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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

OTWARTE  SERCA
  21. marca  br.  w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka

Kultury  odbył się koncert charytatywny OTWARTE SERCA
z okazji 1-go Dnia Wiosny zorganizowany po raz kolejny we
współpracy z MOK,  przez  Zespół Szkół Mechanicznych  przy
współudziale zaprzyjaźnionych szkół, czyli Zespołu Szkół
Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rol-
niczego oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. J.I. Paderewskiego

Koncert ten prowadziła pomysłodawczyni, inicjatorka i reży-
ser przedsięwzięcia- Maria Farasiewicz. Celem tegorocznej edy-
cji owej akcji dobroczynnej było wsparcie działalności Stowa-
rzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych TACY SAMI
a  dochód z koncertu został przeznaczony na zakup sprzętu re-
habilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Zebrana ogółem kwota to 7034 zł, a pochodzi z tzw. zbiórek
koleżeńskich w głubczyckich szkołach  ponadgimnazjalnych (od
16.02. do 21.03.2016r.) i ze zbiórki publicznej przed samym kon-
certem w MOK (ok. 2600zł). Warto podkreślić, że główny orga-
nizator akcji, czyli głubczycki "Mechanik", zebrał 3020 zł, prze-
prowadzając zbiórkę wśród uczniów, nauczycieli, absolwentów
i pracowników szkoły.

  W bogatym programie koncertu można było zobaczyć i usły-
szeć wiele ciekawych form artystycznych: piosenki z motywem
wiosny, niezwykłe układy choreograficzne w wykonaniu tance-
rek Opolskiej Szkoły Tańca Royal Dance Center Tomasza Na-
wrockiego- filia MOK, spektakl satyryczny teatru TRADY-
CJA ZSM na motywach "Zielonej Gęsi" Gałczyńskiego, czy  blok
muzyczny PSM im. I.J.Paderewskiego.Punkt kulminacyjny pro-
gramu stanowił niewątpliwie występ znakomitego tenora (ro-
dem z Głubczyc) Witolda Matulki, który przeniósł widza w świat
opery i operetki. Swym zniewalającym głosem oczarował licznie
zgromadzoną publiczność. To ogromne przeżycie!

Były kwiaty dla artysty, owacje na stojąco, dyplomy-podzię-
kowania dla dyrektorów zaangażowanych szkół i Miejskiego
Ośrodka Kultury (Jana Łaty, Bogusława Chochowskiego, Ta-
deusza Eckerta, Adama Kopyto,Zbigniewa Ziółko)  oraz koor-
dynatorów akcji (Marii Farasiewicz-ZSM, Doroty Wierzby-
ZSCKR, Lidii Jung i Barbary Zdeb-ZSO) .

  Po koncercie cała widownia została zaproszona do klubu "Na
skrzyżowaniu" w MOK, gdzie już czekał słodki poczęstunek przy-
gotowany przez uczniów i nauczycieli ZSCKR oraz rodziców ze
Stowarzyszenia TACY SAMI.

Należy także powiedzieć, że dla młodzieży głubczyckich szkół
ponadgimnazjalnych, biorącej udział w dobroczynnej akcji, tego

dnia o godzinie 1000 w świetlicy ZSM przygotowany został pro-
gram artystyczny o nazwie OTWARTE SERCA z barwną pro-
pozycją sceniczną jako alternatywą przywitania pierwszego Dnia
Wiosny  i spędzenia tzw. dnia wagarowicza.

Koncert charytatywny OTWARTE SERCA to swoista lekcja
ofiarności, wrażliwości, zrozumienia, otwarcia się na potrzeby
innych, tych, dla których los nie był łaskawy, bo obarczył brze-
mieniem niepełnosprawności czy nieuleczalnej choroby.

Prezes Stowarzyszenia TACY SAMI  Elżbieta Małko-Koło-
dziej wraz z zarządem i członkami stowarzyszenia serdecznie dzię-
kuje organizatorom jakże szlachetnej akcji dobroczynnej, wszyst-
kim darczyńcom i ludziom dobrej woli za okazane serce i wspar-
cie finansowe.

A w koncercie charytatywnym wystąpili: Maria Farasiewicz
(śpiew, recytacja), Beata Krzaczkowska (śpiew), Witold Dereń
(śpiew, recytacja), Marian Bażyński (akompaniament klawiszo-
wy), tancerki Opolskiej Szkoły Tańca Royal Dance Center To-
masza Nawrockiego - filia MOK pod kier. Grażyny Pakulskiej:
Luiza Lelińska (SP nr.2), Oliwia Prus (SP nr.2), Judyta Pakulska
(LO), Paulina Piekarz (Gimnazjum nr.1), reprezentanci Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I.J. Paderewskiego: Małgo-
sia i Marta Kubów (skrzypce), Agnieszka Zwolińska (flet), Do-
minika Sąsiadek (flet), Agnieszka Hautz (akompaniament forte-
pianowy), dyrektor PSM - Adam Kopyto (akordeon); aktorzy
Teatru TRADYCJA ZSM: Natalia Chaszczewska, Kamil Kaźmier-
czak, Patryk Urbanik, Michał Soczyński, Dominik Waleriańczyk
oraz Mietek Zając; gwiazda wieczoru- wspomniany wcześniej
Witold Matulka z akompaniująca na fortepianie Agnieszką Jaglą
- Kubów (PSM).

Scenografia i rekwizyty: Maria Farasiewicz, Agnieszka Lechun
(TACY SAMI), Elżbieta Zenfler (MOK). Pomoc techniczna i aku-
styczna: Piotr Kałek i Dawid Konopacki (MOK).

Przygotowanie poczęstunku i wystroju wnętrza klubu "Na
skrzyżowaniu" - ZSCKR: klasy technikum, technologii żywno-
ści, technikum żywienia i usług gastronomicznych pod  kier.
Elżbiety Juszczak oraz Ewy Wysockiej; Anna Łubocka i Marta
Lenartowicz z technikum architektury krajobrazu pod kier. Ewe-
liny Kosler; kelnerowanie: Patrycja Herbut, Dominika Kozibro-
da, Elżbieta Mirga, Marta Mirga , Aneta Rudzińska, Ewelina Sobel
pod kier. Haliny Szydłowskiej.

Wolontariusze w MOK:  reprezentacja Stowarzyszenia Rodzi-
ców Dzieci Niepełnosprawnych TACY SAMI pod przewodnic-
twem prezes Elżbiety Małko-Kołodziej oraz Dajana Waga , Arle-
ta węgrzyn i Krzysztof Biczak pod opieką Ireny Dacyk (ZSCKR)

       Obszerny fotoreportaż Mateusza Kitki na stronie
        www. twojeglubczyce.pl.                      Redakcja ZSM
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       Obszerny fotoreportaż Mateusza Kitki na stronie
        www. twojeglubczyce.pl.                      Redakcja ZSM
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KULINARNE WARSZTATY
WIELKANOCNE

 16.03.2016 r. w ZSCKR  odbyły się warsztaty kulinarne
sponsorowane przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosio-
wie i Krajową Federację Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.

Tematem przewodnim było mięso z kur-
czaka.  Celem konkursu była popularyzacja
potraw wielkanocnych z użyciem mięsa kur-
czaka oraz kultywowanie tradycji regio-
nalnych.Warsztaty były zorganizowane dla
młodzieży ZSCKR w Głubczycach i ZSR w
Prudniku.

W trakcie pierwszej części warsztatów,
którą prowadził pan Jacek Hajzyk, szef kuch-
ni w restauracji "Niebo w gębie", młodzież
uczyła się rozbierania kurczaka na części,
luzowała udka z kurczaka oraz oglądała pokaz przygotowywa-
nego dania głównego -  piersi z kurczaka faszerowanej suszony-
mi pomidorami i mozzarellą na pieczonych ziemniakach z sałatką
z zielonego ogórka i miodu. Następnie uczniowie klas II i III G w
grupach 4-osobowych samodzielnie wykonywali dwa dania
główne oraz zupę z powierzonych składników - były to cordon
bleu z piersi kurczaka, wybrane dania z poszczególnych części
kurczaka oraz zupa - miedzy innymi z soczewicy. Na koniec pro-
wadzący ocenił wykonane dania.

W drugiej części warsztatów, prowadzonej przez Grzegorza
Karnydała, młodzież przygotowała i dekorowała "zimną płytę",
a następnie ozdabiała stół z elementami wielkanocnymi. Warsz-
taty zakończyły się prezentacją potraw oraz rozstrzygnięciem
konkursu na wielkanocną potrawę z kurczaka. Konkurs wygrała
Sabina Bieniaszewska z IIIG, III m. zajęła Aneta Rudzińska z IIIG,
a IV przypadło Monice Bażowskiej z IIG. Uczniowie z Prudnika
zajęli II, V i VI miejsce.

Organizatorami imprezy z ramienia szkoły były: mgr inż. Elż-
bieta Juszczak, mgr inż. Ewa Wysocka i mgr inż. Zofia Bancala.

Dzięki warsztatom prowadzonym przez szefów kuchni ucznio-
wie nabywają nowej wiedzy i umiejętności, a towarzyszące im
konkursy pozwalają tę wiedzę wykorzystać w praktyce. Rywali-
zacja między uczniami z różnych szkół dodatkowo mobilizuje, by
pokazać się z jak najlepszej strony. Sukcesy naszych wycho-
wanków w różnych konkursach gastronomicznych o zasięgu
wojewódzkim pokazują, jak wiele można się w ZSCKR nauczyć.

                                                                                 E. Juszczak

 OBCHODY
1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI

 14.04.2016r. delegacja harcerzy KH
ZHP  z  Głubczyc z udziałem Starosty
Głubczyckiego  Józefa Koziny i Burmi-
strza Głubczyc Adama Krupy udała się
do Czeskiego miasta Hradec nad Mora-
vicí. Tam  zostały złożone kwiaty na Czer-
wonym Zamku przed tablicą upamiętnia-
jącą spotkanie orszaku księżniczki cze-
skiej Dobrawy z poselstwem Mieszka I w

roku 965. Wydarzenie to było próbą zbliżenia dwóch sąsiadują-
cych słowiańskich narodów. Spotkanie Mieszka I i Dobrawy
zapoczątkowało także proces chrystianizacji Ziem Polskich.

W dniach 14 -16.  kwietnia na Ostrowiu Lednickim, w Pozna-
niu i w Gnieźnie odbywały się będą centralne ogólnopolskie
uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski.

