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15.01.2017r. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach
była uczestnikiem 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Od godz. 6:00 do 19:00 na terenie działania hufca (gminy Baborów, Branice,
Kietrz, Głubczyce)  zuchy, harcerze, instruktorzy, harcerskie drużyny pożarni-

cze i druhowie OSP z Gminy Głubczyce kwestowali na rzecz WOŚP
 „dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopedia-

trycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom".
Łącznie zebrano:   52 123,71 zł

Komenda Hufca ZHP  pragnie podziękować wszystkim zuchom,
harcerzom, instruktorom ZHP, zaprzyjaźnionym jednostkom OSP,
sympatykom i przyjaciołom harcerstwa za pomoc i zaangażowanie

w akcję charytatywną. Dziękujemy za Waszą obecność i wielkie serce!
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W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY
15. stycznia 2017 roku w całej Polsce i na świecie odby-

wały się koncerty organizowane w ramach Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Tak też było w Miejskim Ośrod-
ku Kultury. O godz. 15:30 rozpoczął się koncert na którym
kolejno zaprezentowali się: studio piosenki „Akord” i chór
„Cantabile” pod kierownictwem Ewy Maleńczyk, Big Band
Głubczyckiego Towarzystwa Muzycznego działającego
przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. I. J. Paderew-
skiego oraz młodzieżowy zespół rockowy „Flesh”. Pod-
czas imprezy wolontariusze kwestowali pod hasłem „dla
ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnope-
diatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycz-
nej seniorom”. W  Telewizji Pogranicze na pasmach Vec-
try mieszkańcy gminy na bieżąco byli informowani w jaki
sposób i w których miejscach można wspomagać WOŚP.
Imprezę prowadziła Monika Komarnicka – kierownik ds.
artystycznych MOK. Na sali widowiskowej zgromadziło
się około 170 osób, co jest niewątpliwie wielkim sukce-
sem natomiast o godz. 18:00 dalsze wydarzenia  odbyły

się na Rynku.Tam wspólne kolędowanie z „Grupą estra-
dową MOK” pod kierownictwem Józefa Kaniowskiego, a
na wszystkich zmarzniętych mieszkańców, którzy przyby-
li wspierać akcję czekała pyszna, gorąca grochówka. Or-
ganizatorem akcji pod ratuszem była Komenda Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego. Równocześnie w klubie
„Na skrzyżowaniu” w  MOK, gdzie mieścił się sztab WOŚP
koncert grał zespół „Głubczyckie Dinozaury”.  Całej akcji
towarzyszyła miła i przyjazna atmosfera. Mamy nadzie-
ję, że kolejne edycje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-

cy będą również tak licz-
nie i życzliwie wspoma-
gane przez mieszkańców
Gminy Głubczyce, ponie-
waż warto pomagać.

Mamy nadzieję, że ko-
lejne edycje Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Po-
mocy będą również tak
licznie i życzliwie wspo-
magane przez mieszkań-
ców Gminy Głubczyce,
ponieważ warto poma-
gać.

Anna Bieniasz, MOK

15.01.2017r. KH ZHP uczestniczyła w 25. Finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W tym roku graliśmy wspólnie z Młodzieżowym
Domem Kultury w Opolu. Od godz. 6.00 do 19.00 na terenie działania
hufca, nie zważając na warunki atmosferyczne zuchy, harcerze, instruk-
torzy, harcerskie drużyny pożarnicze, druhowie OSP z Gminy Głubczy-
ce, sympatycy i przyjaciele kwestowali na rzecz WOŚP "dla ratowania
życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla
zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom". Siedziba Sztabu znaj-
dowała się w Komendzie Hufca ZHP w Głubczycach i w "Sali pod
Aniołem" w Ratuszu Miejskim. Do tegorocznej akcji przyłączyło 76
zarejestrowanych wolontariuszy wspieranych przez liczne grono zu-
chów, harcerzy i młodzieży niezrzeszonej. Po godz. 19.00 odbyło się
oficjalne podsumowanie finału i otwarcie puszek. Pod czujnym okiem
sztabu wolontariusze rozpoczęli przeliczanie uzbieranych pieniędzy i z
napięciem oczekiwali na rezultat tegorocznej akcji. Jeszcze tego same-
go wieczoru pieniądze zostały przewiezione w asyście Straży Miejskiej
i kwatermistrza ZHP dh. Damiana Mojzyka do Sztabu Młodzieżowego
Domu Kultury w Opolu.

Tegoroczny wynik zbiórki podczas finału ustanowił nowy rekord!
Dzięki hojności mieszkańców uzbierane zostało aż: 52 123,71 zł.

Dla porównania w 2016 roku zebraliśmy 41 150 zł. Zbiórka pienię-
dzy przebiegła bez zakłóceń, a mieszkańcy hojnie rzucali do puszek
banknoty o wyższych nominałach.

Podczas finału oprócz zbiórki pieniędzy w Miejskim Ośrodku Kul-
tury odbyły się koncerty. O godz. 15.30 na scenie wystąpili Big Band
Towarzystwa Muzycznego w Głubczycach, Studio piosenki AKORD
i Młodzieżowy zespół rockowy. Na akordeonie przygrywał dh Józef
Kaniowski  z rodziną. Przed Ratuszem Miejskim odbyło się wspólne
kolędowanie młodzieży szkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2
oraz Gimnazjum . Stajnia na Warszawskiej zorganizowała wokół Ratu-
sza pokaz jeździecki, który wzbudził spore zainteresowanie wśród
mieszkańców.

Dzięki szczodrości radnych koalicji na wolontariuszy i mieszkań-
ców czekała gorąca grochówka, przygotowana przez Koło Gospodyń
Wiejskich z Nowej Wsi Głubczyckiej. Panie z Domu Dziennego Poby-
tu  zapewniły gorące napoje dla wolontariuszy. W trosce o wolonta-
riuszy Usługi Komunalne  przekazały drewno na rozpalenie orkiestro-
wego ogniska, dzięki czemu kwestujący i mieszkańcy mogli się ogrzać
w ten mroźny wieczór.

Do tej pory Szpital Powiatowy w Głubczycach otrzymał w Darze
Fundacji WOŚP nowoczesny sprzęt medyczny o łącznej wartości 750
tys. zł, który przyczynił się do poprawy funkcjonowania szpitala.

Komenda Hufca ZHP  pra-
gnie podziękować wszyst-
kim zuchom, harcerzom, in-
struktorom ZHP, Dyrektorom
Szkół z całego Powiatu Głub-
czyckiego, jednostkom OSP,
sympatykom i przyjaciołom
harcerstwa za pomoc i zaan-
gażowanie w akcję charyta-
tywną. Dziękujemy za Waszą
obecność i wielkie serce!
Wszystkim, którzy przyczy-
nili się do rekordowego wy-
niku zbiórki składamy ser-
deczne podziękowania!

dh. Anna Mazur

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
KOMENDA HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Wesprzyj  działalność ZHP  1 % od podatku na rzecz
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA

W GŁUBCZYCACH Nr KRS 0000151717
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INWESTYCJE  GMINY GŁUBCZYCE W ROKU 2015
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INWESTYCJE  GMINY GŁUBCZYCE W ROKU 2016
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Odważne decyzje starosty głubczyckiego uratowały w 2007
roku przed bankructwem szpital powiatowy. Prowadzone kon-
sekwentnie działania modernizacyjne przekształciły Samo-
dzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) w Głub-
czycach we wzorcową placówkę,  dobrze wyposażoną i profesjo-
nalnie zarządzaną. Pompy ciepła, panele fotowoltaiczne i turbi-
na wiatrowa wspomagają zasilanie szpitala w energię, a inteli-
gentny system BMS optymalizuje pracę zintegrowanych in-
stalacji. Starosta głubczycki Józef Kozina z satysfakcją nad-
zoruje te dokonania.
       Ratując szpital, spodziewał się pan tak dobrych efektów
       po paru latach?
- Nikt nie mógł tego przewidzieć, bo szpital miał bardzo poważne
problemy kadrowe i finansowe. Zadłużenie przekraczało 12 mln
zł. Istniała groźba, że przestanie funkcjonować. Nie mogłem do-
puścić do pozbawienia mieszkańców powiatu opieki medycz-
nej. Najpierw myśleliśmy o sprzedaży upadającego szpitala, ale
nie było chętnych do jego nabycia. Z perspektywy tych kilku
lat bardzo się cieszę, że sami go uratowaliśmy. Wspólnie z dy-
rekcją SP ZOZ przekształciliśmy upadający obiekt w nowoczesną
placówkę, która dobrze służy pacjentom. Leczą się u nas nie
tylko mieszkańcy powiatu, ale osoby z różnych regionów Pol-
ski. Ciężarne kobiety przyjeżdżają do nas rodzić dzieci z całego
regionu. W naszym szpitalu na świat przyszło w tym roku 500
noworodków. Tak dobrej statystyki jeszcze tu nie było. Nie jest
to tylko efekt programu 500+ , ale profesjonalnych usług świad-
czonych przez nasze służby medyczne. Pacjenci chwalą tę opie-
kę na różnych portalach internetowych i to jest dla nas najwięk-
sza satysfakcja.
       Co zdecydowało o tym sukcesie w tak krótkim czasie?
       Złożyło się na to wiele wspólnych działań, ale przede wszyst-
kim odpowiedni dobór ludzi. To jest podstawą sukcesu. Po kilku
nieudanych próbach powierzyłem kierownictwo szpitala dyrek-
torowi Adamowi Jakubowskiemu. To był strzał w dziesiątkę.
Połączyliśmy wysiłki i rozpoczęła się podzielona na etapy mo-
dernizacja szpitala, finansowana pierwotnie ze środków RPO
województwa opolskiego, a później z funduszy Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Najpierw
musieliśmy stworzyć  odpowiednie warunki i zadbać o infra-
strukturę, aby zachęcić personel do pracy w naszym szpitalu.
Teraz doceniają to lekarze i pacjenci, bo usługi medyczne świad-
czone są naprawdę na wysokim poziomie. Wkrótce będzie jesz-
cze lepiej, bo niebawem zakończymy modernizację dwóch ostat-
nich oddziałów w SP ZOZ,  pediatrycznego i chirurgicznego. Te
prace potrwają do końca marca przyszłego roku. W planach
mamy jeszcze trzeci etap kompleksowej termomodernizacji obiek-
tu. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu w Narodowym Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie złożyli-
śmy kolejny wniosek na projekt dofinansowany ze środków EOG
na dalszą poprawę efektywności energetycznej z wykorzysta-
niem OZE.
       Stosowanie odnawialnych źródeł energii przekłada się
       na oszczędności w rachunkach?
     Po zastosowaniu pomp ciepła wspomagających centralne
ogrzewanie i paneli fotowoltaicznych o mocy 70KW wytwarza-
jących prąd, uzyskujemy coraz lepsze wyniki finansowe. Mie-
sięcznie płacimy o około 10 tys. zł mniej za energię elektryczną i
4 tys. zł za ogrzewanie szpitala. Rocznie oszczędzamy ok. 170

