegają procesowi rekrutacji.
Rodzice tych dzieci składają jedynie deklaracje  o kontynuowaniu edukacji przed-
szkolnej w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

Zniesienie od tego roku obowiązku szkolnego dla 6 latków spowoduje zwięk-
szenie zapotrzebowania na miejsca w przedszkolach. Aktualnie w Głubczycach
funkcjonują 3 przedszkola, (prowadzone przez gminę):  Przedszkole nr 1 przy ul.
Kochanowskiego liczące 5 oddziałów ( 120 dzieci), Przedszkole nr 2 przy ul.
Niepodległości  liczące 6 oddziałów (150 dzieci) oraz  Przedszkole nr 3 przy ul.
Wałowej liczące 5 oddziałów ( 125 dzieci ). Od nowego roku szkolnego jesteśmy
przygotowani na utworzenie w przedszkolach  3 dodatkowych oddziałów (po
jednym w każdym przedszkolu) i tym samym zwiększenie liczby miejsc w przed-
szkolach  z 395 do 470.

Działania te pozwolą zapewnić miejsca w przedszkolach wszystkim dzieciom z
naszej gminy w wieku od 3 do 6 lat. Pytania w sprawie rekrutacji można kierować
bezpośrednio do przedszkoli lub do Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu w Głub-
czycach, ul. Olimpijska 1, tel. 77 403 60 33.

                                                Stanisław Krzaczkowski - Dyrektor ZOKiS


