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UWAGA!!!
 W dniu dożynek

Gmina uruchamia bezpłatną
komunikację autobusową (PKS )

na trasie
Starostwo -Ratusz - Bogdanowice
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Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej, w któ-
rych wystąpiły szkody spowodowane przez
suszę, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimo-
wania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan,
piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

ZASADY
Dla poszkodowanych gospodarstw rolnych w przypadku wystąpienia

szkód, stanowiących następstwa wskazanych zjawisk atmosferycznych
możliwe jest udzielenie pomocy w postaci kredytów "klęskowych" na wzno-
wienie produkcji rolnej (kredyt obrotowy) oraz przywrócenie funkcji użytko-
wych zniszczonych lub uszkodzonych budynków gospodarczych, ciągników
i urządzeń rolniczych, plantacji wieloletnich (kredyt inwestycyjny).

Szacowania strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich i
infrastrukturze dla obszaru Gminy Głubczyce dokonują dwie komisje po-
wołane Zarządzeniem nr 96/2015 Wojewody Opolskiego z dnia 20 lipca 2015
roku zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015
roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych
zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r.,
poz.187 z późn. zm.). W skład komisji wchodzą przedstawiciele Gminy, Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego i Izby Rolniczej, posiadający wykształcenie wy-
ższe lub średnie w zakresie rolnictwa, rybactwa oraz budownictwa.

Przedmiotem działania komisji jest obszar dotknięty szkodą obejmują-
cy co najmniej jedno sołectwo, na którym znajdują się poszkodowane go-
spodarstwa, w rozmiarach, stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjo-
nowania. Do składania wniosków o pomoc uprawnieni są producenci, któ-
rym komisje szacujące straty ustaliły w protokołach procentowe obniżenie
dochodu w produkcji roślinnej i zwierzęcej łącznie na poziomie przekracza-
jącym 30%.

Burmistrz stwierdza i określa wystąpienie niekorzystnego zjawiska
atmosferycznego na terenie gminy z określeniem liczby poszkodowanych
rolników a następnie w terminie 10 dni zgłasza je do Wojewódzkiego Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego w Opolu z przekazaniem informacji Woje-
wodzie Opolskiemu. Zgłoszenie niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
do WCZK w Opolu stanowi warunek uruchomienia procedury związanej z
oszacowaniem szkód. Obowiązek ten nie dotyczy suszy, ujemnych skut-
ków przezimowania oraz przymrozków wiosennych. W przypadku SUSZY
konieczne jest jej potwierdzenie w "Systemie Monitoringu Suszy Rolni-
czej" przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puła-
wach.

W dalszym działaniu poszkodowani rolnicy powiadamiani są o możliwo-
ści oszacowania powstałych szkód oraz możliwości uzyskania proponowa-
nej pomocy.

ZADANIEM KOMISJI jest:
a)   oszacowanie szkody w obecności poszkodowanego producenta rol
nego
b)  czytelne sporządzenie i przekazanie Wojewodzie Opolskiemu protoko
łów z oszacowania zakresu i wysokości szkód (w dwóch egzemplarzach)
w/g obowiązującego wzoru
c)   podpisanie ww. dokumentów przez wszystkich członków komisji i
producenta rolnego, a także zaopatrzenie pieczęcią gminy
d)  przekazanie protokołów szkód poszkodowanym producentom rol
nym, po ich weryfikacji przez Wojewodę Opolskiego
e)    w przypadku zastrzeżeń poszkodowanego producenta do treści pro
tokołu może on - za pośrednictwem Komisji - wnieść skargę do Wojewo
dy Opolskiego. Komisja uzasadni  ustalenia zawarte w protokole i przeka
że dokumenty do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
                                                      Jadwiga Królikowska  UM Głubczyce

GOSPODARSTWO
Z RADYNI WYRÓŻNIONE
W KONKURSIE AGROLIGI

2016
 26 czerwca 2016r.,  w Opolskim Ośrodku Doradz-

twa Rolniczego w Łosiowie odbyła się konferencja
promująca innowacyjność i dobre praktyki w gospo-
darstwach rolnych,przedsiębiorstwach rol-
nych,przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spo-
żywczego i usług rolniczych biorących udział w kon-
kursie AgroLiga 2016.Wśród nagrodzonych gospo-
darstw najwięcej innowacji odnotowano w produkcji
roślinnej. Związane one były ze stosowaniem nowych
gatunków i odmian roślin bardziej plennych,odpor-
nych na choroby,niekorzystne warunki przyrodnicze
oraz nowych nawozów i środków ochrony roślin. Na
konferencji promującej innowacyjność i dobre prak-
tyki w gospodarstwach rolnych ,innowacyjność przy-
bliżył wykład dr.inż .Stanisława Minty z Zakładu Poli-
tyki Gospodarczej i Prawa z Uniwersytetu Przyrodni-
czego we Wrocławiu. Konkurs  AgroLiga 2016 r. zo-
stał przeprowadzony w dwóch kategoriach: Rolnik
indywidualny  i Firma przetwórstwa rolno-spożyw-
czego i usług rolniczych.

W tym roku w kategorii Rolnik indywidualny-Go-
spodarstwo rodzinne, zostało wyróżnione gospodar-
stwo rodzinne Państwa Leona i Bogusławy Szpak z
m.Radynia gm.Głubczyce.

Państwo Szpak na podsumowaniu konkursu otrzy-
mali nagrodę rzeczową w postaci pucharu ,ufundo-
waną przez Burmistrza Głubczyc. Życzymy dalszych
sukcesów w  rozwoju gospodarstwa państwa Szpak.

                                                            Redakcja.
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Rajd Rowerowy
"Jedziemy dla Głubczyc" ...

... w ZS Lisięcicach 24 uczniów  z 4 opiekunami  pokonało
szlak rowerowy wzdłuż polskiego wybrzeża. Dwutygodniowa
wyprawa zorganizowana w dniach 29.05. do 13.06.2016r. łączyła
w sobie codzienną aktywność fizyczną, niepowtarzalną przygo-
dę oraz naukę, gdyż wyjazd miał formę zielonej szkoły. Pomysło-
dawcą, organizatorem i kierownikiem tej innowacyjnej w naszej
szkole aktywności fizycznej był dyrektor, Tadeusz Wojciechow-
ski. Po ogłoszeniu w naszym środowisku pomysłu organizacji
rajdu jego Honorowym Patronem został Burmistrz Głubczyc,

Adam Krupa.  Rajd odbył się pod
hasłem "Jedziemy dla Głubczyc",
a sam projekt działania nosił tytuł
"Szkoła na dwóch kółkach".