tys. zł na opłatach. Rachunki będą jeszcze niższe, bo od kilku
tygodni korzystamy też z turbiny wiatrowej o mocy 10KW. Wia-
trak zainstalowany przez firmę Vivende, spisuje się znakomicie.
Dostarcza nam energii przez całą dobę. Ukształtowanie naszego
terenu sprawia, że mamy doskonałe warunki do wykorzystywania
tego źródła energii. Brama Morawska stanowi naturalne obniże-
nie terenu pomiędzy Sudetami i Karpatami, dlatego tutaj porząd-
nie wieje.
    Te trzy odrębne źródła energii odnawialnej wzajemnie
    się uzupełniają?
    Pompy ciepła zapewniają ogrzewanie szpitala i zaopatrywanie
go w ciepłą wodę użytkową, ale zużywają też prąd. Wspomaga-
nie tego systemu zieloną energią ze słońca jest dużo bardziej
efektywnie i ekologicznie, dlatego w pierwszym etapie zainstalo-
waliśmy 280 baterii fotowoltaicznych. W okresach jesienno-zi-
mowych, kiedy nie ma za wiele słońca, ogniwa fotowoltaicznie
dostarczają mniej potrzebnej nam energii. Zrównoważy to turbi-
na wiatrowa, zamontowana na wzmocnionej konstrukcji szybu
dźwigowego szpitala. Jest to jedyne takie rozwiązanie w Polsce,
które wzbudza bardzo duże zainteresowanie nie tylko w regio-
nie. Niedawno mieliśmy w Głubczycach konwent starostów z
województwa opolskiego. którzy byli pod wrażeniem naszych
instalacji, w tym również zintegrowanego systemu BMS do mo-
nitorowania i optymalnego zarządzania energią w szpitalu.
     Jak działa ten system?
    Gromadzi informacje płynące z całego budynku w jednym miej-
scu i pozwala na reagowanie w czasie rzeczywistym na zmiany
warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Automatycznie steru-
je ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją. We wszystkich po-
mieszczeniach szpitalnych wymieniliśmy około 2200 żarówek na
ledowe, bo one zużywają niewielkie ilości energii.
    Oprócz szpitala podobne rozwiązania są także
   w innych obiektach?
   Odnawialne źródła energii wprowadzamy też w Domach Pomo-
cy Społecznej Klisino. W 8 budynkach mamy 800 pensjonariu-
szy. Jest tam zatrudnionych ok. 400 pracowników. Te domy były
poprzednio rozproszone, ale jak zostałem starostą, połączyłem je
w jeden spójny kompleks, żeby obniżyć koszty funkcjonowania.
We wszystkich obiektach mamy panele słoneczne do podgrze-
wania ciepłej wody, a w trzech zainstalowane są pompy ciepła.
To przyniosło nam oszczędności; w ub. roku na poziomie 300 tys
zł. Staramy się teraz o środki, żeby zamontować pompy ciepła we
wszystkich budynkach i dokonać ich kompleksowej termomo-
dernizacji. Robimy wszystko, żeby intensywnie wykorzystać zie-
loną energię darowaną nam przez Matkę Naturę. Nasze działania
przynoszą dobre wyniki ekonomiczne i ekologiczne. Liczymy
każdy grosz, oszczędzając na rachunkach i troszcząc się jedno-
cześnie o środowisko. Redukujemy emisję gazów cieplarnianych
w regionie i mamy swój maleńki wkład w ratowanie świata przed
skutkami zmian klimatu. Stosujemy się do zasady " myśl global-
nie, ale działaj lokalnie". Inspirujemy innych starostów w na-
szym województwie do podejmowania takich działań. Bardzo się
cieszę, że mamy już naśladowców, bo to nam wszystkim przynie-
sie wiele korzyści.                     Rozmawiała Jolanta Czudak

Gazeta Prawna, grudzień 2016

WZORCOWE ROZWIĄZANIA
W SZPITALU POWIATOWYM I DPS W GŁUBCZYCACH

Oszczędzają i liczą każdy grosz

 INSPEKTORAT ZUS
W KAŻDY PONIEDZIAŁEK  CZYNNY DO GODZ. 18.00
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21. grudnia 2016 r.  w środę przed Świętami Bożego Narodzenia,we Franciszkańskim Ośrodku Pomocy Dzieciom  odbyła się
wieczerza Wigilijna.  Na Wigilii było nas ponad 80 osób. Po wspólnym śpiewaniu kolęd wysłuchaniu Ewangelii wg św. Łukasza
połamaliśmy się opłatkiem  i składaliśmy sobie życzenia. Każdy z każdym: dzieci, młodzież, ministranci, rodzice, wolontariusze,
babcie i zaproszeni goście.  Po zakończeniu sesji Rady Miejskiej dołączył do nas  Burmistrz Adam Krupa. Po złożeniu sobie życzeń
spożywaliśmy różne potrawy. Babcie z Klubu Joachima i Anny, czyli Babci i Dziadka Jezusa, przygotowały pyszne pierożki, mamy
zrobiły uszka i smażyły paluszki rybne, ugotowały barszcz, zrobiły surówki, a na koniec wszystko pozmywały. Br. Paweł ugotował
nam ziemniaki. Mieliśmy jeszcze świąteczne pieczywo od Pana Malika. Na zakończenia każdy z uczestników otrzymał prezencik "Od
Dzieciątka"                                                                                                                                                            Pokój i Dobro! O. Paweł ofm

WIECZERZA WIGILIJNA
 WE

 FRANCISZKAŃSKIM
 OŚRODKU
POMOCY

 DZIECIOM
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"OTWÓRZCIE
SWE SERCA …"

Świetlica w Bogdanowicach "pękała
w szwach" w czasie przedstawienia
pt. "Otwórzcie swe serca…", skierowane-
go zarówno do młodszych  jak i starszych
widzów. Wystawione w niedzielę

18.12.2016r. przybli-
żyło nas do tych naj-
piękniejszych ro-
dzinnych świąt
w roku. Było ono
swoistym prezentem
dzieci dla rodziców i
okolicznych mieszkańców. Na pięknie udekorowanej scenie, w asyście białych anio-
łów, wystąpiło ponad 200 uczniów  i wychowanków. Każdy rodzic mógł zobaczyć i
usłyszeć swoje dziecko w czasie koncertu. Klasa II "A" gimnazjum  przygotowała
ponadczasową  "Opowieść Wigilijną" Karola Dickensa. Przesłanie było jednoznacz-
ne: w życiu nie są najważniejsze pieniądze i całkowite poświęcenie się pracy, lecz to,
czego za pieniądze nie kupimy, czyli miłość, dobroć, serdeczność i przyjaźń - bo to
one stanowią istotę człowieczeństwa.