W niedzielę 17.04  w naszym kościele dziękowaliśmy za Chrzest
Polski uroczyście wyznając wiarę na wszystkich Mszach świę-
tych.  O godz. 11.00 odprawiona została uroczysta suma dzięk-
czynna w intencji  naszej Ojczyzny.

 O godz.. 15.00 - Msza św z modlitwą dziękczynną z udziałem
przedstawicieli władz państwowych, samorządowych  gminy,
powiatu, województwa  oraz różnych środowisk społecznych z
pocztami sztandarowymi, po której zostały złożone kwiaty na
skwerze św Jana Pawła II

O godz.. 16.30 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kul-
tury  zostało  wystawione  „Oratorium polskie - od Mieszka I do
Jana Pawła II”opracowane, przygotowane i w reżyserii  Józefa
Kaniowskiego oraz  „Chrzest Mieszka I”spektakl  teatralny wy-
konany wspólnymi siłami aktorów grupy teatralnej”Głosy”Miej-
skiego Ośrodka Kultury prowadzonej przez Waldemara Lankau-
fa oraz teatru „Tradycja” Zespołu Szkół Mechanicznych prowa-
dzonego przez Marię Farasiewicz  jednocześnie reżyserkę spek-
taklu.  Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk od-
czytał Uchwałę Rady Miejskiej o nadaniu rondu na styku ob-
wodnicy Głubczyc z przedłużeniem ul. Raciborskiej imię „Księ-
cia Mieszka I”  Bogata galeria zdjęć z opisanych uroczysstści
autorstwa Mateusza Kitki i niżej podpisanego na portalu
„www.TwojeGłubczyce.pl”                                       Jan Wac
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DOŻYNKI GMINNE
„BOGDANOWICE  2016”

15. kwietnia 2016 r.  w Urzędzie Miejskim
odbyło się spotkanie Burmistrza Głubczyc
Adama Krupy z przedstawicielami Komendy
Powiatowej Policji: insp. Joanny Paruszew-
skiej - Komendanta KPP oraz st. post. Sandry
Zjawin.

W czasie spotkania  Burmistrz przekazał poli-
cji zakupione przez Gminę  materiały odblasko-
we - kamizelki, samozaciskowe opaski  oraz  za-
wieszki odblaskowe w kształcie misiów które
trafią do dzieci z przedszkoli i szkół podstawo-
wych oraz młodzieży gimnazjalnej z terenu na-
szej Gminy. Wzorem lat ubiegłych zostaną prze-
kazane przez policjantów podczas spotkań pro-
filaktyczno-edukacyjnych dotyczących bezpie-
czeństwa i  zdrowego stylu życia organizowa-
nych w placówkach oświatowych.

Współpraca w tym zakresie między Gminą Głub-
czyce a KP Policji trwa już od wielu lat i corocznie
na ten cel Gmina wydatkuje ok. 2 tys. zł z fundu-
szy przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązy-
wanie problemów alkoholowych.                          A.R.

ODBLASKI  DLA DZIECI

Drugie   zebranie dotyczące organizacji dożynek gminnych
odbyło się tym razem w plenerze - boisku LZS
Z nowych istotnych ustaleń wiadomo, że uległa zmianie,
 (na prośbę wykonawców)
 godzina  zapowiadanego występu
„GWIAZDY WIECZORU
 - ZESPOŁU ŚLĄSK”  z godz.

18.00 na godz. 16.30  pozostałe po-
dane w GG informacje bez  zmian.

Dla przypomnienia - tegoroczne do-
żynki odbędą się w Bogdanowicach
27. sierpnia (sobota) , drugi dzień 28.
sierpnia (niedziela) będzie "Dniem
Kresowym"z koncertem zespołów

 ZBARAŻ i LWOWSKA FALA.
Pierwszego dnia 27. sierpnia
program ramowy przewiduje stałe
 tradycyjne elementy tego święta:
Godz. 11.00  Zbiórka korowodu na
drodze od strony Krzyżowic, przejście ul. Długą, Jana Pawła II
do  kościoła pw.  Podwyższenia Krzyża Św..
Godz. 12.00  Msza św. dziękczynna
Godz. 14.00  i  po występie Zespołu Śląsk
                   -  Program estradowy  artystyczno -rozrywkowo
                     -rekreacyjny  z gastronomią na boisku LZS

Godz. 16.30   WYSTĘP WOKALNO
- TANECZNY ZESPOŁU PIEŚNI

I TAŃCA IM. S. HADYNY ŚLĄSK
SLĄSK to jeden z największych pol-

skich zespołów folklorystycznych, za-
łożony 1.lipca 1953 przez  Stanisława
Hadynę. Głubczyczanie mieli okazję
dwukrotnie słuchać Zespołu w kościele
parafialnym. Sympatii dla Zespołu Śląsk
przysporzył "nasz"Michał Borkowski z
Grobnik (foto poprzedni GG) Tym razem
będziemy  podziwiać Zespół w pełnym
130 osobowym składzie w tańcach lu-
dowych.

Ostateczna wersja programu obu dni
ukaże się w stosownym czasie na plaka-
tach, w TVG/Pogranicze, portalu www.twojeglubczyce.pl, stronie
www. glubczyce.pl,  GG

Po spotkaniu organizatorzy wizytowali remont wieży kościelnej.
                                                                                                  JW

76. ROCZNICĘ MASOWEJ II WYWÓZKI POLAKÓW NA SYBIR
ORAZ  DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ UCZCZO-

NO W DNIU 13.04.2016R. NA CMENTARZU KOMUNALNYM
PRZED POMNIKIEM SYBIRAKÓW I KAMIENIEM PAMIĘCI.

 W tym miejscu  zgromadzili się przedstawiciele władz samorządowych, Kresowian, Związ-
ków Kombatanckich, Służb Mundu- rowych, Poczty Sztandarowe, zu-
chy, harcerze, oraz młodzież szkol- na. Po wybiciu godz. 12.00 na

wieży kościoła odbył się uroczysty apel oraz montaż mu- zyczno-słowny, po którym Prezes Koła Terenowego
Związku Sybiraków  Władysława Makarska, odniosła się do tamtych tragicznych wydarzeń. Następnie har-
cerze i zaproszeni goście złożyli kwiaty oraz zapalili zni- cze przed Pomnikiem Sybiraków i Kamieniem Pamięci.

Liczba złożonych wniosków
o świadczenia wychowawcze

na dzień 15.04.2016:
 drogą papierową i elektroniczną - 734

obejmuje 1261 dzieci.
Liczba wydanych decyzji 217

na 334 dzieci
Pierwsze wypłaty będą

ok. 20.04.2016 r.
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W 2015 roku powstało 82 802 pożarów traw na łąkach i
nieużytkach rolnych, co stanowiło 45% wszystkich pożarów
w Polsce (184 819). Prawie co drugi pożar, do którego doszło w
naszym kraju w 2015 roku to pożar trawy.

•Najwięcej pożarów traw odnotowano w marcu i kwietniu,
  łącznie 42 365, co stanowiło 51% wszystkich pożarów traw
   w 2015 roku
•Średni czas  akcji gaśniczej pożaru trawy wynosił 67 minut.
•Średnio co 6 minut strażacy wyjeżdżali do akcji gaśniczych
   związanych z pożarami traw. Podczas akcji ratowniczych zwią
    zanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 256 353 000 litrów
    wody co odpowiada pojemności 68 basenów olimpijskich
•Spłonęło 42 703 hektarów powierzchni, co odpowiada długo
    ści pasa około 427 kilometrów i 1 kilometra szerokości.
•Szacowane straty w wyniku pożarów traw to 31 247 000 zł
•Liczba strażaków uczestniczących w gaszeniu pożarów traw
   (PSP i OSP) – 668 649
•Liczba samochodów gaśniczych uczestniczących w gasze
   niu pożarów traw (PSP i OSP) – 139 948
•Liczba samolotów uczestniczących w gaszeniu pożarów traw
   – 167
•Zrzuty wody z samolotów gaśniczych uczestniczących
    w gaszeniu pożarów traw - 664

STOP pożarom traw!
W 2015 r. w Polsce doszło do 82 802 pożarów traw na łąkach

i nieużytkach rolnych, co stanowiło 45% wszystkich pożarów
w naszym kraju.

Średnio co 6 minut strażacy wyjeżdżali do akcji gaśniczych
związanych z pożarami traw. Do dzisiaj, tj. 22 marca 2016 r., stra-
żacy gasili już 5336 pożarów traw i nieużytków.

Najwięcej tego typu pożarów zanotowano w marcu i kwietniu
ubiegłego roku - razem 43 724. W wyniku pożarów traw w 2015 r.
zginęło 7 osób, a 141 zostało rannych.

22 marca 2016 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 w
Warszawie odbył się briefing prasowy inaugurujący kampanię
pod hasłem "STOP pożarom traw!", który poprowadził st. bryg.
Paweł Frątczak, rzecznik prasowy KG PSP.

Przedstawił on dane statystyczne, skalę zaangażowania stra-
ży pożarnej w interwencje związane z wypalaniem traw, straty
dla środowiska naturalnego oraz koszty, jakie ponosi każdy oby-
watel w związku z pożarami i zaangażowaniem służb ratowni-
czych.Wspólna kampania informacyjna Komendy Głównej PSP
oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ma na celu zmniej-
szenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi
w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym podpalaniem nie-
użytków rolnych.

W grupie docelowej akcji znaleźli się m.in. nauczyciele, dzieci
i młodzież szkolna, mieszkańcy terenów wiejskich, właściciele
ogródków działkowych. Przełom zimy i wiosny to okres, w któ-
rym zawsze gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i
nieużytkach rolnych. Ma to związek z wypalaniem suchych traw
i pozostałości roślinnych.

Pamiętajmy, że pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdro-
wia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Zagrażają la-
som, domom mieszkalnym i zabudowaniom gospodarczym, bez-
powrotnie niszczą faunę i florę. Stwarzają też niebezpieczeństwo
dla podróżujących, gdyż dym znacznie ogranicza widoczność,
co może doprowadzić do groźnych wypadków i kolizji.

Angażują również wiele zastępów ratowniczych, których po-
moc może być potrzebna w tym samym czasie w innym miejscu,
gdzie naprawdę zagrożone jest życie i zdrowie ludzi.