Dyrektor opracował szczegóło-
wy plan trasy, program i harmono-
gram działań edukacyjnych oraz
bazę żywieniową i noclegową.
Uczniowie musieli zadbać o swoje

rowery i osprzęt potrzebny do rajdu. Trasa rajdu wiodła w więk-
szej części międzynarodowym szlakiem R10 wzdłuż Bałtyku, który
należy do europejskiej sieci szlaków rowerowych EuroVelo, stwo-

rzonej przez Europejską Federację Cyklistów. Poczynając od gra-
nicy z Niemcami, przejechaliśmy przez takie  miejscowości jak:
Świnoujście - Międzyzdroje - Pobierowo - Trzęsacz - Niechorze
- Rewal - Kołobrzeg -Mielno - Darłowo - Ustka - Łeba - Włady-
sławowo - Gdynia - Sopot - Gdańsk - Sztutowo - Krynica Mor-
ska. Łącznie koła naszych rowerów pokonały 645,51 km w 13
dni. Aby uatrakcyjnić trasę rajdu zwiedziliśmy niektóre muzea
regionalne, zamek Książąt Pomorskich, obóz koncentracyjny Stut-
thof oraz Westerplatte. Dodatkowo byliśmy na wszystkich 17
latarniach  morskich naszego wybrzeża, by  zdobyć Odznakę
Krajoznawczą Szlakiem Latarń Morskich Polskiego Wybrzeża.
Było to prawdziwe wyzwanie dla uczestników wyjazdu. Nie
wszystkie latarnie znajdowały się w portach, gdzie dojazd był
przyjemny i prosty. Najbardziej utkwiła nam w pamięci droga do
latarni "Kikut" w Wisełce. Mieliśmy wrażenie, że poruszamy się
po szlaku górskim, bo podejście do niej było bardzo strome
i dało nam ostro w kość, tym bardziej, że musieliśmy pchać ob-
ciążone rowery po często piaszczystym szlaku. Trudy wspina-
nia się do niektórych latarni zrekompensowały nam za to prze-
cudne widoki, jakie roztaczały się z ich tarasów.

Uczniowie w trakcie tego raj-
du realizowali też obowiązek
nauki uczestnicząc w zajęciach
z opiekunami i korzystając z in-
ternetowej platformy eduka-
cyjnej. Wykorzystując techno-
logię informacyjną i dostęp do
internetu, odbywały się zaję-
cia z fizyki, biologii, chemii, j.
angielskiego, historii i WOS.
Oprócz realizacji podstawowych działań edukacyjnych, założo-
nych w celach rajdu, ważnych dla podnoszenia wiadomości i
umiejętności uczniów, przejechanie na rowerach polskiego wy-
brzeża Bałtyku, a tym samym obcowanie z piękną przyrodą i
kontakt z bezkresnym morzem od rana do wieczora, zapewniało
dreszczyk emocji, towarzyszący nam każdego dnia. Oczywiście
były też i chwile trudne, zwłaszcza  pedałowanie w piasku, po
ścieżkach leśnych i po plaży. Było to bardzo męczące i wymaga-
ło od wszystkich sporego wysiłku. Ale za to widoki były prze-
piękne! Zwłaszcza utkwił wszystkim w pamięci szlak rowerowy
na Hel, gdzie jechaliśmy ścieżką obsadzoną z obu stron różami,
a po prawej stronie mieliśmy widok na połyskujące w słońcu
wody Zatoki Gdańskiej. Pogoda także dopisała. Tylko raz po-
straszył nas deszcz z gradem. Zazwyczaj świeciło słońce i pano-
wała przyjemna ponad dwudziestostopniowa temperatura. Wszy-
scy wróciliśmy opaleni, wypoczęci oraz dumni z tego, że udało
nam się pokonać tyle kilometrów.

Nasz rajd nie odbyłby się,
gdyby nie liczni sponsorzy. Je-
steśmy niezmiernie wdzięczni za
ich pomoc finansową i mate-
rialną. Nikt z nas nie spodzie-
wał się jeszcze w okresie zimo-
wym, że w naszym środowisku
możemy spotkać ludzi o wspa-
niałym sercu, wrażliwych na po-
trzeby młodego pokolenia, ta-
kich, którzy potrafili przekazać pomoc w dowolnej formie. Zor-
ganizowanie niezapomnianej przygody dla naszej młodzieży było
możliwe dzięki naszej Gminie, która została głównym ofiaro-
dawcą. Jesteśmy bardzo wdzięczni za nieocenioną pomoc  Bur-
mistrzowi Adamowi Krupie. Do najważniejszych ofiarodawców
należeli: firma GALMET Sp.z o.o., która oprócz pomocy finan-
sowej dodatkowo udostępniła nam samochód dostawczy do
transportu wszystkich rowerów nad morze, FUNDACJA BAN-
KU PEKAO SA IM. DR. M. KANONA w Warszawie , FUNDA-
CJA PZU W Warszawie, Zakład Urządzeń Grzewczych "ELEK-
TROMET" WOJCIECH JURKIEWICZ  w Gołuszowicach, ZWIĄ-
ZEK ZAWODOWY  ROLNIKÓW RZECZPOSPOLITEJ "SOLI-
DARNI" w Warszawie, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Li-
sięcicach, Zakład Remontowo - Budowlany Roman Świderski
w Gołuszowicach, FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA VIWA
w Głubczycach, Bank  Spółdzielczy w Głubczycach, SILESIA
GROUP S.C. GRZEGORZ RYDZYŃSKI z Rybnika, BĄK ADRIAN
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH w Głubczy-
cach, MET KOL SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH MARIUSZ
NIEMIROWSKI w Głubczycach, INTERMARCHE (p. Monika
Łepuch) w Żarki Wielkie, osoby prywatne - państwo Remień
i Fuchs z Lisięcic oraz osoby, które prosiły o anonimowość.

W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękujemy!
                        Krystyna Humeniuk,  Tadeusz Wojciechowski
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V Głubczycka
Olimpiada Seniorów
      To już piąty raz Dom Dziennego

Pobytu w Głubczycach przygotował
Głubczycką Olimpiadę Seniorów. Za-
prosiliśmy do udziału seniorów z za-
przyjaźnionych Domów z całej opolsz-
czyzny: Dom Dziennego Pobytu w
Krapkowicach, Domy Dziennego Po-
bytu w Opolu "Nad Odrą" i Malinka
oraz Domy Dziennego Pobytu w
Zdzieszowicach "Jarzębina" i "Sto-
krotka".

          W tym roku, dzięki uprzejmo-
ści Pani dyrektor Jolanty Wojtuś, Olimpiada odbyła się sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr.  Naszą Olimpiadę
poprowadziła prawdziwa olimpijka z Igrzysk w Barcelonie
Bożena Bąk, a główną sędzią była  Maria Zajdel nauczyciel
wychowania fizycznego. Rozgrzewkę drużyn przed zawo-
dami poprowadziła  Alina Babińska – instruktor fitnes.

        Konkurencje były przeróżne:  na sprawność fizyczną,
i na sprawność umysłową.  Jako pierwszy był "Paletkowy
slalom", naprawdę bardzo trudna konkurencja. Nie każde-
mu z uczestników udało się utrzymać lotkę położoną na pa-
letce do badmintona i biec slalomem między pachołkami!
Chyba tylko gromki doping kibiców umożliwił wykonanie
tego zadania. Następna konkurencja "Krzyżowka" pozwoli-
ła złapać oddech, ale za to wymagała wysiłku umysłowego.
Liczył się czas! Ta z drużyn, która jak najszybciej rozwiąże
krzyżówkę zdobywa najwięcej punktów. Jako trzecia była
konkurencja "Biegnij/kopnij". Pod tym niewiele mówiącym
tytułem kryło się najzabawniejsze zadanie. Rozłożoną gaze-
tę należało umieścić na piersiach zawodnika, który miał prze-
biec wyznaczony dystans, tak aby gazeta nie spadła – a nie
można było jej trzymać rękami! Trasę powrotną należało
pokonać kopiąc przed sobą zgniecioną w kulkę gazetę. Co
wcale nie było takie łatwe! Dużo śmiechu było również przy
następnych konkurencjach "Kalambury" i "Wieszanie pra-
nia". Tak proste czynności stają niezwykle trudne, gdy trze-
ba wykonać je na czas.