Naszą uroczystość zaszczycili obecnością burmistrz Adam Krupa  i ks. Adam
Szubka. Najbardziej jednak cieszymy się, że na koncert przybyły całe rodziny na-
szych uczniów! Czy może być coś piękniejszego? Dziś, gdy każdy się śpieszy, praca
zaczyna być ważniejsza niż dom i ciągle brakuje nam czasu. Spotkaliśmy się wszy-
scy razem: dzieci, rodzice, nauczyciele, bliscy i znajomi. Bo przecież szkoła to także
drugi dom. Jak na rodzinne przyjęcie przystało, uczniowie na zajęciach kulinarnych
upiekli 1040 szt. przepysznych pierników, które na zakończenie spotkania rozdawali
przybyłym gościom jako słodką niespodziankę. Dziękuję nauczycielom i wszystkim
przyjaciołom szkoły, którzy pomogli w realizacji tego trudnego przedsięwzięcia ale
było warto.    Do zobaczenia za rok!                                                 A.Bobkier
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GRUDNIOWE UROCZYSTOŚCI
I WYDARZENIA W PRZEDSZKOLU NR 3

    Grudzień to miesiąc świąteczny, kiedy  wokół panuje atmosfera radosne-
go oczekiwania. Czas przedświąteczny w Przedszkolu nr 3 wypełniony był

licznymi wydarzeniami, za-
równo  tradycyjnymi uroczy-
stościami obchodzonymi  od
lat, jak i innymi inicjatywami
w poszczególnych grupach.
     Mikołajki to dzień pełnej
frekwencji wśród dzieci, bo
któżby opuścił spotkanie z
ciepłą, radosną postacią Św.
Mikołaja, który odwiedził
wszystkie grupy od żłobko-

wych po starszaków. Mikołaj bawił się z dziećmi, słuchał ich popisów
i wszystkim bez wyjątku zostawił prezenty, bo przecież każdy był grzeczny.
O tym był również teatrzyk, jaki dzieci dodatkowo obejrzały tego dnia w
przedszkolu. Z każdym dniem przedszkole coraz bardziej zamieniało się w
świąteczną bajkę, pojawił się kominek, stanęły  choinki przywiezione przez
rodziców. Bogato ozdobione sale i hole pachniały przyprawami korzennymi,
jakie dzieci użyły do wypieku tradycyjnych pierniczków podczas Pierniko-
wego Święta, a wokół słychać było kolędy.  Dzieci w grupach przygotowy-
wały ozdoby i tak np.  u "Misiów" odbył się "Konkurs na najdłuższy łań-
cuch", który wygrała Ala, a "Słoneczka" wzięły udział w konkursie plastycz-
nym pt "Choinkowa ozdoba" organizowanym przez Kuratorium Oświaty w
Opolu     i … wygrały go dzięki aniołkowi zrobionemu przez Olusia.  W
młodszych grupach tj "Żabki" i "Kotki" dzieci i rodzice przybyli na "Spotka-
nie przy choince", gdzie wspólnie przygotowali ozdoby choinkowe i deko-

rowali pierniczki. Było słod-
ko ! Ale             o zdrowym
żywieniu nie zapomnieliśmy.
W grupie "Cukiereczki" reali-
zowany był projekt "Zdrowo
jem, więcej wiem" pod hono-
rowym patronatem Małżonki
Prezydenta RP Pani Agaty
Kornhauser - Dudy. Celem
programu było podniesienie
wiedzy na temat zależności
pomiędzy sposobem odży-

wiania się         a stanem zdrowia. Zrealizowany w ramach projektu konkurs
plastyczny, który wygrała Emilka, zakładał stworzenie "Książki śniadanio-
wej" złożonej    z prac dzieci. W ramach ewaluacji dzieci  przygotowały
zdrowe śniadanie        z wybranych samodzielnie produktów i oczywiście je
zjadły ze smakiem.
      Najbardziej uroczystym wydarzeniem w grudniu była Wigilia, do której
przy długich, biało nakrytych, pięknie ozdobionych stołach zasiadły dzieci
i pracownicy przedszkola oraz żłobka. Były tradycyjne dania: barszczyk
i ryba, pierniki oczywiście, sianko, kolędy grane przez Hanię i Oliwiera ze
Szkoły Muzycznej oraz śpiewane przez dzieci przy akompaniamencie akor-
deonu Pani Aldonki. Był opłatek i piękne życzenia od Pani Dyrektor Małgo-
rzaty Kunickiej oraz zaproszonego gościa, zastępcy burmistrza Pana Kazi-
mierza Bedryja.
       W pięknej i pełnej ciepła atmosferze zakończył się u nas 2016 rok, za
który dziękujemy dzieciom, rodzicom i placówkom z nami współpracującym
- bo to dzięki wzajemnej współpracy był to owocny w sukcesy i szczęśliwy
rok. Życzymy Wam w Nowym Roku przede wszystkim zdrowia i dalszej,
jeszcze bogatszej współpracy z nami.

Anna Komplikowicz - Serwetnicka

APEL
DO MIESZKAŃCÓW GŁUBCZYC

 I OKOLIC
JEST ZIMA.

 NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI
 NA OSOBY SAMOTNE,

CHORE, NIEPEŁNOSPRAWNE.
MOŻE POTRZEBUJĄ WSPARCIA.

KONTAKT DO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 W GŁUBCZYCACH:
UL.POCZTOWA 6A
TEL 77 485 29-22

Ogłoszenie o przetargach
Prezes Zarządu GTBS Spółka z o.o.

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

na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych
w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 13

1. Lokal nr 6 o pow. użytkowej 80,20m2, położony
na II piętrze budynku, do lokalu przynależy piwnica
o pow. 22,50m2 oraz komórka gospodarcza na pół-
piętrze o pow. 1,20m2. Na układ funkcjonalny lokalu
składa się przechodnia kuchnia, dwa pokoje, w tym
jeden przechodni, łazienka z wc. Cena wywoławcza
83400zł. wysokość postąpienia 900zł. Przetarg od-
będzie się 15.03.2017r. o godz. 9:00 w świetlicy GTBS
przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach. Warunkiem
udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wys.
8340zł
2. Lokal nr 10 o pow. użytkowej 17,60m2 położony
na poddaszu budynku, do lokalu przynależy piwni-
ca o pow. 7,00m2. Na układ funkcjonalny skała się
jedno pomieszczenie, wc wspólne na półpiętrze.
Cena wywoławcza 12500zł. wysokość postąpienia
150zł. Przetarg odbędzie się 15.03.2017r. o godz. 10:00
w  świetlicy GTBS przy ul. Pocztowej 8 w Głubczy-
cach. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesie-
nie wadium w wys. 1250zł.
Lokal nr 11 o pow. 22,60m2 położony na poddaszu,
do lokalu przynależy piwnica o pow. 9,90m2. na układ
funkcjonalny składa się przechodnia kuchnia, je-
den pokój, wc wspólne na półpiętrze. Cena wywo-
ławcza 15300zł. wysokość postąpienia 200zł. Prze-
targ odbędzie się 15.03.2017r. o godz. 11:00 w świe-
tlicy GTBS przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wa-
dium w wys. 1530 zł

Szczegóły dotyczące przetargów na stronie:
www.gtbs.eu w zakładce OGŁOSZENIA
 lub www.bip.glubczyce.pl w zakładce
Jednostki Gospodarcze/Głubczyckie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego -
Ogłoszenia lub w siedzibie GTBS

 przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach
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SPOTKANIE OPŁATKOWE
17. 12.2016 roku spotkali się seniorzy  na opłatku wigilijnym
zorganizowanym przez Polski Związek Emerytów Rencistów i
Inwalidów Oddziału Rejonowego w Głubczycach.
      Goście przełamali się opłatkiem, składali sobie życzenia świą-
teczne, a następnie zasiedli do wspólnego posiłku, który składał
się z tradycyjnych wigilijnych potraw. Dodatkowo na każdego
uczestnika czekał świąteczny upominek wykonany własnoręcz-

nie przez naszych człon-
ków.  W spotkaniu wzięło
udział 86 osób.
Ten magiczny wieczór
przeplatany śpiewem ko-
lęd, świąteczną poezją
i opowieściami wigilijny-
mi przebiegał w przemiłej,
pełnej ciepła i radości at-
mosferze. Uczestnicy spo-
tkania z uśmiechem i życz-
liwością wspominali koń-
czący się rok i wyrażali
nadzieję na lepsze jutro.
Podczas tego świąteczne-

go wieczoru przewodnicząca Halina Sak w imieniu prezydium
związku, wyróżniła 10 osób za długoletnią przynależność związ-
kową. Podziękowała za współpracę, zrozumienie dla naszej dzia-
łalności, za okazywane zainteresowanie, a także za uśmiech i
dobre słowo. Najdłuższy staż związkowy, w przedziale od 15 do 30
lat, mają: Biłozur Łucja, Maszkowska Marianna, Cebula Stefania,
Młot  Stanisława, Czerniak Stanisław, Pączko Edward, Kępa Zofia,
Toporowska Bernadeta, Kowalczuk Józefa, Woźniak Maria.
Wyróżnione osoby zostały obdarowane upominkami i dyplo-
mami. Gwar i śpiew kolęd towarzyszył do końca spotkania. Ma-
gia zbliżających się świąt udzieliła się wszystkim uczestnikom.
Wspólna Wigilia była miłym akcentem zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia.

   Halina Banach

 TRADYCJE I ZWYCZAJE ZWIĄZANE
ZE ŚWIĘTAMI BOŻEGO NARODZENIA
NA POGRANICZU POLSKO – CZESKIM

     13.  grudnia 2016 roku w Przedszkolu w Krnovie odbyło się
kolejne spotkanie z dziećmi z Przedszkola w Zopowych oraz
Pietrowic, w ramach kontynuowanego projektu „ Tworzenie
i tradycje, wspólnie przekroczymy granice”.
        Celem projektu było poznanie tradycji Świąt Bożego Naro-
dzenia  w Polsce i
Czechach. Przed-
szkolacy aktywnie
uczestniczyli w za-
jęciach ceramicz-
nych, wyrabiając z
gliny świątecznego
karpia. Ze szczegól-
nym zaangażowa-
niem dzieci przystą-
piły do wykonania niepowtarzalnych ozdobnych dzwonków tech-
niką – enkaustyka. Podczas wykonywania ozdób świątecznych,
dzieci chętnie współpracowały ze sobą  wymieniały się informa-
cjami i spostrzeżeniami na temat zwyczajów i tradycji obchodzo-
nych w ich domach.
Wych owa n kowi e
wzbogacili swoją
wiedzę na temat tra-
dycji bożonarodze-
niowych, rozwinęły
swoje umiejętności  i
zdolności.
   Po zakończonych
zajęciach przedszko-
lacy spędzili czas na wspólnej zabawie połączonej z poczęstun-
kiem. Natomiast dyrektorzy realizowanego projektu, dyrektor
Marcela Vondrakova, dyrektor Bogdan Kulik oraz wicedyrektor
Mariola Bedryj, złożyli dzieciom  świąteczne życzenia wraz z
upominkami. Dzieci pełne wrażeń oczekują na kolejne spotkanie
z kolegami i koleżankami    z Czech.