Wypalanie traw, łąk i nieużytków rolnych jest zabronione. Grozi
za to kara grzywny w wysokości 5 tys. zł, a nawet kara 10 lat
pozbawienia wolności. Za wywołanie pożaru traw grożą poważ-
ne konsekwencje prawne, może też to skutkować utratą dopłat
bezpośrednich z Unii Europejskiej."materiał ze strony interneto-
wej KGPSP

kpt. mgr inż. Waldemar Hołownia
                                  - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP

MIESZKANIE WE WROCŁAWIU
 NA SPRZEDAŻ

WROCŁAW ŚRÓDMIEŚCIE (UL.ORZESZKOWEJ)
 PO GENERALNYM REMONCIE   60 M2,

GOTOWE DO WPROWADZENIA.  CENA 350 000 ZŁ
WIECEJ INFORMACJI: WWW.TINY.PL/GTBZV

KONTAKT 693 56 03 04

ZATRUDNIĘ  DO PRACY
W  NOWOCZESNEJ  CHLEWNI ROZRODU

TEL. 500 834 618
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HARCERSKIE  CZUWANIE
 I DROGA KRZYŻOWA
Trudno byłoby znaleźć kościół w Polsce
 bez Drogi Krzyżowej.
I nic dziwnego,
bo bez Drogi Krzyżowej nie ma Kościoła.
Jedni mówią, że początki nabożeństwa Drogi Krzyżo-

wej sięgają XII  wieku, inni - że XIV, a jeszcze inni, że
początku wieku XV.

Po raz kolejny w okresie Wielkiego Postu mieliśmy
możność uczestniczyć w Drodze Krzyżowej upamiętniającej Mękę Pańską.

18. marca w Branicach odbyło się Harcerskie Czuwanie i tradycyjna,
uroczysta Droga Krzyżowa, która przeszła ulicami Branic. Wzięli w niej
udział  księża, siostry zakonne, mieszkańcy Gminy Branice na czele z
Wójtem Sebastianem Bacą, harcerze ZHP  z Branic oraz delegacje harcer-
skie trzech gmin naszego powiatu: Baborowa, Głubczyc i Kietrza.

Rozważania liturgiczne prowadzone były przez proboszcza parafii NMP
ks. Jarosława Dąbrowskiego, ministrantów i harcerzy. Procesja przeszła z
kościoła NMP do kościoła Św. Rodziny. Wierni wchodząc do świątyni
przeszli przez Bramę Miłosierdzia. Następnie zespół wokalny SZAG pod
kierunkiem Jadwigi Misiurka z branickiego gimnazjum wprowadził wszyst-
kich uczestników w wielkopostny nastrój. Odśpiewana została też "Mo-
dlitwa Harcerska". Uroczystą Mszę Św. odprawił proboszcz ks. Dziekan
Alojzy Nowak, modlono się również przy sarkofagu Bp. J. Nathana.

Po uroczystości goście  udali się do szkoły na spotkanie i poczęstu-
nek. Tam przywitały ich dyrektor ZGS  Zenobia Majewska oraz wicedy-
rektor Aneta Pelc.  Na pamiątkę spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali
znaczki upamiętniające tę podniosłą uroczystość.

Dla wszystkich uczestników było to z pewnością duże przeżycie du
chowe przez zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi.
Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
               Branice 18.03.2016r.      Dh. Jolanta Dudek

 22. marca br. w Zakładzie Karnym od-
była się lekcja wychowawcza dla człon-
ków Związku Strzeleckiego "Strzelec".

Pani nauczyciel z  młodzieżą drugiej klasy
Liceum Ogólnokształcącego w Kietrzu o pro-
filu mundurowym należącą do związku, wraz
ze swoim dowódcą Jednostki Strzeleckiej
3009 Głubczyce im. płk. Stanisława Glińskie-
go inspektorem ZS Grzegorzem Tobiasiń-
skim,  odwiedziła głubczyckie więzienie.
Uczestnicy spotkania zapoznali się z pracą funkcjonariuszy Służ-
by Więziennej oraz warunkami odbywania kary przez skazanych.

Podczas wykładu zrealizowanego w sali odpraw budynku ad-
ministracji przez rzecznika prasowego ppor. Bartłomieja Kawu-
loka oraz wychowawcę działu penitencjarnego st. szer. Katarzy-
nę Niemczycką, przybyli goście uzyskali szereg informacji doty-
czący historii polskiego więziennictwa i codziennej pracy funk-
cjonariuszy oraz przebiegu procesu resocjalizacji.

Po prelekcji uczniowie udali się na teren jednostki, odwiedzili
m.in.: pawilon mieszkalny, gabinety wychowawców, salę widzeń
oraz centrum dowodzenia. Uczniowie wizytowali także miejsca
pobytu osadzonych, miejsca pracy, bibliotekę oraz świetlicę.
Duże wrażenie na młodzieży zrobił  pokaz uzbrojenia, który pro-
fesjonalnie został przeprowadzony przez zbrojmistrza jednostki
kpt. Józefa Bugajskiego.             ppor. Bartłomiej Kawulok

 Od red.- foto tobix -  proszę o nie podsyłanie  zdjęć
z telefonów komórkowych (2,67 kB), bo efekt w druku, j.w.

ŚDS - MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ - MOK
Święta Wielkanocne, są najważniejszym okresem roku litur-

gicznego. Odznaczają się szczególną radością, ponieważ Zmar-
twychwstanie Chrystusa jest symbolem Jego zwycięstwa nad
grzechem i śmiercią, w którym chrześcijanie uczestniczą. Okre-
sem poprzedzającym to wydarzenie, jest Wielki Tydzień, uro-
czysty czas upamiętniający ostatnie dni Chrystusa. Dlatego też,
w tym szczególnym czasie refleksji i zadumy, a dokładnie w Wielką
Środę 23 marca 2016 r. na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w
Głubczycach podopieczni Środowiskowego Domu Samopomo-
cy w Nowych Gołuszowicach wystąpili po raz szósty w Miste-
rium Męki Pańskiej. Przedstawienie umożliwiło publiczności przy-
gotowanie się do osobistego przeżywania  wspaniałych świąt.

W tym miejscu uprzejmie chcemy podziękować władzom sa-
morządowym, przedstawicielom oświaty i kultury oraz wszyst-
kim tym, bez których to wydarzenie nie mogłoby się odbyć.

                                                                     Jadwiga Stapowicz
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CO BYŁO SŁYCHAĆ  W MARCU
W PRZEDSZKOLU NR 1

08.03.2016r. „Święto  Kobiet i Dziewczynek”
w tym dniu chłopcy  w swoich grupach wieko-
wych pięknie wystrojeni z uśmiechem na twarzy z
kwiatami i słodkościami sprawili  kobietom tym
małym i tym dużym radość,  wszystkie poczuły się
ważne, piękne i szczęśliwe.

  16.03.2016r dzieci starsze skorzystały z za-
proszenia i  uczestniczyły w wycieczce do Szkoły Podstawowej
nr1, podczas której miały okazję obejrzeć przedstawienie „
Królewna Śnieżka”w  wersji angielskiej. Na dzieci oprócz przed-
stawienia czekały również inne atrakcje: zwiedzanie szkoły,  w
tym innych pomieszczeń  szkoły: świetlicy, stołówki, projekcja
filmu edukacyjnego, zabawy klockami , gry i zabawy sportowe  a
także poczęstunek pyszny obiadek . W miłej atmosferze pełni
wrażeń,  na zakończenie dnia  dzieci otrzymały pamiątkowy balo-
nik.

  17.03.2016r w godzinach popołudniowych dla dzieci i rodzi-
ców  po raz pierwszy w naszym przedszkolu  została zorganizo-
wana impreza  „ Szukamy pisanek dla zajączka ”, która ze wzglę-
du na niekorzystne warunki pogodowe  odbyła się w przedszko-
lu. W tym dniu dzieci z rodzicami i  z własnym koszyczkiem szuka-
ły jajeczek ukrytych w przedszkolu.  Po przedszkolu kicał duży
Wielkanocny Zając, który odwiedzał sale dzieci , bawił się, roz-
mawiał  z dziećmi a także  liczył  zebrane  jajeczek. Nagrodą za
zebranie jajeczek w każdej grupie było zostawienie worka nie-
spodzianek a w nim  zabawki, gry a także małe wielkanocne cia-
steczka „ babeczki”. Zajączek  zaprosił dzieci do ozdobienia  ba-
beczek wielkanocnych lukrem i kolorowymi cukiereczkami  wg
własnego pomysłu a następnie pozwolił na degustację. Na za-
kończenie imprezy wspólnie z Zającem dzieci i rodzice odwiedzi-
ły „ Wielki Kiermasz Wielkanocny”, który został przygotowany
przez Radę Rodziców, gdzie mogły podziwiać różnorodne ozdo-
by wielkanocne wykonane w domu rodzinnym. To popołudnie
dostarczyło wszystkim  wielu  wrażeń , przeżyć , zabawy, radości
a przede wszystkim wprowadziło w nastrój przedświąteczny.

  18.03.2016r.  została zorganizowana  wycieczka autokaro-
wa do Teatru Lalki i Aktora w Opolu  na przedstawienie „ Smacz-
nego proszę Wilka” w której uczestniczyły dzieci z gr III, IV, V.
Podróż autobusem z plecakiem oraz bezpośredni kontakt ze sztuką
teatralną   okazał się atrakcyjny i wzbogacił dzieci o  niezapo-
mniane  przeżycia, wrażenia, emocje.

  21.03.2016 jak co roku kultywowałyśmy tradycję ludową „
ŻEGNAJ MARZANKO ZIMY KOLEZANKO”.W barwnym ko-
rowodzie  ze słomianą kukłą „ Marzanną” śpiewam, okrzykami
dzieci z całego przedszkola wyruszyły do środowiska lokalnego.
Po długim spacerze  w ogrodzie przedszkolnym ze śpiewam ,ra-
dosnymi okrzykami,  została pożegnana zima słowami „ Żegnaj
Zimo- Witaj Wiosenko miła”. Teraz czekamy już tylko na dużo
słonecznych dni , aby częściej wychodzić na powietrze i zaspo-
kajać naturalną potrzebę ruchu oraz potrzebę poznawania świata
w bezpośrednim kontakcie.

  Podczas imprezy „ Zajączek szuka pisanek”  oraz w ostat-
nich dniach marca odbyły się Dni Otwarte dla nowych, przy-
szłych przedszkolaków, podczas których realizowany był pro-
gram adaptacyjny  „ Z uśmiechem do przedszkola”

  Tak minął  nam miesiąc pełen atrakcji , wyjść, wycieczek,
   niespodzianek.
                                                             Zdzisława Krzywiecka .