  Śpiewy i gromki doping kibiców powodował, że co jakiś
czas na salę gimnastyczną zaglądali zaciekawieni uczniowie
i nauczyciele, którzy zapewnili nas że absolutnie nie prze-
szkadzamy – wręcz przeciwnie, dołączyliby się do naszej
zabawy, gdyby tylko mieli taką możliwość. To jest bardzo
dobry pomysł, który na pewno wykorzystamy.

Na zakończenie naszej Olimpiady uczennice Szkoły Nr 1
dały pokaz tańca, tak popularnej obecnie zumby. Gorące
rytmy sprawiły, że seniorzy także ruszyli na parkiet i wspól-
nie z młodzieżą wykonali ten energiczny taniec.

Nie było miejsc na podium, nagrodą dla każdej z drużyn
był udział we wspólnej zabawie i radość z wykonania zada-
nia. Drużyny otrzymały pamiątkową statuetkę oraz drobne
nagrody: Kalendarz Głubczycki i mapę Głubczyc, a także
przesmaczne serki z Mleczarni Turek w Głubczycach. Do-
datkowo zamiast medalem, uczestnicy zostali uhonoro-
wani różą. Drużyna, która okazała się najszybsza otrzymała
także słodki prezent w postaci tortu.

  Zabawa zakończyła się wspólną biesiadą w Domu Dzien-
nego Pobytu . Niestety aura nie pozwoliła nam bawić się w
naszym przepięknym ogrodzie, ale deszcz nie popsuł nam

humorów – śpiewom nie było końca. Z żalem pożegnaliśmy naszych
gości mówiąc: do zobaczenia za rok!

                                                                               Liliana Dąbrowa
                                        kierownik       Domu Dziennego Pobytu

SKŁADAM SERDECZNE
PODZIĘKOWANIE

dla osób  które  pomagają  mi
w trudnej sytuacji

- szczgólnie dla   Pana  prezesa
 Firmy GALMET
Stanisława Galary

 oraz Stowarzyszenia Rodziców
Dzieci Niepełnosprawnych

„TACY SAMI”
Halina Skrzypek

 Zopowy



 SIERPIEŃ 2016 nr 8/2796

BURMISTRZ GŁUBCZYC
 ZARZĄDZENIEM NR 566/16

z dnia 20 czerwca 2016 r. przyznał  na zakończenie
roku szkolnego 2015/16  nagrody uczniom szczegól-
nie  uzdolnionym. Nagrody I i II stopnia  w katego-
riach nauka, kultura, sport zostały uroczyście wrę-
czone w dniu 24. 06. w Ratuszu Miejskim w Sali Pod
Aniołem.
 Nagrody III st. wręczane były w szkołach.
1. Nagrody pierwszego stopnia w  wys. 500 zł w kat. nauka
Tarnawska Kamila,  Naszkiewicz Michał -  Gimnazjum Nr 1, Sitnik
Bartłomiej - Szkoła Podstawowa Nr 1
2. Nagrody pierwszego stopnia w wys. 500 zł w kat. kultura
Kubów Małgorzata,  Sąsiadek Dominika -Szkoła Podstawowa Nr
1, Zwolińska Agnieszka - Gimnazjum nr 1
3. Nagrody pierwszego stopnia w wys. 100 zł w kat. sport
Cieślik Szymon, Gałązka Bartosz, Matusz Maciej, Brewus Jakub,
Sztucka Kinga, Siemiginowski Maciej,  Kobylnik  Kordian - Gim-
nazjum nr 1,  Baran Daria, Konik Wiktoria, Marciniszyn Martyna,
Bernaś Martyna, Dudzik Aleksandra, Fulneczek Oliwia, Grzego-
rzewicz Maria,  Bednarczuk Kamila, Marek Patryk, Mróz Barbara,
Wochnik Natalia -Zespół Szkół w Pietrowicach,   Stankiewicz
Mateusz. Siekierzyńska Oliwia, Golas Mateusz,  Zielińska  Oliwia,
Janko Maja, Ślepecki Szymon, Kowalczyk   Maciej, Mielnik Rafał,
Kowarska Angelika,  Rudziński Woj ciech,  Hac Julia, Wysocki Fran-
ciszek, Gałązka Jakub, Fiet Marta, Jung Michalina, Jano Wojciech -
Szkoła Podstawowa nr 1, Rojek Oliwia,  Michalewski  Michał,  Le-
liński Klaudiusz,   Mstowska Emilia, Patryjach Jakub, Mazurkie-
wicz Dominik -   Szkoła Podstawowa nr 2
4. Nagrody drugiego st. w wysokości 300 zł w kat.  nauka
Sobków Agnieszka,  Rudziński Miłosz - Gimnazjum Nr 1
Skibiński Dominik Szkoła Podstawowa Nr 2
5. Nagroda drugiego stopnia w wysokości 80 zł w kat. sport
Zielińska Julia,  Lenartowicz Dominik -Szkoła Podstawowa nr 1
Serwetnicki Karol - Szkoła Podstawowa nr 2

19 czerwca 2016 niewielki
Nowy Rożnów przeżywał

  wielką uroczystość
 Było to świętowanie 10. Rocznicy poświęcenia kaplicy- ko-

ściółka. Uroczystą mszę św. Dziękczynną celebrował  ordyna-
riusz ks. bp Andrzej Czaja z udziałem ks. Michała Ślęczka pro-
boszcza parafii głubczyckiej do której należy wieś i ks. Adama
Szubki proboszcza Bogdanowic parafii do której należał Nowy
Rożnów w pierwszych latach powojennych, kiedy wieś rodziła
się, wyjątkowo nie na zgliszczach, ale na ugorach porośniętych
chwastami i ostami.  Dlatego w słowach powitania przewijała
się historia wsi, jedynej takiej powstałej  od "zera" w szczerym
polu. "My Rożnowianie zostaliśmy zmuszeni opuścić swoją uko-
chaną ziemię  rodzinną,  zamienioną w  zalew Rożnowski, by
zamieszkać na Opolszczyźnie. Razem z nami przybył tutaj Stani-
sław Galara, największy nasz pracodawca, który niech będzie
przykładem dobrych wartości jakie ze sobą przynieśliśmy" -
powiedział w powitaniu  sołtys Adam Kocoń wielce zasłużony w
tej sprawie. W uroczystości uczestniczyły władze samorządowe
gminy i powiatu, oraz góralski zespół '"Tęgoborzanie".

 Więcej o uroczystości powie galeria zdjęć na str.10
oraz  portal Twoje Głubczyce.pl.

Jan Wac
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NAGRODZENI >>>
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24. 06. 2016
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NOWY  ROŻNÓW
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PATNERSTWO RODZIN
GŁUBCZYCE-SAINT REMY SUR AVRE
Na zaproszenie Stowarzyszenia Miast Partnerskich    Saint

Rémy-sur-Avre  i Głubczyc gościły we Francji (30.06-5.07.2016)
w ramach rewizyty  rodziny z naszej gminy.   Gospodarze przygo-
towali nam wiele atrakcji z których mam przyjemność przedsta-
wić relację.

Po serdecz-
nym  powitaniu
polskich  przyja-
ciół  na lotnisku
w Paryżu - Beau-
vais pojechali-
śmy  autokarem
na  nietypową
wycieczkę po
Normandii  była
to wycieczka  po
trasie z dala od
utartych szla-
ków (Mont Sa-

int Michel będąca najpopular-
niejszą atrakcją regionu  zwiedzili-
śmy wcześniej). Po trzech  dniach
spędzonych w Normandii, dotarli-
śmy  do Saint Rémy-sur-Avre. Tu
poza oficjalnym spotkaniem z Me-
rem i Radą Miejską  oraz  zarządem
Stowarzyszenia pozostały czas
spędzaliśmy wspólnie z rodzinami

.
Normandia jest jednostką hi-

storyczną, geograficzną i kultu-
rową, położoną na północnym zacho-
dzie Francji nad Kanałem la Manche.
W 2012 roku, ludność Normandii li-
czyła 3 568 476 mieszkańców  i do-
datkowo 160 000 poza Francją (na
wyspach normandzkich).