                                                          Bogusława Gawłowska
13. grudnia 1981r. na terenie całej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej został wpro-

wadzony stan wojenny. W roku 2016  przypada 35. rocznica tego wydarzenia.
By upamiętnić te wydarzenia i uczcić pamięć o ofiarach stanu

wojennego 13.12.2016 r. harcerze z Komendy
Hufca ZHP  wspólnie z władzami samorządo-
wymi powiatu i gminy, przedstawicielami służb
mundurowych, dyrektorami zakładów pracy i
instytucji, dyrektorami szkół i Głubczyckim
Oddziałem Regionu Śląska Opolskiego NSZZ
"Solidarność"złożyli kwiaty przed Tablicami
Pamiątkowymi Św. Jana Pawła II i ks. bpa An-

toniego Adamiuka w Kościele Parafialnym. Następnie delegacje
udały się na plac przy klasztorze
o.o. Franciszkanów i złożyli kwiaty
przed Kamieniem z tablicą upamięt-
niającą kapelana "Solidarności" rol-
ników  i robotników księdza biskupa
Antoniego Adamiuka.

dh. Anna Mazur
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WSPÓLNE KOLĘDOWANIE
POD RATUSZEM

W niedzielę poprzedzającą Święta Bożego Narodzenia, czyli
18.12.2016r.  pod ratuszem miejskim rozpoczęło  się „Wspólne
kolędowanie”. Na początku wystąpiły dzieci oraz młodzież ze
studio piosenki „Akord” pod kierownictwem Ewy Maleńczyk.
   W ich wykonaniu mogliśmy usłyszeć najpiękniejsze polskie
kolędy oraz pastorałki. Następnie na scenie zaprezentowała się
Grupa Estradowa MOK oraz aktorzy teatru „Tradycja” ZSM
w programie artystycznym w reżyserii Marii Farasiewicz.
     Na koniec zaś zagrała fantastyczna, raciborska orkiestra dęta
„Plania, która dała się już poznać głubczyckiej publiczności.
Z instrumentów wybrzmiewały dzwięki  tradycyjnych kolęd oraz
pieśni świąteczne.
     Pomimo zimna i mrozu, na Rynku  zgromadziła się fantastycz-
na publiczność, która śpiewała wraz z występującymi. W kolę-
dowaniu wzięło udział ok. 150 osób, a piękna choinka, która stoi
przy ratuszu oraz melodia kolęd wprawiła wszystkich w piękny,
świąteczny czas Narodzenia Pańskiego.

XVI PRZEGLĄD INSCENIZACJI
BOŻONARODZENIOWYCH

„DO SZOPY HEJ, PASTERZE”

11 i 12 stycznia już po raz szesnasty w Miejskim Ośrodku
Kultury odbył się Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych
„Do szopy hej, Pasterze”.
      Pierwszego dnia na scenie zaprezentowali się uczniowie ze
Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów, drugiego zaś – Przed-
szkolaki, które wykazały się niezwykłym talentem oraz kreatyw-
nością. “W jury zasiadali: Małgorzata Stec – instruktor TV dzie-
cięcej, Waldemar Lankauf – instruktor teatralny i Józef Kaniow-
ski - instruktor muzyczny, który wraz z  Beatą Kaniowską  przed
szesnastu laty byli pomysłodawcami tego przedsięwzięcia. Or-
ganizatorem przeglądu był Miejski Ośrodek Kultury oraz Zarząd
Oświaty Kultury i Sportu. Patronat nad przeglądem objął  Adam
Krupa – Burmistrz Głubczyc.
W konkursie kolejno uplasowały się:
W kategorii – Przedszkola
Im. - zespół „Misie”z  Przedszkola Nr 3 za jasełka  pt. „Gore
gwiazda Jezusowi”. Zespół „Misie zdobył  również nagrodę
specjalną za „ruch sceniczny”
IIm. - zespół „Słoneczka”z Punktu Przedszkolnego „Pikolino”-
zaprezentował się w jasełkach pt. „Światłość nad Betlejem”.

W kategorii – Szkoły Podstawowe:
I m. –   zespół „Wesoła Nowina” ze Szkoły Podstawowej Nr 2
II m. – zespół „Wesołe gwiazdeczki”ze Szkoły Podstawowej Nr 1
III m. – zespół „Koszałki Opałki ze Szkoły Podstawowej w Grob-
nikach
W kategorii - Gimnazja:
I m.  - zespół „Weseli pastuszkowie” z Zespołu Szkół Specjal-
nych
Bardzo dziękujemy zespołom biorącym udział w tegorocznym
Przeglądzie Inscenizacji Bożonarodzeniowych „Do szopy hej,
Pasterze”. Mamy nadzieję, że za rok będzie Nas jeszcze więcej.

                                                                Anna Bieniasz, MOK
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NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO DLA TAEKWONDO

7.12.2016 r. w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opolskiego
odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Opolskiego z medalistami
Mistrzostw Polski i najlepszymi sekcjami sportowymi w województwie w
systemie sportu młodzieżowego.

Przedstawiciele wszystkich dyscyplin naszego województwa, którzy zdo-
byli medale na Mistrzostwach Polski otrzymali  listy gratulacyjne i nagrody.
LKS Sparta Głubczyce i Pietrowice zajął historyczne III m wśród najlepszych
klubów w województwie opolskim. Na spotkanie to zostali również zapro-
szeni zawodnicy i trener LKS w Głubczycach i Pietrowicach osiągający suk-
cesy na arenach krajowych i międzynarodowych. Nasz Klub reprezentowali:
Karolina Konik - Mistrzyni Europy Taekwondo Seniorów w  walkach do 62
kg i Mistrzyni Europy walk drużynowych,  Mistrzyni Polski Taekwondo
walk do 62 kg, Bartosz Słodkowski- Mistrzostwa Europy Taekwondo - I m
walki pow. 85 kg, I m walki drużynowe, I m testy siły drużynowe, Puchar

Świata Ta-
ekwondo - II m
walki powyżej
85 kg, Kamila
Ciechanow-
ska - Puchar
Europy Ta-
ekwondo: I m
walki do 56 kg
i I m układy,
Olga Jabłoń-
ska- Puchar

Europy Taekwondo Juniorów- I m układy i II m walki do 60 kg, Mistrzo-
stwach Polski Taekwondo Juniorów- I m układy, Kinga Sztucka -Puchar
Świata Taekwondo Juniorów III m walki do 55 kg, Puchar Europy Taekwon-
do- I m walki do 55 kg i III m układy, Mistrzostwa Polski TaekwondoJunio-
rów Młodszych- I m układy, Wojciech Żłobicki - Puchar Świata Taekwondo
Juniorów- II m walki pow. 75 kg, Mistrzostwa Polski Taekwondo - II m walki
pow. 75 kg, Daria Baran -Puchar Europy Taekwondo Juniorów- II m walki
drużynowe, Mistrzostwa Polski Juniorów- II m układy, Natalia Katańska -
Puchar Europy Taekwondo- II m walki drużynowe, Mistrzostwa Polski Ju-
niorów III m układy, Martyna Marciniszyn - Mistrzostwa Polski Taekwondo
Juniorów Młodszych - II m walki do 42 kg, Jakub Brewus - Mistrzostwa
Polski Taekwondo Juniorów Młodszych - II m walki pow. 70 kg, Oliwia
Fulneczek - Mistrzostwa Polski Taekwondo - III m w układach drużyno-
wych oraz trener Daniel Jano i Dyrektor Zespołu Szkół w Pietrowicach Bog-
dan Kulik. Listy gratulacyjne i nagrody wręczył Marszałek Województwa
Opolskiego Andrzej Buła i wicemarszałek Stanisław Rokoczy.
Serdeczne gratulacje dla wyróżnionych!

Daniel Jano

MAZOWIA MASTER CUP
2016 TAEKWONDO

19.11.2016 r. w Ciechanowie  odbył się  między-
narodowy turniej taekwondo X Mazowia Master
Cup. Wystartowało w nim 273 zawodników z 43 klu-
bów: Rosji, Łotwy, Szwecji, Białorusi i Polski. Zawo-
dy rozegrane były w dwóch kategoriach wiekowych:
seniora i juniora oraz w dwóch konkurencjach spor-
towych: układów indywidualnych i walk indywidu-
alnych. LKS Sparta Głubczyce i ZS Pietrowice re-
prezentowała 9 osobowa ekipa sportowa. W kate-
gorii seniorów Karolina Konik zajęła I m w walkach
do 62 kg a Bartosz Słodkowski był II  w walkach

pow. 85 kg. W kategorii juniorów medale zdobyli:
Patrycja Piworun I m układy i II m walki pow 65 kg
oraz tytuł najlepszej zawodniczki turnieju, Jakub Bre-
wus I m walki pow 75 kg, Olga Jabłońska II m do 60
kg, Barbara Mróz II m do 50 kg, Martyna Marcini-
szyn II m walki do 45 kg i Kamila Bednarczuk III m
walki do 45 kg. Wszystkim startującym gratulujemy
i życzymy dalszych tak wspaniałych sukcesów.