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. 23.03.2016 r. wykazów obejmujących przeznaczone do
zbycia n/w nieruchomości:

a) nieruchomość lokalowa nr 2, położona w miejscowości
Lisięcice przy ul. Kościelnej nr 42, wraz z udziałami w gruncie
działek nr 590/2 i nr 590/3;

b) nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowo-
ści Lisięcice przy ul. Kościelnej, obejmującą działkę nr 590/1 o
powierzchni 0,2298 ha;

c) nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowo -
składowym, położona w Głubczycach przy ul. Sosnowickiej nr
23, obejmującą działkę nr 485/10 o powierzchni 0,0359 ha.

2. 12.04.2016 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do od-
dania w dzierżawę nieruchomość gruntową, położoną w Głub-
czycach przy ul. Raciborskiej, obejmującą część działki nr 546/6
o łącznej powierzchni 0,0500 ha.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
1. 2 maja 2016 r. odbędą się:
a) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży

nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo - usługo-
wym, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 478/
28 o powierzchni 0,1256 ha, położonej w Głubczycach przy ul.
Klasztornej nr 7. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 113
783,00 zł. Wadium wynosi 12 000,00 zł.

b) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży
nieruchomość lokalowej (lokal mieszkalny o pow. użytkowej
13,15 m2), położonej w Głubczycach przy ul. Grunwaldzkiej nr
11/1 wraz  ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 418/
5. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 4 100,00 zł.

Wadium wynosi 410,00 zł.
3. 6 maja 2016 r. odbędą się:
a) II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji
gruntów jako działka nr 586 o powierzchni 0,2920 ha, położonej
w Lisięcicach przy ul. Kościelnej. Cena wywoławcza do przetar-
gu wynosi 37 926,00 zł. Wadium wynosi 3 800,00 zł.

b) II przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży nie-
ruchomości zabudowanej wolnostojącym budynkiem gospodar-
czym, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 365/
6 o powierzchni 0,0188 ha, położonej w miejscowości Równe.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 6 683,00 zł.

Wadium wynosi 670,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie

wadium w pieniądzu. Terminy i warunki wniesienia wadium za-
warte są w ogłoszeniach o przetargach.

CZESŁAW KRAWCZYSZYN
PODGAJ 23  57-150 PRUSY

NIP: 914-141-05-84
KUPIĘ CIĄGNIKI, PRZYCZEPY

 I MASZYNY ROLNICZE.
602 811 423
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Koncert z okazji Dnia Konstytucji 3. Maja w wykonaniu
Studia piosenki  AKORD  Ewy Maleńczyk
Pieśni patriotyczne w wykonaniu RAFAŁA ŻURAKOWSKIEGO
i jego gości
Koncert zespołu  HORYZONT z Nysy
Kabaret CZWARTA FALA
Koncert
Koncert  soulowy zespołu OVERSOUL
DNI MIASTA

BORÓWKA Festiwal     Henry David's Gun (Polska),
Sasha Boole (Ukraina),     Teddy Jr. (Holandia)
SPOTKANIE Z FOLKLOREM
Chór MARGARETKI z Baborowa
Kapela góralska Tęgobrzeżanie

Kabaretowo, muzycznie, wakacyjnie -
program rozrywkowy w reż. Marii Farasiewicz
Widowisko operetkowo baletowe
OD CZARDASZA DO CANCANA
Scooby Doo i przyjaciele -
program animacyjny dla dzieci

Koncert
Koncert ŁUKASZ GORCZYCA I  PRZYJACIELE
Koncert
KINO POD GWIAZDAMI
Projekcja filmu niemego "Znak ZORRO"
z oprawą muzyczną i lektorem na żywo
Koncert zespołów
ZBARAŻ  i  LWOWSKA  FALA
DOŻYNKI GMINNE   - BOGDANOWICE
WYSTĘP  WOKALNO - TANECZNY
ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA  ŚLĄSK
DZIEŃ KRESOWY MSZA ŚW. - BOGDANOWICE
Koncert  zespołów
ZBARAŻ  i  LWOWSKA  FALA

16.00

16.30

18.00
19.30
18.00
20.00
15.00

19.00

18.00
19.00

19.00

19.00

17.00

17.00
19.00
20.00
22.00

19.00

11.00
16.30

12.00

????

1.     3. Maj

         3. Maj

2.      8. Maj
         8. Maj
3. 22. Maj

4. 28/29 Maj

5. 12. Czerwiec

6. 19. Czerwiec

7.       3. Lipiec

8. 10. Lipiec

9. 17. Lipiec

10.   7. Sierpień

11. 14. Sierpień

12.   28. Sierpień

13.   27. Sierpień

14.   28. Sierpień

IMPREZY PLENEROWEJ SCENY
GŁUBCZYCKICH DNI KULTURY
RYNEK - PRZED RATUSZEM MIEJSKIM

Data/Godzina/Wykonawca

SZCZEGÓŁY  - PLAKATY,  STRONA  WWW. GLUBCZYCE.PL,
 PORTAL  WWW.TWOJEGLUBCZYCE.PL,   TVG/POGRANICZE,  GG,
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K A L E N D A R Z
Obchodów Świąt Państwowych, Regionalnych i Rocznic Historycznych

organizowanych przez  Komendę Hufca Związku Harcerstwa Polskiego,
 Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski,  Szkoły Podstawowe, Gimnazjalne

i Stowarzyszeniowe, Związki Kombatanckie
Powiatu i Gminy Głubczyce w roku 2016

1. 12.02.2016r. 74. Rocznica Powołania Armii Krajowej,
  kościół parafialny, złożenie kwiatów  i zniczy przed Tablicą Pamięci

2.    28.02.2016r. 72. Rocznica Mordu  w Hucie Pieniackiej,
              kościół parafialny w Babicach, złożenie kwiatów i zniczy  przed Tablicą Pamięci
3.  01.03.2016r. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
                               kościół parafialny złożenie kwiatów przed Tablicą Pamięci
4.   17.03.2016r.  71. Rocznica Wyzwolenia Obozów Jenieckich Stalagu 344  w
      Lamsdorf  Łambinowice,  Pomnik Martyrologii Jeńców Wojennych, złożenie kwiatów
5.   13.04.2016r.  godz. 12.00 76. Rocznica Masowej II Wywózki Polaków na Sybir
                               Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej,  Pomnik Sybiraków,
                                Cmentarz Komunalny,  złożenie kwiatów  i zniczy
6.   02.05.2016r. (pon.) godz. 11.00 Dzień Flagi Narodowej,
                                         KPP Staży Pożarnej, Podniesienie Flagi Państwowej na maszt
7.   03.05.2016r.  (wt.)  godz. 11:00  225. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3.V
          kościół parafialny Msza Św., Pomnik Czynu Zbrojnego, Apel,  złożenie kwiatów
8. 09.05.2016r. (nd)  godz. 12:00  71. Rocznica Zwycięstwa  nad Niemieckim
           Faszyzmem, Pomnik Czynu Zbrojnego,  Apel Poległych, złożenie kwiatów
9.  23.05.2016r. (pon.) godz. 10:00  95. Rocznica Wybuchu III Powstania  Śląskiego
                   Góra Św. Anny  Pomnik Powstańców Śląskich,  złożenie kwiatów
10.    11.07.2016r.   (pon.) godz. 12:00 73. Rocznica Mordu Ludności Polskiej na
        Wołyniu,Kamień Pamięci Kresowian, Cmentarz Komunalny, złożenie kwiatów
11.   01.08.2016r.  (pon.) godz. 12:00 72. Rocznica Wybuchu Powstania
          Warszawskiego kościół parafialny, złożenie kwiatów przed Tablicą Pamięci
12. 15.08.2016r. (pon.) godz. 12:00  96. Rocznica Bitwy Warszawskiej,
          Święto Wojska Polskiego,Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
              kościół parafialny, Pomnik Czynu Zbrojnego, złożenie kwiatów
13. 01.09.2016r.  (czw.)  godz. 11:00  77. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
           Dzień Weterana, Pomnik Czynu Zbrojnego,  Apel Poległych, złożenie kwiatów
14. 17.09.2016r.  (sob.) godz. 12:00 77. Rocznica Agresji Sowieckiej  na Polskę,
           88. Rocznica Utworzenia Związku Sybiraków (Dzień Sybiraka)

   Pomnik Sybiraków, Kamień Pamięci,  Cmentarz Komunalny, złożenie kwiatów
15. 08.10.2016r. (sob.) godz. 12:00  76. Rocznica Utworzenia Batalionów Chłop-
           skich,  Tablica Pamiątkowa,  Pl. Bp. A. Adamiuka,  Klasztor O. Franciszkanów
16. 10.11.2016r. (czw.) godz. 15:00 Zlot Hufca ZHP   Narodowe Święto Niepodle-
                           głości, Pomnik Czynu Zbrojnego, Apel Poległych, złożenie kwiatów
17. 11.11.2016r.  (pt.) godz. 11:00 98. Rocznica Odzyskania Niepodległości,
       kościół parafialny, uroczysta Msza Św., Pomnik Czynu Zbrojnego, złożenie kwiatów.
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KALENDARZ  PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH
KOMENDY HUFCA  ZWIĄZKU  HARCERSTWA  POLSKIEGO

W ROKU 2016
Lp.          TERMIN      NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA         MIEJSCE