Normanowie (inne określenie dla
wikingów),
groźni wo-
jownicy, or-
ganizowali
p i e r w s z e
w y p r a w y
do Norman-
dii w IX
wieku. W
911 roku,
rozległe te-
reny pomię-
dzy doliną
Sekwany aż
do regionu

Cotentin, jak również wyspy na Kanale la Manche zostały  nadane
Rollonowi, wojownikowi i potężnemu wodzowi wikingów, w zamian
za zaprzestanie najazdów i przyjęcie chrztu, wtedy  to przyjął imię
Robert jest uważany przez historyków za założyciela Księstwa Nor-
mandii.

Pierwszy
dzień w Nor-
mandii koń-
czył się (we-
dług uznania
oglądaniem
meczu Mi-
strzostw Eu-
ropy Polska-
Portugalia (  2 MECZ)
lub  spacerem  po Etre-
tat i podziwianiu  jego
słynnych  klifów

Słynne kredowe
białe klify wyrzeźbio-
ne przez morze i szara-
we kamieniste plaże z
otoczaków otaczają niewielką miej-
scowość nadmorską Etretat. Miej-
sce to zostało uwiecznione przez
wielu malarzy i pisarzy.

 Następnego dnia  podziwialiśmy
most  Pont de Normandie. Most
został otwarty 20 stycznia 1995 roku. W momencie oddania
do użytku ustanowił nowy rekord światowy dotyczący mo-
s t ó w
wanto-
w y c h
wraz z
g ł ów-
n y m
p r z ę -
słem o
długo-
ści 865
m e -
trów.

Przez cały czas budowy
mostu, trzeba było dosto-
sowywać go do specyficz-
nych warunków ujścia Se-
kwany. Jedynie most wan-
towy pozwalał na połącze-
nie dwóch brzegów Sekwa-
ny tworząc głębokie funda-
menty pod północny pylon
i sztuczną zabetonowaną wy-
spę  utworzoną z 50 tysięcy  tonowych  skał. Dalszy ciąg wy-
cieczki to podziwianie malowniczej, historycznej  krainy  jabłoni,
stadnin i zabudowań wiejskich o konstrukcji szachulcowej.

Bazylika w Lisieux
Budowa bazyliki w stylu rzymsko-bizantyjskim na planie

krzyża greckiego, rozpoczęła się w 1929 roku i zakończyła w
1954 roku. Mozaiki, które pokrywają prawie całą powierzch-
nię ścian wewnętrznych oraz witraże przedstawiają przesła-
nie św. Teresy. Kopuła ma prawie 100 metrów wysokości.

Św. Teresa, zmarła 30 września 1897 roku, została ogłoszo-
na świętą 17 maja 1925 roku. Jej rodzice, Louis i Zélie Martin,
zostali kanonizowani przez papieża Franciszka 18 październi-
ka 2015 roku, są pierwszą parą małżeńską w historii Kościoła
katolickiego, która została ogłoszona wspólnie świętą pod-
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czas tej samej
uroczystości.
Bazylika w Li-
sieux jako jedy-
na została po-
wierzona opie-
ce trzech świę-
tych z tej samej
rodziny.

Zwiedzanie
fabryki serów
Graindorge w

Livarot - jest to kraina se-
rów Camebert,  Pont
l'evque i Livarot.

 Fabrykę serów zwie-
dzamy  przez oszklony
korytarz. Obserwowali-
śmy  różne etapy produk-
cji normandzkich serów.
Przepisy przekazywane

są z ojca na
syna od jej
powstania w
1910 roku.
Sery produ-
kowane są z
s u r ow e g o
mleka od
krów nor-
mandzkich,
odbier an e
codziennie
od 120 ho-
dowców z
okolicy Liva-
rot. Wizyta
zakończyła
się degu-
stacją serów.

Zwiedzanie miejsca pamięci II wojny światowej w Urville
 W gminie Urville i Grainvil-

le - Langannerie znajduje się
jedyny polski cmentarz woj-
skowy we Francji. Główna ale-
ja wiedzie do pomnika uwień-
czonego rzeźbą stylizowaną
na polskiego orła. Tu nasza
delegacja oraz delegacją Po-

lonii francuskiej  złożyły
kwiaty. Jest to miejsce
pamięci upamiętniające
696 dzielnych polskich
żołnierzy poległych w
trakcie lądowania w Nor-
mandii, a następnie pod-
czas licznych starć, któ-
re doprowadziły do wy-
zwolenia Francji.

Przedstawiciele Polonii zaprosili nas do
swojego kościółka-kaplicy  Matki Boskiej
Częstochowskiej  z 1947 roku   ozdobio-
nego licznymi symbolami polskości. Jest to
przykład chęci  zachowania  i przekazywa-
nia polskiej tradycji mimo exodusu. Na
zapotrzebowanie polskich rodzin po-
wstały liczne struktury, związki wza-
jemnej pomocy, sklepy z polskimi spe-
cjałami, szkoła, przedszkole, koła  kul-
turalne,  klub sportowy w którym
oprócz  Czecha i Francuza pozostali
piłkarze byli Polakami. Kultura  i pol-
skie tradycje trwają mimo zamknięcia
kopalni w 1989 roku.  Na zakończenie
spotkania zaśpiewaliśmy "Jak szczęśli-
wa  Polska cała" oraz "Barkę" które  wy-
wołały łzy wzruszenia u gospodarzy.

Potem gościliśmy w Merostwie
i siedzibie Polonii
 Wizyta w Potigny zwanym "Małą

Warszawą"  to spotkanie z historią fran-
cuskiej Polonii w dawnym górniczym
miasteczku w którym mieszkało ok. trzech tysięcy  Polaków
pracujących w kopalni Soumont w latach 1924-1931.  Poti-
gny zo-
stało wy-
zwolone
15 sierp-
nia 1944
r o k u
przez Ka-
nadyjczy-
ków i
P i e r w s z ą
Polską Dy-
wizję Pan-
cerną. Dywi-
zja ta wyróż-
niła się w bi-
twie pod Fa-
laise-Cham-
bois.  Ubogaceni w liczne  wraże-
nia na noc wróciliśmy (22.30)   do
Gîte les Hellandes w Górnej Nor-
mandii

astępny dzień  zwiedzania roz-
począł  przystanek przy tysiąc-
letnim dębie   w Allouville-Bel-
fosse

Zgodnie z  legendą, dąb został
posadzony w 911 r.. z okazji powsta-
nia Normandii i był świadkiem przemarszu wojska Wilhel-
ma Zdobywcy w kierunku Anglii. Starzejące się drzewo
wypróchniało  od środka, oferując w swoim wnętrzu
powierzchnię  niezbędną dla życia pustelnika jakim był
Pere du Cerceau, który tam mieszkał, stąd nazwa sy-
pialnia pustelnika. .Dziś jest w tym wnętrzu dębu kapli-
ca Matki Boskiej mieszcząca kilka osób. Dąb z Allouvil-
le-Bellefosse, będący ciekawostką od XIX wieku, otrzy-
mał status pomnika przyrody w 1952 r.
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Przystanek przy pomniku
CAUDEBEC EN CAUX,  " Latham 47"

Betonowy pomnik nazwany CAU-
DEBEC EN CAUX,  (dla tych z Latham
47) w Ccaudebec en Caus, został zbu-
dowany w 1931 roku  ku pamięci wod-
nosamolotu produkowanego przez fir-
mę Latham, znajdującą się nad Se-
kwaną, wyspecjalizowaną w produkcji
samolotów i założonej przez Jean La-
tham, kuzyna Huberta Latham. Wod-
nosamolot Latham 47 wystartował z
tego miejsca 16 czerwca 1928 roku, aby

ratować pasażerów tonącego sterowca  na krze
na północy Norwegii.  Wodnosamolot zaginął w
tajemniczych okolicznościach, tylko zbiornik i
pływak zostały odnalezione. W tamtych czasach
stanowił wyczyn techniczny w dziedzinie inży-
nierii lotniczej.