Daniel Jano

WAŻNE TELEFONY

991 - POGOTOWIE ENERGETYCZNE,
992 - POGOTOWIE GAZOWE,
993 – pogotowie ciepłownicze,
994 - POGOTOWIE WOD-KAN.,
995 – Kom. Gł. Policji – system Child Alert,
996 – Centrum Antyterrorystyczne,
997 - POLICJA
998 - STRAŻ POŻARNA
999/112 - POGOTOWIE RATUNKOWE

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje,

że w dniu 7 lutego 2017 r. odbędą się:
III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprze-
daży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej we-
dług ewidencji gruntów jako działka nr 123/1 o pow.
0,0953 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Koper-
nika. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 64
361,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 7 000,00 zł.
III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprze-
daży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej we-
dług ewidencji gruntów jako działka nr 123/3 o pow.
0,0926 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Koper-
nika. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 62
762,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 6 500,00 zł.
V przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według
ewidencji gruntów jako działka nr 485/12 o pow. 0,1246
ha, położonej w Głubczycach przy ul. Karola Miarki.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 72 231,00 zł +
VAT 23%. Wadium wynosi 7 200,00 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
Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległo-
ści nr 14 (pokój nr 20) - telefon (077) 485 30 21 we-
wnętrzny 223 i 224 lub w internecie na stronie
www.glubczyce.pl
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PRACUJ NA TRZEŹWO
Wypadek przy pracy po spożyciu alkoholu lub środków odurza-
jących jest wina umyślną poszkodowanego i pozbawia go prawa
do świadczeń odszkodowawczych.
1.   36 -  letni rolnik po całodziennej orce był tak  "zmęczony " ze
nie podniósł pługa przy ciągniku i  "zaorał " kawałek asfaltowej
drogi. Okazało się, ze miał we krwi ponad 4 promile alkoholu.
2.   Funkcjonariusze  zastali na drodze wóz z zaprzęgniętym ko-
niem. Na wozie "odpoczywali" dwaj kompletnie pijani rolnicy.
Podczas interwencji kon ruszył i wóz uszkodził ogrodzenie pobli-
skiego domu.
3. 44 - latek postanowił poprawić cos przy ciągniku z zaczepio-
nym rozstrzasaczem i maszyna z niewiadomych przyczyn ruszy-
ła, najeżdżając na rolnika. Badanie alkomatem wykazało u niego
blisko 3,5 promila alkoholu.
4. Pijany rolnik został zatrzymany dwa razy jednej doby.
5. Kompletnie pijany rolnik jechał ciągnikiem bez opony.
6. Pijany rolnik omal nie stracił czterdziestu swin.
       To tylko niektóre tytuły związane z wypadkami przy pracy
rolniczej, które opublikowano w tym roku.    Wypadki przy pracy
rolniczej z udziałem poszkodowanego, który znajdował się w sta-
nie nietrzeźwości, sa w dalszym ciągu poważnym problemem
współczesnej wsi.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
wydala w 2015 roku 93 decyzje, które stanowiły odmowę prawa
poszkodowanego do jednorazowego odszkodowania z tytułu
wypadku w gospodarstwie rolnym z tego powodu.
  Zgodnie z brzmieniem art.10 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 20.12.1990
roku o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz.U.z 2016
r.,poz.277) jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubez-
pieczonemu, jeżeli będąc w stanie nietrzeźwości lub będąc pod
wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych
lub innych środków o podobnym działaniu , sam w znacznym
stopniu przyczynił się do wypadku.
    Ponadto art.45 ust.1 - 3  w/wym. ustawy  stanowi, ze o zaistnie-
niu wypadku przy pracy rolniczej poszkodowany,  rolnik, do-
mownik lub inna osoba  sa zobowiązane zawiadomić Kasę bez
zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy  od
dnia jego zaistnienia.  Jeżeli zachodzi przypuszczenie, ze poszko-
dowany w chwili wypadku był w stanie nietrzeźwym lub pod
wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych
lub innych środków o podobnym działaniu,  lekarz udzielający
pierwszej pomocy kieruje poszkodowanego na badania niezbęd-
ne do ustalenia ich zawartości w organizmie. Poszkodowany jest
obowiązany poddać się temu badaniu.Odmowa poddania się
badaniu lub inne zachowanie uniemożliwiające jego przeprowa-
dzenie powoduje pozbawienie prawa do świadczenia z tytułu
wypadku przy pracy rolniczej, chyba ze poszkodowany udowod-
ni, ze miały miejsce przyczyny, które uniemożliwiły poddanie się
temu badaniu. Koszty tego badania pokrywa Kasa.Niedopelnie-
nie przez poszkodowanego lub rolnika obowiązku, o którym
mowa wyżej, ocenia się przy ustalaniu okoliczności i przyczyn
wypadku oraz prawa do jednorazowego odszkodowania.
  Z przedstawionych przepisów wynika, ze nietrzeźwość poszko-
dowanego może wyłączyć jego prawo do jednorazowego od-
szkodowania.  Warto podkreślić, ze zasady te nie dotyczą wy-
padków przy pracy rolniczej w stanie nietrzeźwości, których skut-
kiem jest śmierć ubezpieczonego.
    Pojecie stanu nietrzeźwości zostało zdefiniowane  w ustawie z
dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( Dz.U.2016, poz.487). Zgodnie z w/wym. ustawa
stan nietrzeźwości zachodzi wówczas, gdy zawartsc alkoholu w
organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0.5

promila alkoholu lub obecność w wydychanym powietrzu po-
wyżej 0.25 mg alkoholu w 1  dm3.
  Należy zaznaczyć, ze stan po spożyciu alkoholu lub stan nie-
trzeźwości może być dowodzony badaniem krwi lub urządzeniem
elektronicznym, ale także wszystkimi środkami dowodowymi.
Sad Najwyższy zwrócił uwagę, ze dowodem tego stanu może być
również badanie moczu, wydychanego powietrza, badanie lekar-
skie czy wreszcie zeznania świadków opisujących zachowanie
się poszkodowanego przed i bezpośrednio po wypadku, sposób
prowadzenia przez niego pojazdu, itp.1).
  Znaczenie przesłanki stanu nietrzeźwości wiąże się z ustaleniem
przyczyny zewnętrznej wypadku. Wyważenie wszystkich oko-
liczności wypadku decyduje o roli stanu nietrzeźwości w wystą-
pieniu wypadku. Z prawnego punktu widzenia  istotny wpływ
stanu nietrzeźwości zaczyna się jednak od roli znacznej. W prak-
tyce nie występują jakiekolwiek kryteria, które wartościowałyby
role stanu nietrzeźwości i ustalałyby granice, od której można
przyjąć, ze jest ona znaczna. W przepisach ustawy o ubezpiecze-
niu społecznym rolników pojecie znacznego przyczynienia się
do wypadku nie zostało zdefiniowane. O znacznej roli stanu nie-
trzeźwości w spowodowaniu wypadku przy pracy rolniczej bę-
dzie można mówić dopiero wtedy, gdy okaże się, ze wśród wszyst-
kich przyczyn ta  była dominująca.  Problemy ze stwierdzeniem
stanu nietrzeźwości poszkodowanego pojawiają się w przypad-
ku zdarzeń, którym ulegają rolnicy. Zdarzenia wypadkowe z ich
udziałem dzieją się bowiem bez udziału świadków, przez co po-
stępowanie dowodowe jest utrudnione. Warto wspomnieć także
o dość częstych przypadkach zgłaszania zdarzeń wypadkowych,
dopiero po wytrzeźwieniu poszkodowanego.  Ogólnie wiadomo,
ze rolnik prowadzi działalność rolnicza bez nadzoru z zewnątrz.
Sam jest dla siebie pracodawca i sam musi dbać o bezpieczeń-
stwo pracy. Brak nadzoru nad wykonywana praca rolnika sprzy-
ja wypadkom w stanie nietrzeźwości i znacznie utrudnia postę-
powanie powypadkowe.  Największym problemem jest w dal-
szym ciągu mentalność rolników, którzy niejednokrotnie lekce-
ważą zasady bezpiecznej pracy. W dalszym ciągu panują zwy-
czaje występujące na polskiej wsi, gdzie podziękowaniem za
świadczoną prace jest częstowanie alkoholem.Trudno także wy-
egzekwować trzeźwość rolnika, który po spożyciu alkoholu w
czasie rodzinnej uroczystości podejmuje czynności związane z
prowadzeniem działalności rolniczej   Dlatego tez konieczna jest
zmiana świadomości  rolników i samokontrola , co może w zna-
czący sposób zmniejszyć ilość wypadków w stanie nietrzeźwo-
ści.    Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwo-
ści pociąga za sobą  konsekwencje określone w przepisach Ko-
deksu karnego i drogowego  ( grzywna, ograniczenie wolności
lub pozbawienie wolności ).  Jeśli sprawca spowoduje wypadek,
kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości, w którym sa zabici lub
ranni sad może orzec min. zakaz dożywotniego prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych.  Warto pamiętać, ze współodpowiedzialność
za wypadki związane z piciem alkoholu ponoszą także świadkowie ,
którzy dają przyzwolenie na tak lekkomyślne zachowania,.
Z - ca  Dyrektora   Jadwiga Wojcieszczuk
       Od lat działamy na rzecz edukacji, zwracając uwagę rolników
na niebezpieczeństwa związane z praca na roli.Martwi wzrost licz-
by wypadków śmiertelnych z 37 w ciągu trzech kwartałów roku
2015 do 55 w analogicznym okresie roku 2016 Część z nich była
w znacznym stopniu spowodowana przez alkohol.  Życzę Państwu
bezpiecznej, bezalkoholowej i satysfakcjonującej pracy w Waszych
gospodarstwach rolnych w roku 2017 !
 Dyrektor OR KRUS w Opolu         Lech Piotr Waloszczyk
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W dniach 9-10.12.016 odbyły się Hufcowe
Mikołajki. Uczestnikami biwaku byli harce-
rze z Lisięcic, Pietrowic i Głubczyc. Łącznie
z kadrą w imprezie udział wzięło 120 osób.