1. 29-30.01.2016     Warsztaty muzyczne                                      Sala pod Aniołem
2. 01-12.02.2016     Harcerska Akcja Zimowa    Ratusz, SP 2, Stanica  ŚciborzyceM.
3. 22.02.2016      Dzień Myśli Braterskiej                               Świątynia Dumania
4. 27.02.2016     Podsumowanie HAZ                                      Urząd Miejski
5. xx.03.2016      Rok Otwartej Szkoły, Edukacja Przyrodnicza Las Komunalny
6. 18.     03.2016     Harcerskie Czuwanie                   Zespół Szkół w Branicach
7. 14-16.04.2016      Obchody 1050-lecia Chrztu Polsk   Teren  Hufca ZHP, Gniezno
8.  2-23.04.2016      Rajd Świętego Jerzego             Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach
9. 03.05.2016       Uchwalenie Konstytucji 3 Maja      Pomnik Czynu Zbrojnego
10. 05.05.2016       Biegi przełajowe                Teren działania Hufca ZHP  - Park
11. xx.05.2016           Rajd rowerowy                   Hradec nad Morawicą (Czechy)
12. 27-28.05.2016      Manewry Sprawnościowe ZHP SP 1 w Głubczycach - Park
13. 29.05.2016      Zawody strzeleckie          Teren działania Hufca ZHP Głubczyce
14.   03-04.06.2016          Rajd   Zuchowy -     ZUCHOLANDIA  Pietrowice - teren szkoły
15. 17-18.06.2016       Zawody pontonowe                          Camping Pietrowice
16. xx.07/08.2016      Harcerska Akcja Letnia 2016                    Darłówko Wschodnie
17. 29-31.07.2016       Światowe Dni Młodzieży                                         Kraków
18.  xx.08.2016                 Nieobozowa Akcja Letnia   Stanica w Ściborzycach M. Ratusz
19.  4-15.08.2016          Harcerski Piknik Kolejowy -ŚCITOR  Stanica w Ściborzyce  M.
20.   28.08.2016        Podsumowanie HAL i NAL 2016     Stanica w Ściborzycach M.
21. 15.09.2016         Harcerski Start                           Stanica w Ściborzycach M.
22. 30.09-01.10./16     Harcerski Rajd Jesienny "Granicznym Szlakiem"Gł.-Pietrowice
23. 09.10.2016       Dzień Papieski                  Teren działania Hufca ZHP Głubczyce
24. 28-29.10.2016      Akcja Znicz                   Teren działania Hufca ZHP Głubczyce
25. 10-11.11.2016   Zlot Hufca - Narodowe Święto Niepodległości    Pomnik Czynu ...
26. 24.11.2016       Strofy o Ojczyźnie - Konkurs Recytatorski               SOSzW
27. 18.11.2016       Rocznica powstania Komendy Hufca ZHP   KH  - konferencja
28.  03-04.12.2016      Hufcowe Mikołajki - Lisięcice                                      Lisięcicece
 29. 08-09.12.2016          Podsumowanie Roku Henryka Sienkiewicza                MOK
 30.  16-21.12.2016      Betlejemskie Światełko Pokoju         Teren  działania Hufca ZHP
31.  18.12.2016 103.    Rocznica ur. ks. Bp. Antoniego Adamiuka - patrona Hufca ZHP

INNE  PRZEDSIĘWZIĘCIA W ROKU 2016
Kwiecień - Marsz Pamięci, 11. Rocznica Śmierci Św. Jana Pawła II
Maj - Święto Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej - Racibórz
Maj - Święto Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
Maj - Obchody Święta Ochotniczych Straży Pożarnych
Czerwiec - Święto 10. Opolskiej Brygady Logistycznej - Opole
Lipiec - Święto Komendy Powiatowej Policji
Sierpień - Dożynki Gminne - Bogdanowice
Październik - Dzień Edukacji Narodowej
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PREMIERA TEATRALNA
 5. marca na deskach sali widowiskowej Miejskiego Ośrod-

ka Kultury odbyła się premiera spektaklu „Moralność Pani
Dulskiej” według Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Waldemara
Lankaufa – instruktora teatralnego MOK.

 Perypetie rodziny Dulskich zostały przedstawione  bardzo
wiarygodnie. W przedstawieniu ukazany został tragizm w spo-
sób komiczny, co jest wielką sztuką  dla aktorów.  Wielkie brawa
należą się właśnie im, pokazali ogromny kunszt sceniczny, któ-
rego mogą pozazdrości niektórzy profesjonaliści. Kolejno w
poszczególne role wcielili się:

Magdalena Podstawka - Pani Dulska, Jakub Podstawka - Pan
Dulski, Klaudia Fulneczek - Mela, Weronika Kucab - Hesia,

Bartłomiej Kozłowski -Zbyszko, Judyta Pakulska -Hanka, Ka-
rolina Gomułka - Lokatorka, Juliasiewiczowa - Martyna Krupa

Są to osoby, których pasją jest teatr. Próby, występy, liczne
wyjazdy, warsztaty to ciężka praca dla tych młodych osób. War-
to również zaznaczyć, że są to tegoroczni maturzyści, którzy
pomimo wielu obowiązków, nauki znajdują czas, aby pielęgno-
wać zamiłowanie do teatru. Za swoją wielką determinację zostali
nagrodzeni gromkimi brawami. Owacjom wręcz nie było końca.
Było to wspaniałe wydarzenie kulturalne z udziałem młodzieży.
Na sali widowiskowej MOK zgromadziło się ok. 150 osób.

Obszerna galeria zdjęć z przedstawienia  dostępna na
www.twojeglubczyce.pl.
ROWEREM NA WSCHÓD  POLSKI
Był to główny temat spotkania z podróżnikiem, ekspertem w

dziedzinie turystyki rowerowej Andrzejem Mikieko, które odby-
ło się w Klubie „Na skrzyżowaniu” przy MOK. Opowiadał on o
swoich największych, najciekawszych wyprawach na dwóch
kółkach zarówno tych w pojedynkę jak i tych zorganizowanych.
Prelekcja dotyczyła jednak głównie wschodu Polski. Prócz in-
formacji na temat organizacji,  czy bezpieczeństwa podczas ta-
kiej podróży ważnym elementem była tradycja regionu. Uczest-
nicy spotkania mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat
życia mieszkańców Polski wschodniej, między innymi poznać
regionalne potrawy i zwyczaje. Końcowym elementem spotka-
nia były pytania uczestników do pana  Andrzeja na temat tejże
wyprawy oraz ogólnych odnoszących się do turystyki rowero-
wej. Osoby, które przybyły na to spotkanie bardzo aktywnie w
nim uczestniczyły, co jest dowodem na to, że są wśród nas jesz-
cze pasjonaci turystyki rowerowej.

 ESTRADA W GŁUBCZYCACH
Jak, co roku również i tym razem 18. marca w Miejskim Ośrod-

ku Kultury  odbyła się kolejna edycja estrady eliminacyjnej w
Głubczycach, która jest jednym z etapów „Wojewódzkiego Prze-
glądu Zespołów Tanecznych Ozimek 2016”. Na scenie zapre-
zentowało się 16 zespołów w czterech grupach wiekowych:

GRUPA DZIECIĘCA:
1. Scorpion Dance Team Fresh z Prószkowa, 2. Arabeski  z

Prudnika, 3. Perełki z Reńskiej Wsi, 4. Zmyłka z Nysy, 5. Pech III
z Opola, 6. DNA Sweet z Nysy, 7. Pech VII z Opola, 8. Scorpion
Dance,  Team Mini z Prószkowa, 9. DNA Maluchy z Nysy

GRUPA MŁODZIEŻOWA:
1. DNA Elitte z Nysy, 2. Pech IV z Opola, 3. DNA Dziewczyny z

Nysy, 4. Rytmix z Nysy, 5. Scorpion Dance Team Junior z Prószkowa

GRUPA MŁODZIEŻO
WA STARSZA:
1. Dutty Wine z Nysy
GRUPA 30+
1. Super Mamy
 z Prószkowa
Poszczególne zespoły

były oceniane na podstawie
takich kryteriów jak: dobór
repertuaru i muzyki (dopaso-
wanie do grupy wiekowej ze-
społu tanecznego), opraco-
wanie choreograficzne, tech-
nika wykonania, dobór i es-
tetyka kostiumów  i rekwizy-
tów oraz ogólny wyraz arty-
styczny. Wykaz choreografii
zakwalifikowanych do Fina-
łów WPZT zostanie umiesz-
czony na stronie www.dk.ozi-
mek.pl w dniu  25 marca.

Konkurs finałowy odbę-
dzie się 16. kwietnia o godz.
9:00  w Domu Kultury w Ozim-
ku przy ul. O. Dłuskiego 4.

  Anna Bieniasz, MOK

S

W sali  widowiskowej Miejskiego Ośrodka
Kultury wystąpił  10.04.2016 r. kolejny raz z
inicjatywy (i nie tylko)  ks. proboszcza Michała
Ślęczka znany nam doskonale, bo doskonały ze-
spół New Life'm z Marcinem Pospieszalskim -
z koncertem „Moje Westerplatte”  na podsta-
wie tekstów  św. Jana Pawła II. Warto przypomnieć że historia
zespołu New Life'm sięga 1992 roku. Zespół od początku tworzą
Joachim Mencel, Piotr Jankowski i Marcin Pospieszalski. a od
roku 2010  główną wokalistką zespołu jest Agnieszka Musiał.
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MIĘDZYWOJEWÓDZKIE
MISTRZOSTWA
 TAEKWONDO

 19.03.2016 r. w Borowej koło
Wrocławia  odbyły się Między-
wojewódzkie Mistrzostwa Ta-
ekwondo, które były zarazem tur-
niejem kwalifikacyjnym do Mi-
strzostw Polski Juniorów.

 W zawodach
startowali zawod-
nicy  z wojewódz-
twa dolnośląskie-
go i opolskiego.
Klub Sportowy
Taekwondo Głub-
czyce oraz ZS w
Pietrowicach re-
prezentowała 18
osobowa ekipa
sportowa. W roli
sędziów reprezen-
towali nas Karolina Konik, Kamila Ciechanowska i Bartosz Słod-
kowski. Łącznie zdobyliśmy 8 złotych medali, 4 srebrne i 8 brązo-
wych. Najlepszą zawodniczką turnieju w kategorii juniora młod-
szego została Kinga Sztucka wygrywając wszystkie konkurencje
zdobywając trzy złote medale, zajmując I m   walkach do 55 kg,   I
m  w układach oraz I m w technikach specjalnych.  w kategorii
juniora bardzo dobrze wystartowała Olga Jabłońska zdobywając
dwa złote medale I m walki do 55 kg i I m układy. Wyniki pozosta-
łych zawodników: juniorzy Barbara Mróz I m walki do 50 kg  i III
m układy, Natalia Katańska II m walki do 60 kg i III m układy,
Daria Baran II m walki do 50 kg, Oliwia Fulneczek III m walki do 60
kg, Małgorzata Bernaś III m walki do 60 kg Wojtek Żłobicki III m
w walkach pow. 75 kg, juniorzy młodsi: Martyna Marciniszyn I m
walki do 42 kg, Jakub Brewus  I m walki pow 70 kg, Wiktoria
Konik    II m walki pow. 60 kg, Marcin Metel II m walki pow 70 kg,
Patrycja Piworun III m układy i III m walki pow 60 kg, Kamila
Bednarczuk III m walki do 46 kg. Następny turniej kwalifikacyjny
odbędzie się w Lubinie 16 kwietnia br.