Niedaleko od tego miejsca podziwialiśmy most
Pont de Brotonne, oddany do użytku w lipcu 1977
roku, łączy dwa brzegi Sekwany w pobliżu miasta

Caudebec-en-Caux. Jego wymiary: długość 1 280m, główne przęsło
520 m, pylony o wysokości 125 m, jezdnia  na  wysokości 125 oraz 50
metrów nad Sekwaną.

Po obiedzie   w restauracji " les 3 vikings "  "3 wikingów" w Saint
Wandrille-Rançon zakończyliśmy  nasz pobyt w Normandii. Wieczo-
rem dotarliśmy do  "naszego " Saint-Rémy-sur-Avre, położonym na
granicy rolniczego regionu Normandii i Beauce  w spokojnej dolinie,
przez którą przepływa rzeka Avre i gdzie rozpościerają się olbrzymie
pola z uprawami zbożowymi.

Miejscowość ta powstała  wokół kościoła, a od imienia jego  patro-
na Św. Remigiusza od XI wieku wywodzi się nazwa  parafii Saint Rémi.
Kościół został wpisany na listę zabytków, posiada godne uwagi wro-
ta a jeden z witraży przedstawiający saint-eloi jest niezwykle piękny

.
Niedziela  - oficjalna ceremonia i koktajl  oferowany przez Mera

Saint Rémy Sur Avre i Radę Miejską oraz  wspólny obiad w sali
O.S.C.A.R.  (Ośrodek Sportu
Cultury  A… Rekreacji)

a po nim  wizyta u zaprzyjaź-
nionych strażaków ochotni-
ków seniorów i juniorów

Niedz ie ln y
wieczór i ponie-
działek z  rodzi-
nami  goszczą-
cymi zakończył
wizytę, ale

„kropkę nad i” stano-
wił pyszny tort pożegnal-
ny  u pani  Christi-
ne Valy, u  której
nasz pokój sypial-
ny  zdobiła kolekcja
pamiątek  z wizyt w
Głubczycach, niżej
inne, tylko niektó-
re spotkane Poloni-
ka

             Jan Wac
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09 lipca 2016r w Pietrowicach nad Za-
lewem odbyły sie Wojewódzkie Zawody w
Piłce Plażowej o Puchar Burmistrza  Głub-
czyc połączone z festynem rekreacyjno-spor-
towym dla krwiodawców i ich rodzin.

Na zawody przybyły kluby HDK PCK z całego wojewódz-
twa z Otmuchowa, Paczkowa, Opola, Kędzierzyna-Koźla,
Krapkowic i Zawadzkiego. W zawodach brali udział również
strażacy  OSP w Grobnikach, którzy działają przy naszym klu-
bie. Przybyli do nas również goście zaproszeni z Opolskiego
Oddziału Okręgowego PCK w Opolu, Zastępca Burmistrza
Kazimierz Bedryj, który uroczyście wręczał nagrody i pucha-
ry, nasza Rzecznik Idei Czerwonokrzyskiej  Maria Farasie-
wicz oraz Mateusz Kitka fotoreporter z portalu "Nasze Głub-
czyce", który śledził poczynania naszych zawodników.

Odwiedził nas również Janusz Strzelec-
ki River podróżnik, który od szesnastu lat
życie spędza na rowerze. Przejechał po-
nad 200 tys. kilometrów. Odwiedził po-
nad 150 krajów. Nie je wieprzowiny, bar-
dzo zdrowo się odżywia,  sypia pod

chmurką w śpiworze. Podróż planu-
je zakończyć podczas igrzysk olimpij-
skich w Rzymie w 2024 roku. Krwio-
dawcy chętnie wzięli udział w spotka-
niu z nim rozmawiając i słuchując o
jego podróżach.  (Pan Janusz odwie-
dził również  burmistrza Adama Kru-
pę - od red.)

Podczas festynu było można
sprawdzić sie w wielu konkuren-
cjach, skosztować kaszanki z grila,
chleba ze smalcem i ogórkiem, cia-
sta oraz upiec kiełbaskę na ogni-
sku.

Miejsca zajęte przez Kluby HDK
w piłce plażowej
I m. Głubczyce, II m.  Zawadzkie,
III m. Krapkowice
W spartakiadzie
(bieg w workach, bieg w nartach
oraz przeciąganie liny)
I m.  Zawadzkie, II m Głubczyce
III m.  Otmuchów
Chciała bym serdecznie podzię-

kować za pomoc i zaanga-
żowanie            w festyn
całemu Zarządowi Klubu
HDK PCK w Głubczycach,
którzy stanęli na wysokości
zadania, wolontariuszom,
sponsorom oraz dla Zakła-
du Komunalnego           w
Głubczycach za udostępnie-
nie w tym dniu swojego
obiektu oraz dla Urzędu

Miasta w Głubczycach za ufundowanie pięknych pucharów.
Mam nadzieje ze w przyszłym roku tez pogoda będzie nam
sprzyjać i będzie nas więcej. Do zobaczenia za rok

- Prezes Klubu HDK PCK w Głubczycach Elzbieta Kubal

Mieszkańcy Nowej Wsi Głubczyckiej
 serdecznie zapraszają wszystkich
na nowowiejskie Święto Plonów

21-08-2016

Program dożynek
 13:30 Formowanie korowodu dożynkowego
13:40 Przemarsz z orkiestra do kościoła
14:00 Uroczysta Msza św. dziękczynna
15:20 Przemarsz na plac przy świetlicy
15:40 Oficjalne rozpoczęcie
16:00 koncert orkiestry dętej "Blaskapelle"
17:30 występ dzieci z ZS w Bogdanowicach
18:00 koncert akordeonowy 9 Latków.
19:30  Występ  "JESICA" - utalentowana
            piosenkarka, wykonuje muzykę w klima
            cie tanecznym  Italo Disco, Euro Disco
             i Disco-Dance, i  romantyczne ballady
21:00 - 1:00 zabawa taneczna gra zespół
      "MILLENIUM"
Dodatkowe atrakcje dla dzieci oraz
 wystawy:
wyrobów cukierniczych,
potraw kulinarnych,
 potraw kresowych,
miodów,
serów,
win ... zapraszamy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Głubczyc informuje,
że w dniu 16 sierpnia 2016 roku w Urzędzie

Miejskim w Głubczycach odbędą się przetargi na
dzierżawę nieruchomości rolnych, obejmujących
działki lub ich część o numerach ewidencyjnych
754, 756/2, 779/2, obręb gruntów miejscowości

Głubczyce, nr 13/4 i nr 13/6, obręb gruntów
miejscowości Biernatów, nr 110, obręb gruntów

miejscowości Gołuszowice, nr 276, obręb gruntów
miejscowości Kietlice i nr  624, obręb gruntów
miejscowości Klisino. Szczegółowe informacje

można uzyskać w Wydziale Rozwoju Przedsiębior-
czości i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Głub-
czycach pokój nr 20. Dostępne są one również na
stronie internetowej   w dziale "Urząd Miejski",

zakładka "Nieruchomości".
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25. czerwca 2016r w Lesie Marysieńka w byłej re-
stauracji a obecnym muzeum, Ludowy Zespół Spor-
towy Karate Do Głubczyce dokonał podsumowania
minionego sezonu połączone ze strefą kibica  i serią, zabaw,
laniem wody itp. Oglądaliśmy mecz Polska Szwajcaria. Miniony
sezon zakończyliśmy wieloma złotymi, srebrnymi    i brązowymi

medalami.
Wynik ten  za-

wdzięczamy na-
szym  zawodni-
kom ale zaanga-
żowanie ich ro-
dziców miało
również wielki
wpływ, za co im
dziękuję.