W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja mło-
dzież harcerska w wyśmienitych humorach
brała udział w licznych zabawach i grach. Póź-
nym wieczorem harcerzy odwiedził wyczeki-

wany gość z workiem pełnym prezentów. Jak
się okazało, każdy uczestnik biwaku był grzecz-
ny w tym roku i otrzymał słodki upominek.

Młodzież bawiła się do białego rana w ro-
dzinnej harcerskiej atmosferze. Przy ognisku
16 harcerzy złożyło Przyrzeczenie Harcerskie.
Nastał też czas na śpiewanie przy dźwiękach
gitary. Następnego dnia wszyscy szczęśliwi,
choć niewątpliwie zmęczeni, wrócili do swo-
ich domów.

Składamy serdeczne podziękowania dyrek-
cji Zespołu Szkół w Lisięcicach, obsłudze a
także instruktorom za pomoc w zorganizowa-
niu i przeprowadzeniu tegorocznych Hufco-
wych Mikołajek.

dh. Anna Mazur

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 35 ust.l ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 2147
z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz wolnych lokali użytkowych znajdujących się na terenie Miejskiego
 Basenu Kąpielowego w Głubczycach przy ul. Powstańców 2 przeznaczonych do oddania w najem w sezonie letnim 2017r.
Lp Nazwa i położenie lokalu/Pow. użytkowa/Wymagany rodzaj usług /Minimalny okres działalności w sezonie
1          .BUFET    60 m2:- mała gastronomia od 24.06.2017r. do 31.08.2017r.
2. KIOSK DUZY   30 m2-  mała gastronomia od 24.06.2017r. do 31.08.2017r.
3. KIOSK MAŁY   13 m2- mała gastronomia od 24.06.2017r. do 31.08.2017r.
1.  Stawkę wyjściową do przetargu za Im 2 powierzchni użytkowej ustala się w wysokości 15,70 zł netto.
2. Najemca z tytułu lokalu użytkowego opłacać będzie czynsz (obejmujący podatek od nieruchomości) oraz opłaty z tytułu
    korzystania z energii elektrycznej, wody i wywozu śmieci.
3. Zgodnie z ustawą z dnia 11.03,2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U z 2016r. poz. 710 z późn. zm)
     do kwoty czynszu doliczony zostanie podatek od towarów i usług. W dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego
       wykazu stawka podatku VAT wynosi 23%.
4. Lokale te przeznaczone są do prowadzenia działalności handlowo - gastronomicznej.
5. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, siedzibie ZOKIS oraz w prasie
6. Wybór najemcy odbędzie się w drodze przetargu.
7. Ogłoszenie o przetargu oraz informacje o formie przeprowadzenia przetargu podane będą do publicznej wiadomości po upływie
terminu wywieszenia na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem przetargu.

Hufcowe Mikołajki
w Zespole Szkół

w Lisięcicach

Odważnie twórzmy pokój
- to hasło towarzyszące tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju,

które 11 grudnia słowaccy skauci przekazali polskim harcerzom podczas porannej
Mszy św. w kościele św. Józefa w miejscowości Svit pod Popradem. Tego samego
dnia delegacja harcerzy z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głub-
czycach odebrała światełko w Bazylice Jasnogórskiej w Częstochowie. 14. grud-
nia 2016r. w Katedrze Opolskiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego podczas na-
bożeństwa Słowa Bożego harcerze  naszej  Komendy  wręczyli biskupowi Pawłowi
Stobrawie lampion z płomieniem z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Litur-
gię słowa poprowadzili  również harcerze z naszego  hufca  pod przewodnictwem
ks. Kapelana Leszka Ryguckiego i dh. Jolanty Wojnarskiej.

W podziękowaniu Przewodniczący Rady Przyjaciół Harcerstwa a zarazem Bur-
mistrz Głubczyc  Adam Krupa przekazał na ręce bpa Pawła Stobrawy  pamiątkowy

herb Głubczyc i lilijkę har-
cerską.  Na zakończenie na-
bożeństwa ks. bp Paweł
Stobrawa przekazał ogień   z
Betlejem harcerzom z całe-
go województwa opolskie-

go, którzy zaniosą go do swoich miast,
kościołów, szkół, urzędów, instytucji, za-
kładów pracy i parafii, ludziom samotnym
i chorym.  Hufiec Głubczyce licznie reprezentowały drużyny harcerskie z Głub-
czyc, Baborowa, Branic i Kietrza.

Po powrocie do Głubczyc Betlejemskie Światło Pokoju zostało uroczyście wnie-
sione do Kościoła Parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i prze-
kazane na ręce księdza proboszcza Michała Ślęczka.

Tworzenie pokoju to sztuka wyrozumiałości, cierpliwości i poświęcenia. Dla
nas, to szukanie dobra w drugim człowieku. Wszyscy bardzo potrzebujemy poko-
ju wokół siebie, a przede wszystkim w sobie. Pokój należy szerzyć - wnosić i
wprowadzać w codzienne życie.                                                           dh. Anna Mazur
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        Z WIZYTĄ NA GÓRNYM ŚLĄSKU
   10. grudnia  2016r. dla przedstawicieli  Głubczyckiego Towarzystwa
Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch. stał się swoistym spotkaniem
z Kresami II RP.
         Tak oto prezes Edward Wołoszyn, jego  zastępca Kazimierz Naum-
czyk  oraz Maria Farasiewicz - animatorka kultury kresowej, korzystając
z oficjalnych zaproszeń, udali się do Gliwic,a potem do Bytomia, gdzie
uczestniczyli w jakże ważnych wydarzeniach.
     W Gliwicach w zabytkowym Domu  Pamięci Żydów Górnośląskich,
będącym odziałem Gliwickiego Muzeum,odbyło się  bardzo interesujące
spotkanie o tematyce " Kresowe Maryje i Chrystusy.'' Prowadził je wy-
bitny znawca dziejów Kresów II RP Tomasz Kuba  Kozłowski. Jego
prelekcja , zilustrowana wspaniałą  prezentacją multimedialną, poświę-
cona była wybranym miejscom kultu religijnego  dawnej  Archidiecezji
Lwowskiej. Przedstawił m.in. wizerunki Matki Boskiej w sanktuariach w
Kochawinie, Sokalu, Jazłowcu, Podkamieniu, Stanisławowie i Lwowie ,a
także wizerunek Jezusa Konającego w Milatynie. Nawiązał także do ich
powojennych losów. Tomasz Kozłowski jest pracownikiem Domu Spo-
tkań z Historią w Warszawie, gdzie prowadzi " Opowieści z Kresów".
Ponadto jest twórcą i właścicielem największej prywatnej kolekcji zabyt-
ków związanych z Ziemiami Wschodnimi. Przed kilku laty gościł w Głub-
czycach.
     Ostatecznym celem podróży  głubczyckiej  delegacji była Opera Ślą-
ska    w Bytomiu , gdzie o godz.1800 miała miejsce ponad dwugodzinna
gala koncertowa z okazji jubileuszu 10-lecia na antenie Polskiego Radia
Katowice audycji "Lwowska Fala" prowadzonej przez redaktor Danutę
Skalską . Uroczystości tej  towarzyszyła Akcja Świątecznej Pomocy Po-
lakom na Kresach    i związana z nią kwesta.
     Pani Danuta Skalska od lat współpracuje z Głubczyckim Towarzy-
stwem Miłośników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch. Jest częstym gościem i
prelegentem  Dni Kresowych i innych przedsięwzięć organizowanych
przez to stowarzyszenie. Jej mąż- Jan Skalski-także. To prezes Światowe-
go Kongresu Kresowian.
            W uroczystym koncercie jubileuszowym ,o którym tu mowa, wzięli
udział przedstawiciele środowisk kresowych z kraju i zagranicy, goście z
Lwowa, władze samorządowe wszystkich szczebli, naukowcy, politycy ,
ludzie kultury  i sztuki ,etc. Były wyrazy uznania, podziękowania dla
pani redaktor Danuty Skalskiej za jej zaangażowanie w  szeroką działal-
ność na rzecz Kresów .W swych audycjach bowiem , w każdy niedziel-
ny poranek ,krzewi kulturę ,obyczaje  i pamięć o Kresach dawnej Rze-
czypospolitej; czci pamięć przodków , ocala od zapomnienia. Kultywuje
i popularyzuje tradycje kresowe przedwojennego Lwowa, nawiązując
do niegdysiejszej "Wesołej Lwowskiej Fali''
            Wypełniona po brzegi widownia Opery Śląskiej podczas wyjąt-
kowego koncertu nie szczędziła braw wspaniałym artystom. Wśród nich
był tenor Juliusz Ursyn Niemcewicz, słynny pieśniarz Maciej Wróblew-
ski, baryton Włodzimierz Skalski, aktor scen krakowskich Wojciech
Habela ,Wiesław Machnik; zespoły  Śląskie Bajery '', ,,Tyligentne Batia-
ry", ,,Kresowa Kajakarska Wiara  Henia Poloczka'', ,, Bratki"- zespół
folklorystyczny  z Bukowiny Tatrzańskiej i inni.  Koncert ten prowadziła
Danuta Skalska  w duecie z Markiem Bieleckim.
Po zakończeniu  gali  w sali koncertowej im. Adama Didura w budynku
Opery odbyła się druga część jubileuszu,a mianowicie spotkanie opłat-
kowe. Symboliczny  opłatek ,życzenia świąteczne i kolejne, niekończące
się gratulacje, wypełniły przestrzeń. Ubarwił ją niewątpliwie swym  wy-
stąpieniem historyk -prof. Stanisław Sławomir Nicieja. Z kolei tort nie-
standardowych rozmiarów i zapach kawy wywołały uśmiech na twa-
rzach gości. A potem długie i ciekawe rozmowy ..
     Tymczasem nasza delegacja ,ubogacona o nowe doświadczenia, przeży-
cia artystyczne i znajomości ,powróciła do Głubczyc dopiero po północy.
                                                                                         Redakcja ZSM