 MIĘDZYNARODOWE
 MISTRZOSTWA POLSKI
 TAEKWONDO
12-S13.03. 2016 w Wieliczce odbyły się Międzynarodowe Mi-

strzostwa Polski Taekwondo. W zawodach startowało 493 za-
wodników z Austrii, Ukrainy, Czech, Armenii i Polski.

 Był to turniej otwarty dla innych
dyscyplin. Startowali w nim zawod-
nicy taekwondo olimpijskiego, ta-
ekwondo tradycyjnego, karate oraz
kickboxingu. Nasz klub oraz klasy
sportowe ZS  w Pietrowicach god-
nie reprezentowała 19 osobowa eki-

pa.  Karolina Konik I m walki do 64 kg i I m układy drużynowe,
Kamila Ciechanowska I m walki do 170 cm i I m układy drużyno-
we, Paulina Szpak I m układy drużynowe, Bartosz Słodkowski I m
walki pow. 185 cm, Kamil Dobrowolski I m walki do 72 kg, Paweł
Orłowski III m układy.  Juniorzy: Olga Jabłońska I m układy,     I m
walki do 55 kg i III m układy drużynowe, Wojciech Żłobicki I m
walki pow 75 kg i III m walki pow. 180 cm. Daria Baran I m układy
i III m układy drużynowe, Natalia Katańska II m układy i III m
układy drużynowe, Wiktoria Konik II m walki do 165 cm, Oliwia
Fulneczek III m układy drużynowe. Kadeci: Kinga Sztucka I m
walki pow. 165 cm, I m walki do 57 kg i I m układy, Patrycja Piworun
II m układy, Jakub Brewus III m walki do 70 kg      i III m układy. Tytuł
najlepszej zawodniczki w kategorii wiekowej kadeta przypadł Kin-
dze Sztuckiej, która zdobyła 3 złote medale i jeden brązowy a w
kategorii juniora Oldze Jabłońskiej z dwoma złotymi medalami i
jednym brązowym.  Cieszy fakt, że za starszymi kolegami rośnie już
utalentowana młodzież, która zdobywa medale Mistrzostw Polski
w kategorii wiekowej juniora i kadeta. Nasi zawodnicy przywieźli z
Mistrzostw Polski w Wieliczce       12 złotych medali, 3 srebrnych i
4 brązowe.   Razem 19 medali. Życzymy dalszych sukcesów w
trwającym jeszcze sezonie. Czekamy na kolejne tak dobre lub lep-
sze wiadomości z aren ogólnopolskich i międzynarodowych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Prezes Zarządu Głubczyckiego TBS Spółka z o.o.

 ul. Pocztowa 8, 48 - 100 Głubczyce
ogłasza III ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż: 5 lokali mieszkalnych położonych
 w Głubczycach przy ul. Zacisze 2

 z udziałem w prawie własności gruntu działki nr 443/9
Przetarg odbędzie się w świetlicy siedziby Głubczyc-

kiego TBS Sp. z o.o.   ul. Pocztowa 8, w Głubczycach,
w dniu 01.06.2016r.  o godzinie  9.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie
wadium w pieniądzu do dnia 31.05.2016r.

  w wysokości 6.000,00zł przelewem na konto:
 BS 40 8868 0004 1000 0000 1007 0001

 z adnotacją: "przetarg - Zacisze 2"
 Cena wywoławcza  60 000 zł, wysokość postąpienia: 600zł.
Więcej szczegółów dotyczących przetargu można znaleźć

 na stronie:  www.gtbs.eu
                  w zakładce OGŁOSZENIA/GTBS Sp. z o.o. -

OGŁOSZENIA

12
 HARA
SUTO
CUP
str.
16
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JAK DALEKO NAM
D O  E K O  ? CZ. IV

10 ZASAD BYCIA
EKO

1. ŚWIADOMIE ZMNIEJSZ WYTWARZANIE ŚMIECI.

2. PAPIER, stare gazety i książki, katalogi oddawaj
          osobno,  jako makulaturę w niebieskich workach
        lub powiązane sznurkami.
3. OPAKOWANIA SZKLANE Tj. butelki, słoiki
         segreguj do zielonych worków.
4. PLASTIKOWE BUTELKI zgnieć przed wyrzuceniem
          więcej zmieścisz ich do żółtego worka.

5. Nie zapomnij o segregacji tetra paków,
         czyli kartonów po mleku, sokach,
         gromadź je w pomarańczowym worku.
6. Wykorzystuj worki do pełna.
          Oddawanie częściowo za pełnionych worków
          - to ich marnowanie.
            Marnotrawstwo nigdy nie jest EKO.

7. Stare leki bezwzględnie wyrzucaj zawsze do
     specjalnych pojemników, są w każdej aptece.
8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
         oddawaj wyłącznie do PSZOK
        lub w dniach zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

9. Odpady zielone w miarę możliwości kompostuj
          we własnym ogródku.
10.  Przestrzegaj zadeklarowanej segregacji odpadów,
        która rodzi zbiorową odpowiedzialność mieszkańców
        wspólnot mieszkaniowych, budynków spółdzielczych
          i wielorodzinnych.
 Lista zwycięzców w konkursie
MŁODY GŁUBCZYCKI EKOLOG
do wglądu w Usługach Komunalnych Sp. z o.o.
oraz w przyszłym numerze Głosu Głubczyc.

Więc dorośli  pamiętajcie i dzieci:
Byle jak nie wyrzuca się śmieci!

                  Światowy Dzień Zdrowia -
"Pokonaj cukrzycę!"

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  informuje, że
tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2016 roku,
ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia jest cukrzy-
ca. Pod hasłem "Pokonaj cukrzycę !"

WHO propaguje wiedzę o tym jak zminimalizować ryzyko
wystąpienia choroby, a także o  jej wykrywaniu  i leczeniu.

  Niemal 350 milionów ludzi na całym świecie cierpi na cukrzy-
cę - chorobę przewlekłą, do której dochodzi gdy organizm nie
wytwarza wystarczającej ilości insuliny lub nie jest w stanie
skutecznie wykorzystać własnej insuliny w procesie metaboli-
zmu cukrów pochodzących ze spożywanej żywności. W 2012
roku cukrzyca była bezpośrednią przyczyną około 1,5 mln zgo-
nów na świecie, z których 80% miało miejsce w państwach o
niskich   i średnich dochodach.

 Według prognoz WHO, do 2030 roku cukrzyca stanie się jedną
z siedmiu najczęściej występujących przyczyn zgonów.

Rozróżniamy dwa główne typy choroby. Osoby cierpiące na
cukrzycę typu 1 na ogół w ogóle nie wytwarzają własnej insuli-
ny i dlatego aby przeżyć, muszą przyjmować insulinę w formie
iniekcji. Chorzy na cukrzycę typu 2, którzy stanowią około 90%
wszystkich przypadków zachorowań, najczęściej wytwarzają
własną insulinę ale w niewystarczającej ilości lub ich organizm
nie jest w stanie ich właściwie wykorzystywać. Osoby chore na
ten typ cukrzycy najczęściej prowadzą siedzący tryb życia i na
ogół mają nadwagę. Długotrwale utrzymujący się we krwi wyso-
ki poziom glukozy powoduje uszkodzenia narządów wewnętrz-
nych i może być przyczyną zawału serca, udaru mózgu, niewy-
dolności nerek, impotencji oraz zakażeń prowadzących do am-
putacji kończyn. Przy zastosowaniu właściwego leczenia, wpływ
cukrzycy na życie chorego można zminimalizować. Nawet oso-
by cierpiące na cukrzycę typu 1, mogą cieszyć się długim życiem
w zdrowiu, jeżeli będą kontrolować poziom cukru we krwi i sto-
sować się do zaleceń lekarzy.

Materiały informacyjne oraz graficzne dostępne są na stronie
internetowej   Światowej Organizacji Zdrowia oraz Biura WHO
w Polsce.

                     Państwowy  Powiatowy  Inspektor Sanitarny
                                                        mgr Alina Mazur - Ciapa
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OSOBY POTRZEBUJĄCE POMOCY
W ZWIĄZKU  Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM

 LUB PRZEMOCĄ W RODZINIE MOGĄ JĄ UZYSKAĆ:
* w Punkcie Konsultacyjnym /budynek Urzędu Miejskiego,  ul. Niepodległości 14, pok.24 (II piętro), tel. 77 485-08-60
  - dyżury członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania   Problemów Alkoholowych:
         we wtorki  w godz. 12.00 -14.00  w piątki w godz.  9.00 - 11.00   środy w godz. 14.00 - 16.00
*dyżury  terapeuty:    w poniedziałki i środy w godz.  16.00  - 19.30  przez telefon zaufania - bezpłatna infolinia:
   - codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00  tel  0800 - 475 - 070
*  u psychologa ds. przemocy /w Ośrodku Pomocy Społecznej przy     ul. Pocztowej 6a tel. 77 485-29-22/
   - przyjmuje w piątki w godACz. 14.00 - 16.00  (termin spotkania należy wcześniej uzgodnić telefonicznie)
* Grupy samopomocowe AA i AL-Anon spotykają się w pomieszczeniach Stowarzyszenia Głubczycki Klub Abstynenta
      (budynek Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14):
    -   grupa AA  -  w każdą środę o godz. 18.00   grupa Al- Anon  -  w każdy wtorek o godz. 18.00
* Głubczycki Klub Abstynenta czynny codziennie od godz.17.00
*  Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom /ul. Zakonna 3/  - czynny codziennie w godz. 14.00 - 22.00  /tel. 77 485-61-77/
*  Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - połączenie bezpłatne: 116 111

Dzieci z Puchatkowa - Przedszkola nr 2 - uczciły pamięć o wielkim  Polaku  Św. Janie Pawle II  składajac kwiaty pod tablicą
i paląc znicze na Placu noszącym Jego imię. W tym dniu we wszystkich grupach odbyły się również zajęcia dydaktyczne,
których celem było przybliżenie dzieciom sylwetki kochanego papieża jak i pielęgnowanie pamięci  o Nim, w XI rocznicę
śmierci.