Szczere po-
d z i ę k owa n i a
należą się Bur-
mistrzowi Głub-
czyc, Komisji
Sportu,  Staro-
ście Głubczyc,
D yr e k t o r owi
ZOKIS,  dyrek-
cji Szkoły Pod-
stawowej Nr 1
or az  Zespołu
Szkół w Pietro-
wicach.

 Ich wkład i
zaangażowanie
w rozwój inte-
lekt ua ln y i
spor t owy n a-
sz ych  dzieci
i młodzieży jest
znaczący i bez
nich takie wyni-
ki sportowe nie
były by możli-
we.

18. czerwca 2016r w Prudniku odbyły się wspa-
niale zorganizowane OTWARTE MISTRZOSTWA
OPOLSZCZYZNY w Karate.

W zawodach startowało 235 zawodników z 17 klubów z Polski
i Czech. Ludowy Zespół Sportowy Karate-Do Głubczyce repre-
zentowali: Szymon Cieślik, który w kata 14-15 lat zdobył złoty
medal i w kata 16-17 zdobył złoty medal, Klaudia Bociek,  w kata
16-17 lat zdo-
była złoty me-
dal,Maciej Ko-
walczyk w
kata 12-13 lat
złoty medal,
kumite 12-13
lat 5 miejsce,
Julia Hac w
kata 10 lat zło-
ty medal, Wik-
toria Sawicka
kata 8 lat złoty
medal, Jakub
Patryjach zdo-
był srebrny
medal w kata
12-13 lat i brą-
zowy medal w
kumite 14-15
lat, Michalina
Jung brązowy
medal w kata
12-13 lat, Mateusz Stankiewicz brązowy medal w kata 11 lat,
Anna Paruszewska brązowy medal w kata 9 lat, Michalina Kali-
woda zdobyła brązowy medal w kata 7 lat, Aleksander Rojek
brązowy medal w kata 8 lat. Brązowy medal w kata drużynowe
10-13 lat zdobyły Julia Hac, Oliwia Rojek i Anna Paruszewska.
Bez medalu ale po dobrych walkach wrócili Klaudiusz Leliński,
Emilia Klein,Milena Kozieł. Był to ostatni start w tym sezonie,
startowaliśmy w Polsce Czechach i na  Słowacji, zdobyliśmy
wiele medali w różnych kolorach, braliśmy udział w seminariach
w Polsce, Holandii i Włoszech. Dziękuję zawodnikom i rodzicom
za wielki wysiłek i wierzę że było warto.

Bardzo dziękuję i gratuluję.
              Ze sportowym pozdrowieniem Janusz Hołda Oss!!!

MIĘDZYNARODOWA
WYSTAWA KOLEKCJONERSKA

3 lipca w dawnej restauracji Marysieńka otwarta
została Międzynarodowej Wystawa Kolekcjonerska

Na wystawie  można zobaczyć kolekcje znaczków
pocztowych, banknotów, monet, widokówek, lalek,
naszywek mundurowych   (policja, straż pożarna, kolej).

Zapraszamy
wtorek-niedziela / godz. 14:00-18:00 / wstęp wolny

Dla odwiedzających
prezent niespodzianka do wyboru!
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej wia-

domości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umiesz-
czeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głub-
czycach w dniu:

1. 01.07.2016 r. wykaz obejmującego przeznaczoną do zbycia nierucho-
mość lokalową, położoną w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 19/8.

Z dniem 12.08.2016 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę,
której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) t.j. osobie, której
przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy
lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zby-
wanej nieru-chomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

2. 05.07.2016 r. wykaz obejmujący przeznaczone do oddania w dzier-
żawę nieruchomości gruntowe, położone w:

a) Głubczyce - części działek nr 667/60, nr 865/2 i nr 635/3;
b) Bernacice - działka nr 216/2;
c) Królowe - działka nr 230/2;
d) Pomorzowiczki - działka nr 78;
e) Braciszów - działka nr 617;
f) Zawiszyce - działka nr 383;
g) Bogdanowice - części działek nr 431/2 i nr 605/1;
h) Gadzowice - działka nr 310;
i) Gołuszowice - działka nr 309/1 i część działki nr 110;
j) Nowa Wieś Głubczycka - działka nr 21;
k) Równe - część działki nr 434;
l) Debrzyca - część działki nr 431/10;
m) Ściborzyce Małe - część działki nr 281/1.
3. 05.07.2016 r. wykaz obejmujący przeznaczone do odda
          nia w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości
         gruntowe, położone w:
a) Głubczyce - działki nr 754, nr 756/2 i nr 779/2;
b) Biernatów - działka nr 13/6 i część działki nr 13/4;
c) Gołuszowice - część działki nr 110;
d) Kietlice - część działki nr 276/2;
e) Klisino - część działki nr 624.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że:
1. 2 sierpnia 2016 r. odbędą się:
a) IV przetarg ustny ograniczony w sprawie sprze-

daży nieruchomości zabudowanej wolnostojącym bu-
dynkiem gospodarczym, oznaczonej według ewiden-
cji gruntów jako działka nr 365/6 o powierzchni 0,0188
ha, położonej w miejscowości Równe. Cena wywo-
ławcza do przetargu wynosi 5 513,00 zł. Wadium wy-
nosi 560,00 zł.

b) IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczo-
nej według ewidencji gruntów jako działka nr 586 o po-
wierzchni 0,2920 ha, położonej w Lisięcicach przy ul.
Kościelnej. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 37
926,00 zł. Wadium wynosi 3 800,00 zł.

c) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprze-
daży 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 15 033,00
zł. Wadium wynosi 1 510,00 zł.

2. 15 września 2016 r. odbędzie się V przetarg ustny
nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości
zabudowanej budynkiem byłego gimnazjum, ozna-
czonej według ewidencji gruntów jako działki nr 621/
52, 621/59 i nr 546/4 o łącznej powierzchni 1,4919 ha,
położonej w Głubczycach przy ul. Raciborskiej nr 23.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 970 384,00 zł.