POBÓR KRWI W ZSM
13. grudnia 2016r. do Zespołu Szkół Mechanicznych
przyjeżdża po raz jedenasty specjalistyczny ambulans
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Opolu. Świetlica MECHANIKA zamienia się
w swoiste ambulatorium z odpowiednim sprzętem.
,,Młoda krew ratuje życie". To nazwa tejże akcji, która
staje się niejako tradycją ZSM, bowiem tu, od zgoła
sześciu  lat, tak wiosną, jak i w okresie jesienno-zimo-
wym, ta rzecz ma miejsce. A jej szkolnym koordynato-
rem jest nauczycielka chemii i biologii - Beata Lehun,
organizująca to przedsięwzięcie.
      Na korytarzu 25-osobowa grupa młodzieży chętnej
do oddania krwi tak potrzebnej młodzieńcowi, który uległ
poważnemu wypadkowi samochodowemu. Pożądana
grupa to 0Rh+. W świetlicy ruch. Pierwsi krwiodawcy
zasiadają w fotelach. Tuż obok krzątająca się służba
medyczna: lekarz, technik-analityk, pielęgniarki, itd. Nie
może też zabraknąć naszej szkolnej higienistki - p. Jani-
ny Węgrzyn, zawsze czuwającej nad samopoczuciem
dawców krwi.
Tymczasem prezes głubczyckiego Klubu Honorowych
Dawców Krwi - Ela Kubal - sprawuje pieczę nad całą
akcją. Z kolei  jej mama - pani Helena - już tradycyjnie
rejestruje uczestników.
Od lat zaangażowana i pomocna.  Są i nasze lokalne
media. Marian Pospiszel - właściciel stacji TV Pograni-
cze oraz Mateusz Kitka- prowadzący portal twojeglub-
czyce.pl. Dzięki nimi szlachetna idea pójdzie w świat!
Pojawia się też dyrektor ZSM- Jan Łata, by wesprzeć
krwiodawców i podziękować  im. Nagrywa newsa dla
lokalnej TV. Mnie też jako rzecznikowi  idei  czerwono-
krzyskiej  wypada coś rzec.
Akcja przebiega bez zakłóceń… Mijają trzy godziny.
Czas na podsumowanie i małą statystykę: 18 dawców i
ok. 7 litrów krwi- życiodajnego płynu!
Niestety, nie wszyscy chętni tego dnia mogą oddać krew.
Przebyte choroby, infekcje, niski poziom hemoglobiny i
inne przyczyny zdrowotne stoją na przeszkodzie.
Na zakończenie  Ela Kubal kieruje na ręce koordynator-
ki podziękowania dla krwiodawców.
Ta przekaże je naszym bohaterom. Tak przecież trzeba o
nich mówić. Wszak w szlachetnym geście człowieczeń-
stwa ratują życie innym!
A w kwietniu 2017r. dwunasty z kolei pobór krwi w
murach ZSM, na który organizatorzy już dziś zapra-
szają tak uczniów, jak i osoby z zewnątrz.
Obszerny fotoreportaż Mateusza Kitki na portalu
www.twojeglubczyce.pl
                                                      Maria Farasiewicz

chcesz wiedzieć
 co? gdzie? kiedy?

 kliknij
 WWW.TWOJEGLUBCZYCE.PL
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ŚWIĄTECZNE ATRAKCJE
W PRZEDSZKOLU NR 1

IM. MARII KONOPNICKIEJ
     Miesiąc grudzień był w naszym przedszkolu magicznym, iście świątecz-
nym czasem, pełnym bożonarodzeniowych zwyczajów, wspólnych zabaw
i spotkań w gronie dzieci, rodziców i nauczycieli, a korytarze naszej pla-
cówki wypełniały dźwięki kolęd i pastorałek.
      1. grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury  rodzice naszych podopiecz-
nych we współpracy z nauczycielkami wystawili inscenizację dla dzieci
pod tytułem "Ratujmy święta".
     Przedstawienie było pełne wyśmienitych strojów i wspaniałej gry aktor-
skiej, kończyło się pięknym morałem, dotyczącym prawidłowej hierarchii
wartości i poprawnych stosunków ogólnoludzkich w dzisiejszych czasach.
Podczas tego wieczoru rodzice, dziadkowie i bliscy naszych przedszkola-
ków mieli także okazję zobaczyć pantomimę na podstawie legendy "Lipa-
dżuma" w wykonaniu dzieci 5-6-letnich z grupy teatralnej "Pszczółki". Spo-
tkanie zakończyło się wspólnym śpiewem i słodkim poczęstunkiem.
     2. grudnia nasze przedszkolaki miały niezwykłą okazję wykonać
własną bombkę choinkową, dzięki organizowanym już nie po raz pierw-
szy w przedszkolu warsztatom świątecznym pt. "Malujemy bombki".
    6. grudnia do naszych przedszkolaków przybył sam Święty Mikołaj,
przywożąc im wielkie paki prezentów.
    Dzieci chętnie zaprezentowały Mikołajowi wiersze i piosenki oraz pozowa-
ły do zdjęć z niezwykłym Gościem. Po wizycie Mikołaja długo jeszcze dało się
słyszeć beztroski śmiech dzieci i oglądać rozradowane buzie malców.
    Dzień  później, 7. grudnia nawiedził nas kolejny niezwykły Gość -
górnik, którym jest tato jednego z naszych przedszkolaków. Pan Pacho-
wicz zaprezentował dzieciom swój służbowy strój, opowiedział o niezwy-
kłej pracy, którą wykonuje, jej zaletach, tradycji i obchodach święta górni-
ków, tzw. "Barbórki", które miały miejsce 4 grudnia. Dzieci miały okazję
założyć na głowę czapkę górnika, a na koniec spotkania poczęstować się
przyniesionymi przez Gościa słodkościami.
    Kolejnym niezwykłym wydarzeniem  w  przedszkolu był "Dzień biały",
który przypadł 14. grudnia.
    W tym dniu w strojach, zabawach i na talerzach dominował kolor biały.
Rano gościliśmy Panią dietetyk, która opowiedziała dzieciom o walorach
zdrowotnych białych owoców i warzyw oraz nabiału. Następnie w każdej
z grup wykonano zdrowy i pyszny koktajl bananowo-jabłkowy. Tego dnia
dzieci miały również okazję obejrzeć teatrzyk pt. "Zimowa afera o porwaniu
renifera" i razem z detektywem Kuleczką rozwikłać świąteczną zagadkę.
   Dwa dni później, 16. grudnia grupa teatralna "Pszczółki" wybrała się z
świąteczną wizytą do Seniorów z Domu Pomocy Społecznej "Kombatant".
       Dzieci po raz kolejny odegrały pantomimę "Lipa-dżuma", następnie
odśpiewały pastorałkę i wspólnie z Seniorami kilka kolęd. Po części arty-
stycznej złożyliśmy sobie wzajemnie świąteczne życzenia i podzieliliśmy
się opłatkiem. Cała wizyta przebiegała w miłej, radosnej  i ciepłej atmosferze
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.Przed świętami zadbaliśmy o
zachowanie wszystkich tradycji bożonarodzeniowych.
 20. grudnia dzieci miały okazję własnoręcznie ozdobić upieczone w  przed-
szkolu pierniczki i wykonać kartki świąteczne dla najbliższych.  Następ-
nego dnia, 21. grudnia odbyła się w przedszkolu uroczysta Wigilia pod-
czas, której dzieci podzieliły się opłatkiem i zasmakowały potraw bożo-
narodzeniowych. Tego dnia, odbył się także mini koncert w naszym przed-
szkolu. Dawny przedszkolak, aktualnie uczeń 4. klasy Państwowej Szkoły
Muzycznej odegrał kilka kolęd na akordeonie, a wszyscy wtórowali mu
śpiewem. Po południu dzieci, rodzice i nauczycielki spotkali się pod Miej-
skim Ratuszem, by wspólnie kolędować i w orszaku lampionów wyruszyć
do Stadniny Konnej na ul. Warszawskiej, by obdarować konie i inne zwie-
rzęta przyniesionymi darami.
                                     Kamila Prochońska - nauczyciel przedszkola

KONCERT
U FRANCISZKANÓW

       8. stycznia 2017r.   w wypełnionym po brzegi
kościele o.o. Franciszkanów   odbył się koncert ko-
lęd     i pastorałek zatytułowany "Z pokłonem Trzech
Króli" w reżyserii Marii Farasiewicz, a w wykona-
niu Grupy Estradowej MOK  i teatru TRADYCJA.