MARSZ PAMIĘCI
"DOTKNIJ MIŁOSIERDZIA"
 02.04.2016r. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego

w Głubczycach zapewniła zabezpieczenie logistyczne na trasie
Marszu Pamięci pod hasłem "Dotknij Miłosierdzia" upamiętnia-
jącego XI Rocznicę Śmierci Św. Jana Pawła II. Tegoroczna pie-
sza pielgrzymka rozpoczęła się na placu Jana Pawła II w Głub-
czycach o godzinie 8.50, skąd pielgrzymi udali się w dalszą trasę
przez następujące miejscowości: Gołuszowice, Równe, Dobie-
szów, Barykady, Radynia, Mokre Kolonia oraz Pietrowice. Reli-
kwie Św. Jana Pawła II towarzyszyły wędrującym na całej trasie
marszu, harcerze z drużyny "Tropiciele" nieśli je na odcinku
Dobieszów - Barykady. Pielgrzymka zakończyła się o godz. 16.30
w kościele pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Pietrowicach nabo-
żeństwem z ucałowaniem relikwii Św. Jana Pawła II. Organizato-
rami XI Marszu Pamięci był Zespół Szkół im. Jana Pawła II w
Pietrowicach oraz Parafia w Braciszowie przy współpracy z pa-
rafiami: Gołuszowice, Równem i Opawicy.

XI ROCZNICA ŚMIERCI
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
Komenda Hufca Związku Harcer-

stwa Polskiego zorganizowała w dniu
02.04.2016r. o godz. 21.00 na placu
Jana Pawła II uroczysty apel upamięt-
niający XI Rocznicę Śmierci Świętego
Jana Pawła II. Odbył się montaż słow-
no-muzyczny poświęcony Św. Jano-
wi Pawłowi II, zaciągnięto wartę ho-
norową, a krótką mowę okolicznościową wygłosili zaproszeni
goście - Pan Edward Wołoszyn, ksiądz Michał Ślęczek oraz oj-
ciec Mieczysław Lenard, natomiast o godzinie 21:37 władze sa-
morządowe, mieszkańcy Głubczyc i okolicznych miejscowości,
a także harcerze i młodzież szkolna złożyła wiązanki kwiatów oraz
znicze przed tablicą pamiątkową na Placu Jana Pawła II Komen-
da Hufca ZHP pragnie serdecznie podziękować wszystkim miesz-
kańcom Głubczyc za przybycie i uczestniczenie  Jana Pawła II.
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MISTRZOSTWA POLSKI
WOJEWÓDZTW

DRUŻYN MIESZANYCH W BAD-
MINTONIE   W  GŁUBCZYCACH

Rywalizacja przebiegała w dwóch kategoriach wiekowych: ju-
niorów i młodzików. Bardzo dobrze wypadli reprezentanci opolsz-
czyzny - młodzicy, którzy wywalczyli tytuł Mistrz Polski a skład
tworzyli: Bartosz Gałązka, Maciej Matusz, Szymon Ślepecki (
LKS Technik Głubczyce), Dominika Kwaśnik, Zuzanna Jankow-
ska, Karol Budny ( Beninca UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle)

X OPOLSKI TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO

OLIMPIAD  SPECJALNYCH
06. kwietnia 2016 na sali gimnastycznej Specjalnego Ośrod-

ka Szkolno -Wychowawczego rozegrany został X Opolski Tur-
niej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych.

Misją Olimpiad
Specjalnych jest za-
pewnienie osobom z
upośledzeniem umy-
słowym w wieku co
najmniej ośmiu lat,
całorocznego cyklu
treningów i zawodów
sportowych w całym
szeregu dyscyplin
olimpijskich. Zapew-
nia im to ciągły roz-
wój sprawności fizycznej, daje możliwość demonstrowania od-
wagi, doświadczenia radości i dzielenia się nagrodami, umiejęt-
nościami i przyjaźnią z rodzinami, innymi zawodnikami Olimpiad
Specjalnych i społecznością lokalną.

Przed każdymi zawodami sportowcy wypowiadają słowa przy-
sięgi Olimpiad Specjalnych: "Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie
będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku".

W zawodach wzięło udział 53 zawodników  z 12 klubów: Delfi-
nek - Kadłub, Gumisie - Jędrzejów, Mix Team Sokoły - Nowe
Gołuszowice, Dinozaury - Opole, Iskra - Opole, Boys - Radawie,
Pantery - Czarnowąsy, Tęcza - Grodków, Marzenie - Praszka,
Promyk - Głogówek, Leśne Skrzaty - Zawadzkie oraz gospoda-
rze Jeżyk - Głubczyce.(foto)

Kluby Olimpiad Specjalnych działają na terenie województwa
opolskiego przy Zespołach Szkół Specjalnych, Domach Pomo-
cy Społecznej, Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Uroczystości otwarcia zawodów dokonała Barbara Rosicka dy-
rektor SOSzW. Zawody prowadzone były przez nauczycieli wy-
chowania fizycznego Dariusza Szałagana oraz Tomasza Kiszczyka.

Sprawny przebieg imprezy możliwy był dzięki pomocy wolon-
tariatu Liceum Ogólnokształcącego, za co organizatorzy bardzo
dziękują. Po długiej i wyczerpującej walce zawodnicy reprezen-
tujący SOSW z Głubczyc zajęli następujące miejsca:

w kat. chłopców -
12-15 lat (I m. Jakub Bielski, II m. Denis Marcinek)
 16-21 lat (II m. Adrian Modrzejewski)
 22 i wzwyż (III m. Sebastian Wilczyński)
w kategorii dziewcząt 16-21 lat (I m. Ewa Sznurawa,)
Najlepsi zawodnicy otrzymali medale oraz każdy klub otrzy-

mał dyplom za udział. Nagrody zostały ufundowane przez sto-
warzyszenie Olimpiady Specjalne Polska - opolskie.

                                                                         Dariusz Szałagan

TURNIEJ GRAND PRIX
MŁODZIKÓW  W BADMINTONIE

W Suchedniowie w
dniach 8-9 kwietnia odbył

się Turniej Grand Prix Młodzików w badmintonie. Na starcie
stanęli najlepsi zawodnicy w tej kategorii wiekowej w Polsce.
Zmagania trwały dwa dni a nasi badmintoniści potwierdzili, że
są w ścisłej czołówce w kraju. W grze pojedynczej zwyciężył
Maciej Matusz natomiast Bartosz Gałązka zajął trzecie miejsce.
Grając razem w grze podwójnej wywalczyli złoty medal.

12 HARASUTO CUP (str.13)
W dniach 9-10 kwietnia  2016r w Łodzi odbyły się Między-

narodowe Zawody Karate WKF/ Światowej Federacji Karate/
12 HARASUTO CUP. W zawodach startowało 800 zawodni-
ków z 90 klubów z 13 państw. Ludowy Zespół Sportowy Karate
-Do Głubczyce reprezentowali: Szymon Cięślik,Michalina Jung,
Maciej Kowalczyk, Julia Hac oraz Jakub Patryjach. Zawody prze-
prowadzone były na wysokim poziomie organizacyjnym,sę-
dziowskim oraz zawodniczym. Szymon Cieślik po wielu poje-
dynkach w kategorii kata 14-15 lat zdobył złoty medal pokonu-
jąc bardzo dobrych zawodników z Polski, Rosji i Ukrainy. Julia
Hac zdobyła brązowy medal w kata 9 lat. Jakub Patryjach wygrał
kilka pojedynków ale nie udało się jemu wejść do strefy finało-
wej. Michalina Jung wygrała jeden pojedynek w kata. Dziękuję
zawodnikom za wspaniałą postawę i wyniki sportowe, Oss!!!



MAJ 2016 nr 5/276 17

XIV MIĘDZYSZKOLNY
 KONKURS WIEDZY Z FIZYKI
"ŻYCIE I OSIĄGNIĘCIA ENRICO FERMIEGO"
22. marca 2016r. w auli ZSCKR, w asyście TV Pogranicze i

Głosu Głubczyc odbył się finał XIV Międzyszkolnego Konkur-
su Wiedzy z Fizyki pt. "Życie i osiągnięcia Enrico Fermiego"

Konkurs składał się z III etapów:
etap I   - na najładniejszą pracę, w kategoriach: portret, album,

kalendarium lub prezentacja  multimedialna, etap II  - test wie-
dzy, etap III - "Dzień Enrico Fermiego" - uroczystość wręczania
nagród i dyplomów Laureatom Konkursu  z częścią artystyczną.

Wśród zaproszo-
nych Gości byli dy-
rektorzy głubczyc-
kich szkół ponad-
gimnazjalnych: Bo-
gusław Chochowski
- dyr. ZSCKR i jed-
nocześnie gospo-
darz konkursu,  Ta-
deusz Eckert - dyr.

ZSO, Ilona Klepacka - z-ca dyr. ZSM, Dorota Wierzba - z-ca dyr.
ZSCKR, Zofia Bancala - kier. ds. praktyk ZSCKR oraz przedsta-
wiciel Starostwa Powiatowego Tomasz Seń i redaktor "Głosu
Głubczyc" Jan Wac. Uroczystość uświetnili swoją obecnością
emerytowani nauczyciele fizyki: Maria Hołda, Agnieszka Topol-
ska i Dorota Turniak, Jan Wac.

Laureatami XIV Międzysz-
kolnego Konkursu Wiedzy z
Fizyki w poszczególnych ka-
tegoriach zostali:
I.   Kat.                „al    bum”                                                                                                                                                                                                                                                                

Laura Chudy (ZSO) Im.,
Marcelina Kraszewska
(ZSCKR) IIm., Natalia Ko-
złowska (ZSO) IIIm..

II. Kat. „kalendarium”:
Kinga Olbrecht (ZSCKR)

Im., Dawid Sobota (ZSM)
IIm., Anna Hamerla (ZSO) IIIm.,

III. Kat. „portret”:
Paulina Cieśla (ZSCKR) Im., Ewa Chruściel (ZSO) Im.,  Krzysz-

tof Czach (ZSCKR) IIm.,Karolina Halikowska (ZSM) IIm., Sła-
womir Marek (ZSO) IIIm., Śniatowski Dominik (ZSO) IIIm., Wy-
różnieni: Marzena Linczewska (ZSCKR), Angelika Mateja (ZSO)

IV. Kategoria "test wiedzy":
Mateusz Kinal (ZSO) Im., Klaudia Bociek (ZSO) IIm., Woj-

ciech Bury (ZSO) IIm., Marcelina Kraszewska (ZSCKR) IIIm.,
Wioletta Nowak (ZSCKR) IIIm., Sebastian Moryl (ZSM) IIIm..