Wadium wynosi 97 050,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest

wniesienie wadium w pieniądzu. Terminy i warunki
wniesienia wadium zawarte są w ogłoszeniach o prze-
targach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzę-
dzie 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

XX - lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach.
XIX Turniej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Opolskiego

Już po raz dziewiętnasty osoby niepełnosprawne województwa opolskiego spotkały się  w Środo-
wiskowym Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach, aby wziąć udział w rozgrywkach sporto-
wych. Tegoroczne spotkanie trwało dwa dni - Dom obchodził swoje dwudziestolecie

W dniu 22 czerwca na terenie ośrodka odbył się turniej sportowy z udziałem gości z Opola,
Namysłowa, Krapkowic, Kędzierzyna- Koźla, Prudnika, Kluczborka, Sowczyc, Strzelec Opolskich i
Gany. Zawodnikom stale kibicowały panie z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, władze naszego
miasta w osobie pana burmistrza oraz przewodniczącego Rady Miasta, kierownicy zaproszonych
placówek oraz kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej gmin Głubczyce i Baborów. Cala gra toczy-
ła się o Puchar Burmistrza Głubczyc. Trofeum to zdobyła drużyna gospodarzy. Natomiast nagrodę
indywidualną - puchar dla najlepszego gracza w tenisa stołowego zdobył Mariusz Żywina - uczest-
nik ŚDS w Nowych Gołuszowicach. Jak widać gospodarze nie "odpuścili".

 Po wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy udali się do ośrodka wypoczynkowego w Pietrowi-
cach Głubczyckich na dalsze świętowanie. Wspólne grillowanie, zabawy i dyskoteka trwały do
późnego wieczora. A już następnego dnia po porannej gimnastyce i śniadaniu wszyscy wyruszyli
na wzgórze Cvilin w czeskim Krnovie na Mszę św. w intencji podopiecznych i pracowników Domu

Po uroczystej mszy czekał na jej uczestników spacer po  wzgórzu oraz słodki poczęstunek. Po
powrocie na kemping w Pietrowicach podano pyszny obiad, a goście rozjechali się do swoich
Domów, pełni wrażeń oraz miłych wspomnień.                    Ewa Bartusik (dok. str. 18) >>>>>
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SOŁECKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR BURMISTRZA

03.07.2016 r. w Zespole Szkół w Pietrowicach  odbył się po raz
pierwszy na boisku wielofunkcyjnym Sołecki Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Głubczyc. Celem turnieju było: popularyza-
cja gry w piłkę nożną oraz aktywne spędzanie czasu wolnego.

Najlepsze drużyny otrzymały z rąk dyrektora Zespołu Szkół w
Pietrowicach Bogdana Kulika puchary oraz pamiątkowe dyplo-
my, które ufundował Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu

Wyniki:
1. Miejsce Sołectwo Braciszów.
2. Miejsce Sołectwo Mokre - Kolonia.
3. Miejsce Sołectwo Pietrowice.
4. Miejsce Sołectwo Nowe Gołuszowice.
5. Miejsce Sołectwo Krasne Pole oraz Sołectwo Zubrzyce.

"Jak nie czytam. Jak czytam"
Pod takim hasłem 8 czerwca br. uczniowie, nauczyciele, przed-

szkolaki i pracownicy Szkoły Podstawowej  w Gołuszowicach
wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji Masowego Czytania, której
organ i-
zatorem
jest mie-
sięcznik
"Biblio-
teka w
szkole" .

Celem
akcji jest
p r z e d e
wszyst-
kim pro-
mocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Jak podkreślają eks-
perci, jedyna nadzieja na wzrost fatalnych wskaźników czytel-
nictwa leży w dorastającym pokoleniu, a przewodnią rolę w jego
aktywizacji pełnić powinny biblioteki szkolne. Akcja ma pomóc
w promocji czytania i popularyzacji książek wśród uczniów, ini-
cjowanie mody na czytanie, pokazanie nieczytającym uczniom,
że czytanie to powszechne zjawisko wśród ich rówieśników.
Czytaniem można i należy się chwalić i my to robimy - u nas
czytają wszyscy:.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na stronie szkoły
www.szkolagoluszowice.pl

nauczyciel PSP w Gołuszowicach  Sylwia BrzezińskaI SPRAWNOŚCIOWY BIEG
13.06.2016r. w Parku Miejskim odbył się I Sprawnościowy Bieg

w terenie zorganizowany przez Komendę Hufca Związku Har-
cerstwa Polskiego  wspólnie z Urzędem Miejskim  oraz Szkołą
Podstawową nr 1i Szkołą Podstawową nr 2

Celem imprezy była integracja środowiska biegaczy, promocja
Parku Miejskiego  a przede wszystkim propagowanie zdrowego
stylu życia. Zawodnicy startowali w ośmioosobowych zespo-
łach w trzech kategoriach wiekowych. Uczestnicy biegu musieli
pokonać 2-kilometrową trasę z dziewięcioma punktami kontrol-
nymi, gdzie na drużyny czekały zadania sprawnościowe: bieg
na nartach, rzut piłeczką palantową do kosza, czołganie na od-
cinku 10m, skoki w workach na trawie, przenoszenie plecaka
wojskowego a także zadanie logiczne w postaci puzzli.

Impreza miała charakter towarzyski i integracyjny, więc zwy-
cięzcami zostali wszyscy uczestnicy. Puchar Burmistrza Głub-
czyc oraz medale w I Sprawnościowym Biegu w Terenie otrzy-
mała Szkoła Podstawowa nr 1  natomiast w przeciąganiu liny
bezkonkurencyjna okazała się Szkoła Podstawowa nr 2

Po wręczeniu nagród każdy z uczestników spotkania dostał
pamiątkowy znaczek i słodki poczęstunek.

Zawody wzbudziły spore zainteresowanie i mnóstwo radości
wśród młodzieży. Dziękujemy uczestnikom za wspólną zabawę     i
zapraszamy na kolejne sportowe imprezy. S       Dh Joanna Kuc

OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA  NA
TERENIE POWIATU GŁUBCZYCKIEGO

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi sprawowany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru pró-
bek wody w nadzorowanych 31  wodociągach.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jako-
ści wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda jest w
pełni bezpieczna dla zdrowia jeśli spełnia określone w nim wy-
magania. Przekroczenie parametrów określonych w rozporządze-
niu wymaga każdorazowo dokonania oceny zagrożeń oraz okre-
ślenia przydatności wody do spożycia. Ocena jakości wody jest
sporządzana osobno dla każdego wodociągu.

Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludno-
ści na terenie powiatu głubczyckiego pochodzi z ujęć podziem-
nych. W II kwartale 2016r. jakość wody skontrolowano w 20
wodociągach.W ramach prowadzonego monitoringu jakości
wody pobrano 46 próbek do badań mikrobiologicznych i 26 pró-
bek do badań fizykochemicznych. Przeprowadzono 10 kontroli
stanu sanitarno-technicznego obiektów wodnych. W celu po-
prawy jakości wody wydano  3 decyzje administracyjne oraz 2
komunikaty o jakości wody.

Z uwagi na przekroczenie parametrów mikrobiologicznych (bak-
terie grupy coli, escherichia coli) kwestionowano 25% próbek.

Stwierdzono brak przydatności wody do spożycia z wodocią-
gu publicznego Rozumice (Gmina Kietrz). W wodociągach  Raków
i Tłustomosty-Amandów (Gmina Baborów) wodę warunkowo
dopuszczono do spożycia. Jakość wody z wodociągu publicznego
Gniewkowice (Gmina Kietrz) nie spełnia wymagań sanitarnych ze
względu  na ponadnormatywną zawartość azotanów. Mieszkańcy
korzystają z wody na warunkach przyznanego odstępstwa od mak-
symalnego dopuszczalnego stężenia azotanów.

       PP Inspektor Sanitarny       mgr Alina Mazur-Ciapa
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REKLAMA  W GŁOSIE GŁUBCZYC
 Głos Głubczyc jest bezpłatnym informatorem o zasięgu

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

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

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

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

 Faktury VAT przez Miejski Ośrodek Kultury.