  Zespół przybył tu po raz kolejny na zaproszenie Ojca
Gwardiana  - Aureliusza Kułakiewicza, by w scenerii
franciszkańskiej szopki złożyć Bożej Dziecinie swoje
dary, czyli barwny program poetycko-muzyczny.
W ponadgodzinnym jakże bogatym treściwo koncer-
cie wybrzmiały utwory śpiewane i wierszowane, w

tym także autorstwa Marii Farasiewicz, napisane na
tę okoliczność. Dominowały współczesne, polskie pa-
storałki, lecz nie mogło zabraknąć także tradycyjnych
kolęd. Widowiskowy charakter występu, żywy akom-
paniament, ciekawe aranże muzyczne, bożonarodze-
niowa  scenografia i rekwizyty wytworzyły specy-
ficzny klimat w świątyni. A na twarzach odbiorców
malowały się radość i wzruszenie. Wśród nich byli
także włodarze naszego miasta.   Wysoki poziom przed-
sięwzięcia został nagrodzony gromkimi brawami
i owacjami na stojąco. Zatem musiał być bis!
       Ojciec Gwardian ciepłymi słowy podziękował wy-
konawcom za znakomity występ i już zaprosił na na-
stępny.    W koncercie wystąpili: Aneta Brewus, Na-
talia Chaszczewska, Maria Farasiewicz, Beata Krzacz-
kowska, Ewa Szmit, Witold Dereń, Tomasz Wierzba-
baryton, Wiesław Wierzba i Mietek Zając. Akompa-
niowali: Marian Bażyński  - instrumenty klawiszowe
oraz Wiesław Wierzba - gitara klasyczna.
Oprawa akustyczno-techniczna -  Dawid Szulborski.
                                                             Redakcja ZSM
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      Szanowni zebrani, znajomi, przyjaciele.
     Pogrążona w smutku rodzino,
żegnamy dziś naszego kolegę, człon-
ka  Związku Inwalidów Wojennych RP
oraz Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych w Głub-
czycach Eugeniusza Bieleckiego.
Wspaniałego męża, ojca, dziadka i pra-
dziadka, który po długim i niełatwym
życiu odszedł na wieczną wartę.
     Śp. Eugeniusz urodził się w rodzi-
nie chłopskiej 29. lipca 1925 roku w
Czernicy, pow. Brody, na Kresach
wschodnich II RP. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Pań-
kowcach, a po jej ukończeniu pracował z rodzicami w gospodar-
stwie rolnym. Podczas okupacji niemieckiej w 1943 roku wstąpił
jako ochotnik do AK i pełnił funkcję roznosiciela i dostawcy
tajnego kolportażu. W 1944 roku, kiedy Armia Sowiecka wkro-
czyła na te tereny dokonała mobilizacji mężczyzn w wieku 18 do
50 lat Eugeniusz Bielecki został zmobilizowany w Podkamieniu
i wcielony do Armii Polskiej w Sumach. 1944 roku podczas trans-
portu kolejowego wskutek bombardowania stacji kolejowej zo-
stał ciężko ranny i przewieziony do szpitala na Kaukazie. Po
trzech  tygodniach leczenia zachorował na ciężki czarny tyfus, z
którego zdrowieje jedna osoba na 100. Eugeniusz miał to szczę-
ście i wyzdrowiał. Po wyleczeniu został skierowany do Kowla,
ale on udał się do Lublina i nawiązał kontakt z AK. W Rawie
Ruskiej został zatrzymany przez patrol ruski i wcielony do Armii
Czerwonej. Po przeszkoleniu został wysłany na front pod Sando-
mierzem. 12. stycznia 1945 roku jego batalion rozpoczyna ofen-
sywę i zdobywa miasto Opatów, walczy również o Wrocław. W
lipcu 1945 roku zwolniony z Armii Czerwonej wyjeżdża na zachód
i odnajduje rodziców we wsi Krzyżowice. Tu pracuje w gospo-
darstwie rodziców, tu poznał swoją żonę Stefanię, z którą zawarł
związek małżeński w 1946 roku. Wspólnie przeżyli 70 lat. Wycho-
wali czworo dzieci, doczekali się 11 wnuków i 11 prawnuków.
Eugeniusz poza pracą w gospodarstwie udzielał się społecznie w
swojej wsi i gminie Głubczyce jako członek: Rady GS, Rady Ban-
ku Spółdzielczego, Zarządu ZIWRP, Komisji Rewizyjnej w ZIWRP
w Głubczycach i Opolu, reprezentował Związek w poczcie sztan-
darowym. Był radnym gminy Głubczyce, wiceprezesem OSP w
Krzyżowicach. Uczestniczył we wszystkich uroczystościach z
okazji świąt państwowych w kościele i pod pomnikiem.
W dniu 27.12.2016 odszedł na wieczną wartę.
Za działalność wojenną i społeczną otrzymał:
Medal za udział w wojnie obronnej 1939 - 45,
Złoty Krzyż Zasługi,
Medal  90-lecia, Złota Odznaka Honorowa ZIWRP
Odznakę "Nike”, Zasłużony Opolszczyźnie
Brązowy Medal za Zasługi dla Łowiectwa
Srebrny i Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
 Oznakę za zasługi dla Kółek Rolniczych
Żegnaj Kolego, spoczywaj  w pokoju
                   Prezes Zarządu Oddziału ZIWRP w Głubczycach
                                                                               Amelia Mamczar

ŚP. Eugeniusz Bielecki

Fotografie  noworodków:   KADR

 Studio Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur,

 Głubczyce,  Grunwaldzka 2,  662 065 354

 Drużynowe Mistrzostwa Polski juniorów
i juniorów młodszych w badmintonie...

...odbyły się  16-18 grudnia w Białymstoku. Klub Technik
Głubczyce wystawił w obu kategoriach drużynę chłopców.

Bardzo dobrze zaprezentowali się juniorzy młodsi zdobywając
tytuł Mistrza Polski. Ekipa juniorów także może pochwalić sie
znacznym sukcesem, ponieważ wywalczyli tytuł Wicemistrzów
Kraju. Drużyny grały w składzie juniorzy: Michał Bienia, Kordian
Kobylnik, Maciej Matusz, Bartosz Gałązka, Maciej Siemiginow-
ski. Juniorzy młodsi :Kordian Kobylnik, Maciej Matusz, Bartosz
Gałązka, Maciej Siemiginowski, Szymon Ślepecki
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REKLAMA  W GŁOSIE GŁUBCZYC
 Głos Głubczyc jest bezpłatnym informatorem o zasięgu

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

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

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

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

 Faktury VAT przez Miejski Ośrodek Kultury.

Głos Głubczyc -
 bezpłatny informator samorzadowy

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

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

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

 do 10. każdego miesiąca.
 Materiały można zostawiać  w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za nadesłane
i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania,

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

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

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

<drukarnia@printgraph.pl>
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Serdecznie Witamy Nowych Mieszkańców Ziemi Głubczyckiej, urodzonych w listopadzie i grudniu

 2016 r.    w Szpitalu Powiatowym w Głubczycach. Rodzicom Gratulujemy!  (w 2016 r. - 475)

Zacharczuk Jan
s.Izabeli Klisino

01.11.2016 8.55 3200/55

Osipa Maja c.Moniki
Baborów 25.11.2016

20.15, 2900/56

Poznański-Szlagor
Karol s.Roksany

Krzyżowice 18.11.2016
9.15, 4000/61

Sosin Ignacy,
s. Agnieszki, Kazimierz
10.11.2016 2.15 4000/60

Śliwa Malwina
c.Katarzyny, Baborów

17.11.2016 8.30 2920/ 51

Wilczek Antoni
s.Doroty, Księże Pole

2.11.2016 10.15 3300/56

Borzęcka Nina
c.Karoliny Głubczyce

23.12.2016 9.15 2910/52

Zajdel Michał
s.Agnieszki Kietrz

29.11.2016 19.05 3250/56

Behra Maria c.Barbary
Głubczyce 18.12.2016

5.35 3700/57

Bilińska Natasza
c.Moniki Pomorzowicz-
ki 15.12.16 8.45 3900/58

Czerniak Miłosz
s. Anety Biała

13.12.2016 16.20 3020/54

Dorecki Tymon
s.Moniki Nysa

21.12.2016 8.35 3370/53

Dubiniak Klara c.Aliny
Boguchwałów

1.12.2016 12.05 3150/57

Fedyn c. Elżbiety
Kietlice

28.12.16 21.00 3420/56

Glapa Eliza c.Agaty
Lubotyń 29.12.2016

11.30 3200/52

Kochański Rajan
s.Eweliny N. Cerekwia
22.12.2016 1.25 2430/53

Honisch Jan s.Michali-
ny N. Wieś Prudnicka
22.12.2016 9.50 4250/53

Kąkol Liliana
c.Eweliny Prudnik

29.12.2016 7.45 3850/57

Klimasara Kacper
s.Agnieszki Charbielin

20.12.2016 13.25 3630/56

Klimczak Pola c.Joanny
Głubczyce 05.12.2016

9.45 3150g 55cm

Mamczar Filip
s.Agnieszki Głubczyce

22.12.2016 22.30 3160/53

Komarnicki Jakub
s.Agnieszki Głubczyce
6.12.2016 8.35 3800/60

Kosa Oliwier
s.Marty Kietrz

7.12.2016 13.55 3700/60

Lenartowicz Paulina
c.Jolanty Włodzienin

6.12.2016 13.00 3150/ 56

Licznar c.Natalii
Czyżowice

2.12.2016 5.20 3450/56
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