V. Kategoria „prezentacja multimedialna”:
Michał Waliduda (ZSO) Im., Bartosz Trynda (ZSO) IIm.,
Magdalena Sobczak (ZSO) IIIm., Tomasz Kownacki (ZSO) IIIm.,
VI. Kategoria „film"
Agata Rajtak (ZSCKR) Im..
Organizatorami Konkursu były nauczycielki: Irena Waliduda

(ZSCKR),  Aldona Janiczek (ZSM),  Agnieszka Śmiglewicz (ZSO),
Ewa Trynda (ZSO) oraz Dorota Curyło (ZSCKR).

Serdeczne podziękowania za wsparcie materialne składamy:
Starostwu Powiatowemu  oraz firmom, "Galon" - Karol Galara,
piekarnia "Kamilka" - Danuta i Adam Kamińscy, Biuro Obsługi
Budownictwa "BUDOPROJEKT".

                                                                        Irena Waliduda

LEKCJA  MIŁOŚCI  BLIŹNIEGO
Tak właśnie chcę nazwać kolejną akcję poboru krwi, zorga-

nizowaną na terenie Zespołu Szkół Mechanicznych . To już
zgoła 10. edycja szlachetnego przedsięwzięcia, które stanowi
niejako tradycję naszego ,,Mechanika".

 7. kwietnia br. na trzy godziny  świetlica szkolna staje się
swoistym laboratorium. Przybywa doń z Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu zespół medyczny ze
specjalistycznym sprzętem. Towarzyszy im szkolna pielęgniarka
-  Jasia Węgrzyn, czuwająca nad samopoczuciem młodych krwio-
dawców. A oto pojawia się 40-osobowa grupa młodzieży chęt-
nej do oddania krwi. Oczywiście ci, którzy ukończyli osiemna-
ście lat. Niestety, tego dnia nie wszyscy mogą stać się dawcami.
Spośród nich jedynie 22-osoby kwalifikują się do poboru. Przy-
czyny zdrowotne dys-
kwalifikują prawie poło-
wę uczestników. Infek-
cja, niskie ciśnienie czy
nawet … anemia ! Uda-
je się jednak zebrać ok.
10 litrów tego bezcen-
nego, życiodajnego
płynu, który, notabene,
może uratować zdrowie,
a nawet życie tobie,
mnie, nam, wam…

Podczas akcji nie
może zabraknąć pani
prezes zarządu Klubu
Honorowych Dawców
Krwi PCK w Głubczy-
cach - Eli Kubal. Jest z
nią, jak zwykle zresztą,
jej mama -  p. Helena.
Zawsze pomocna i nie-
oceniona, skrupulatnie
rejestruje młodzież. Ileż
troski i zaangażowania
w pracy społecznej
tych kobiet.

Idea honorowego krwiodawstwa od wielu lat cieszy się szcze-
gólnym zainteresowaniem w naszym szkolnym środowisku. Mało
tego! Zatacza coraz szersze kręgi. Na pobór do ,,Mechanika"
przybywają nawet krwiodawcy z zewnątrz. Dołącza także ekipa z
,,Ogólniaka", która, w szlachetnym geście człowieczeństwa, chce
ofiarować cząstkę siebie.

Nie sposób przywołać tu wszystkich, którzy dzielą się swym
bezcennym darem. Na przykład gro młodzieży z ,,Rolniczaka"
regularnie oddaje krew w ambulansie przy Urzędzie Miejskim.
Jakże to cieszy!

Nadal trzeba szerzyć ideę krwiodawstwa, bo krew ciągle jest
,,towarem" deficytowym. Tak więc w imieniu PCK apeluję do
wszystkich ludzi dobrej woli, aby, o ile zdrowie im na to pozwala,
podzielili się kroplą swojej krwi. Wszak krew do dar życia!

Po raz kolejny powiadam, że krwiodawstwo to otwarcie się na
potrzeby drugiego człowieka. To pomoc i ratunek. Lekcja altru-
izmu. Akt miłości bliźniego. ,,Oddając krew, dodajesz nadziei '' -
brzmi jedno z haseł na ambulansie PCK. Inne zaś  mówi : ,,Krew
- lek na wagę życia - możesz się nim podzielić". Zatem…

                                                                    Maria Farasiewicz .
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REKLAMA  W GŁOSIE GŁUBCZYC
 Głos Głubczyc jest bezpłatnym informatorem o zasięgu

gminy, w formacie A4 z okładką w kolorze. Ukazuje się na
przełomie miesięcy w nakładzie 1600 egz. oraz w wersji

elektronicznej. Reklamy - tylko czarno białe na wewnętrz-
nych 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 1400 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
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chcesz wiedzieć
 co? gdzie? kiedy?

 kliknij
 WWW.TWOJEGLUBCZYCE.PL

www.twojeglubczyce.pl
- Portal regionalny o charakterze  informacyjno -turystycznym,

promującym  powiat, gminę i miasto Głubczyce, .
Serwis skupia się na propagowaniu,

i wspieraniu inicjatyw społeczno-kulturalnych,
 tworzonych przez ludzi dla ludzi.

Formularz zgłoszenia do konkursu (wzór)
"Najestetyczniejsza posesja
 na terenie miasta i gminy  Głubczyce 2016 „

1. Imię i nazwisko zgłaszającego /nazwa jednostki zarządzającej
...............................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania zgłaszającego:
Ulica i nr domu, miejscowość, kod pocztowy  ..............................................................
..............................................................................................................................................
3. Adres posesji biorącej udział w konkursie na "Najestetyczniejszą posesję...)
.............................................................................................................................................
4. Opis prac planowanych do wykonania związanych z poprawą estetyki posesji:
..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
5. Wybór kategorii - Mona zgłaszać  tylko jedną kategorię
  I - posesja  z budynkiem jednorodzinnym wybudowanym w ostatnich 10 latach
 II - posesja z budynkiem  jednorodzinnym wybudowanym co  najmniej 10 lat temu
 III - Najestetyczniejszy balkon
 IV -  Najestetyczniejsza posesja z budynkiem wielorodzinnym lub  innym
 V - Najestetyczniejsze sołectwo
6. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty- - dokumentacja zdjęciowa
............................................................................................................................................
     ....................................................
      (Podpis zgłaszającego)

Regulamin i formularz zgłoszenia do konkursu  na stronie internetowej
 www.glubczyce.pl> Ochrona Środowiska > Konkurs- posesja 2016r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Głubczycach  ul. Niepodległości 14,   Wydział Komunalno - Inwestycyjny -  p.15,
 telefon 77 485 30 21 wew. 231

ZGŁOSZENIA NALEŻY SKŁADAĆ
DO 15 MAJA 2016

W URZĘDZIE MIEJSKIM POK. 15

INFORMACJA
DLA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Jeżeli jesteś niepełnosprawnym ruchowo
mieszkańcem Gminy Głubczyce,

potrzebujesz załatwić osobiście sprawę
w Urzędzie Miejskim w Głubczycach

 zgłoś ten fakt telefonicznie
pod numerem telefonu

77 485 23 25 lub elektroniczne na  e-
mail: um@glubczyce.pl

- pracownik urzędu odwiedzi Cię     w
Twoim miejscu zamieszkania.

Wystarczy podać:
rodzaj sprawy do załatwienia,

numer telefonu  lub e-mail do kontaktu,
miejsce zamieszkania i ewentualny

termin   wraz z godziną
kiedy możemy Cię odwiedzić.

Burmistrz Głubczyc

Fotografie  noworod-

ków: KADR Studio

Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur,

Głubczyce,

 Grunwaldzka 2,

662 065 354 Wołyniec Wiktor
s.Elżbiety Trzebina

28.02.2016 16.40 3100/51



MAJ 2016 nr 5/276 19

Serdecznie Witamy 30  Nowych Mieszkańców Ziemi Głubczyckiej, urodzonych w marcu

w Szpitalu Powiatowym w Głubczycach. Rodzicom Gratulujemy!

Barton Martyna
c.Sylwii Uciechowice

30.03.2016 18.30 3600/54

Batóg Zofia
c.Joanny Nysa

13.03.2016 19.05 3100/52

Czekański Grzegorz
s.Marzeny Dzielów

17.03.2016 8.55 2930/52

Czerniecka Vanessa
c.Kamili Racławice Śl.

 18.03.2016 21.21 3000/58

Hulka Karol
s.Karoliny Bodzanów

28.03.2016 17.00 3250/55

Humeniuk Antoni
s.Karoliny Zawiszyce

20.03.2016 9.05 3600/56

Jabłońska Viktoria
c.Wioletty Głubczyce

19.03.2016 10.10 4070/57

Jankowski Aleksander
s.Marty Baborów

14.03.2016 9.30 3230/55

Keler Natan
s.Justyny Głuchołazy

28.03.2016 17.45 2750/54

Kopytko Hubert
s.Martyny Głubczyce

26.03.2016 10.38 3160/53

Libionka Alicja
c.Ewy Pilszcz

18.03.2016 10.45 2650/51

Luniak Aleksander
s.Agaty Głubczyce

17.03.2016 9.33 3250/53

Łabatczuk Dariusz
s.Sylwi Gródczany

21.03.2016 11.00 4000/62

Łachmański Kuba
s.Anety Kietrz

13.03.2016 9.05 4180/56

Łosiewicz Karol
s.Eweliny Prudnik

07.03.2016 7.30 4050/59

Norek Kacper s.Patrycji
Dzbańce Osiedle

09.03.2016 9.55 3800/56

Podstawka Karol
s.Wioletty Zawiszyce

31.03.2016 17.50 3200/56

Prus Oktawian
s.Darii Pomorzowice

31.03.2016 8.50 3700/57

Socha Tomasz
s.Justyny Głubczycy

07.03.2016 9.05 2900/51

Stankowski Kacper
s.Marleny Nysa

09.03.2016 13.00 3000/55

Szarota Filip
s.Justyny Lisięcice

06.03.2016 15.40 2900/54

Wesolly Maksymilian
s.Natalii Zawada

08.03.2016 3.20 3100/54

Wituszynski Robert
s.Alicji Kietrz

22.03.2016 7.00 4350/58

Zieliński Jakub
s.Barbary Głubczyce

08.03.2016 18.40 4100/56

Krudysz Pola
c.Doroty Bogdanowice

23.03.2016 0.45 2840/49
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