Głos Głubczyc -
 bezpłatny informator samorzadowy

 Wydawca - Urząd Miejski w Głubczycach.  (ISSN 1234-0890)
nakład 1600 egz.

 Red. naczelny - Jan Wac,  Adres Redakcji: 48-100 Głubczyce,
ul. Niepodległości 14, Urząd Miejski,  tel. 77 485-30-21

e-mail janwac@o2.pl
Materiały zamówione i niezamówione przyjmujemy

 do 10. każdego miesiąca.
 Materiały można zostawiać  w sekretariacie Urzędu Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane  i opubli-
kowane listy  oraz zastrzega sobie prawo skracania, redagowa-

nia  tekstów i zmiany tytułów;
Nie odpowiadamy za treść zamieszczonych  ogłoszeń i reklam.

Numery archiwalne GG  - www.glubczyce.pl, wszystkie GG
oraz Kalendarze Głubczyckie na  http://www.sbc.org.pl

Druk -Drukarnia Printgraph ul. Mickiewicza  32-800 Brzesko
tel. +48 14 663 07 50 fax +48 14 664 07 25

<drukarnia@printgraph.pl>

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.

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  noworodków:
KADR

 Studio Fotograficzno - Filmowe
Janusz Baczkur,

 Głubczyce,  Grunwaldzka 2,
662 065 354

Jako organizatorzy XX - lecia  Środowiskowego Domu Samopomocy
w Nowych Gołuszowicach  i XIX Turnieju ŚDS Województwa Opolskie-

go  chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, firmom i instytucjom,
dzięki, którym nasza uroczystość mogła się odbyć.

 Dziękujemy następującym osobom i firmom: Komp-Serwis Głubczyce, Stowarzyszenie
Centrum Rozwoju Społeczno - Zawodowego "Naprzeciw" Głubczyce, Metkol Głubczyce -
Mariusz Niemirowski, Grażyna Szmuc, Zakład pogrzebowy "Cheops" Głubczyce - Joanna
Wojciechowska, Piekarnia "U Tomka" Głubczyce - Tomasz Kopciuch, Dawo - Instal Da-
riusz Wołoszyn Głubczyce, TV Pogranicze Głubczyce Marian Pospiszel, Hurtownia piwa i
napojów Dariusz Olech - Wódka, Sklep Ogrodnik - Głubczyce, Zakład Kamieniarski Babo-
rów- Krzysztof Podstawka, Adam Leliński, Vincent F.H.U Głubczyce - Jacek Bednarz, Pie-
karnia Smakosz - Baborów, P.P.H.U. Skorpion Tomasz Śrutwa Głubczyce, Usługi budowlane
Głubczyce - Ryszard Gałka, Grażyna Szwarc - Kobryń Kram S.A., "Pozytyw" Szymon Po-
pczyk Głubczyce, Top Farms Głubczyce, "Paticar" Baborów, "Immet" Głubczyce, ZPC Otmu-
chów S.A., Bank Spółdzielczy Głubczyce, Hurtownia "VIVA" Głubczyce, Polski Instytut
Zdrowia, Apteka "Sanitas" Głubczyce - Jacek Hylak, Dorota Gagorek - Inline Polska, Mora-
wiec Sp. Zo.o Głogówek, "Mega" Głubczyce - Małgorzata Peszko, Usługi Komunalne w
Głubczycach, Maria Kuzara - Krawiectwo produkcyjno - usługowe Głubczyce, EKO Super-
market Głubczyce, "Elektromet" Monika i Wojciech Jurkiewicz, Firma "Grasant" Krapkowi-
ce - Janusz Fałek, Novex Głubczyce, Pizzeria Cafe Paradiso - Rafał Malik, Ela Małko -
Kołodziej, Mechanika pojazdowa Głubczyce - Marek Blukacz, Danuta Pyrczak Usługi Trans-
portowe Głubczyce, Apteka M.&T. Schmidt Głubczyce, Warsztat blacharski Głubczyce -
Jarosław Cieślak, Sklep zoologiczny Hobby- Shop Głubczyce, Salon optyczny "Pod Ratu-
szem" Głubczyce - Monika Smyczek - Polak, AGD Zakład usługowo - handlowy Kietrz -
Leszek Kusnierz, Apteka Jana Pawła II Głubczyce - Agnieszka Kubek Maciej Wachowiak.
Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy, a uczestnikom mówimy; Do zobaczenia za rok.

                                                                                                                          Ewa Bartusik

ZATRUDNIĘ DO PRACY

W NOWOCZESNEJ CHLEWNI ROZRODU

 ŻUŻELA TEL. 500834618
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Serdecznie Witamy Nowych Mieszkańców Ziemi Głubczyckiej, urodzonych w kwietniu i maju

w Szpitalu Powiatowym w Głubczycach. Rodzicom Gratulujemy!

Kruszyńska Pola
c.Joanny Głubczyce

01.05 4.35 3220g 56cm

Kurc Krzysztof
s.Zofii Głubczyce

18.05 17.30  4200g 59cm

Latta Antoni
s.Martyny Głubczyce

08.05 2.45 3450g 56cm

Machelski Mikołaj s.
Magdy Nowy Rożnów
24.05 13.15 3350g 56cm

Mojzyk Igor
s.Urszuli Klisino

21.05 9.10 4250g 61cm

Nawaryński Marcel
s.Natalii Dziećmarów

07.05 13.55 3150g 56cm

Oliwa Julia c.
Magdaleny Głuchołazy
26.05 0.50 3000g 55cm

Osipa Marta
c.Justyny Głubczyce

24.05 10.05 2900g 50cm

Pabiś Kaja c.
Małgorzaty Bodzanów
23.05 11.15 2920g 52cm

Piekarczyk Jan
s.Joanny Nysa

21.05 16.35 3620g 58cm

Podstawka Włady-
sław s.Moniki Lisięcice
06.05 21.10 4020g 59cm

Radoń Karolina
c.Sylwi Skrzypiec

21.05 23.45 4000g 58cm

Rusin Roksana
c.Moniki Głubczyce

24.05 11.10 3200g 56cm

Szewczyk Kuba
s.Małgorzaty Lisięcice
27.05 8.05 3800g 56cm

Szyszak Adam
s.Marty Namysłów

19.05 10.15 3100g 53cm

Wojtuś Bartosz s.
Anny Głubczyce Sady
27.05 13.30 4100g 56cm

Wrona Filip
s.Korneli Kazimierz

17.05 20.05 2900g 55cm

Wróbel Oliwia
c.Agnieszki Prudnik

18.05 18.00 4100g 56cm

Wróblewska Iga
c.Malwiny Prudnik

12.05 10.55 3620g 52cm

Załęska Michalina
c.Lucie Prężynka

18.05 0.55 3153g 57cm
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Prezes Zarządu Głubczyckiego TBS Sp. z oo ul. Pocztowa 8,
48 - 100 Głubczyce ogłasza V 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 GTBS Sp. z
o.o ul. Pocztowa 8,   w dniu 15.09.2016r.  o godz. 9.S00. Warun-
kiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu
do dnia 14.09.2016r.  w wysokości 4.500,00zł przelewem na
konto: BS 40 8868 0004 1000 0000 1007 0001 z adnotacją:
"przetarg - Zacisze 2" Cena wywoławcza 45 000 zł, wysokość
postąpienia: 500zł. Więcej szczegółów  na stronie:  www.gtbs.eu
w zakładce OGŁOSZENIA/GTBS Sp. z o.o. - OGŁOSZENIA
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