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ŚWIĘTEGO  FLORIANA
POWIATOWE ŚWIĘTO STRAŻAKA
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BURMISTRZ GŁUBCZYC
ogłasza konkurs dla Wspólnot Mieszkaniowych

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

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

 oraz urządzenie na gruncie  Gminy  kwietników, trawników, miejsc rekreacji i odpoczynku.
Gmina zapewnia Wspólnotom zgłoszonym do Konkursu bezpłatne
użyczenie i wywiezienie kontenera z materiałami porozbiórkowymi.

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

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

i dokumentację  fotograficzną terenu przed uporządkowaniem.

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

Sprawy sporne rozstrzyga Burmistrz,
NAGRODY DLA  NAJLEPSZYCH WSPÓLNOT

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

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

PATRONAT MEDIALNY:
TELEWIZJA POGRANICZE, PORTAL TWOJE GŁUBCZYCE, GŁOS GŁUBCZYC
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Regulamin  Konkursu dla Wspólnot Mieszkaniowych
„DAWNE CHLEWIKI, KOMÓRKI, KURNIKI
ZAMIENIAMY W TRAWNIKI I KWIETNIKI”

ORGANIZATOREM KONKURSU JEST BURMISTRZ GŁUBCZYC
Celem Konkursu jest:
1.  Poprawa estetyki, bezpieczeństwa terenu i otoczenia Wspólnot Mieszkaniowych,
      przez uprzątnięcie dawnych pomieszczeń gospodarczych  (chlewiki, szopy, kurniki,)
      stojących na gruncie Gminy
2. Zagospodarowanie  tego  terenu na kwietniki, trawniki, miejsca rekreacji
     i odpoczynku mieszkańców Wspólnot.
3. Urządzenie na terenach uporządkowanych  miejsc postojowych na samochody mieszkańców Wspólnot.
4. Urządzenie miejsc  ustawienia  pojemników na odpady.
5. Uporządkowanie stanu prawnego  terenów około wspólnotowych.

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU W TERMINIE
DO 30 MAJA  2017 r. kierować na adres:

Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 ul. Pocztowa 8  48-100 Głubczyce

w formie uchwały Wspólnoty lub z podpisami większości  mieszkańców

ZGŁOSZENIA POWINNY ZAWIERAĆ:
a) adres Wspólnoty
b) uchwałę  o przystąpieniu do konkursu lub pismo z podpisami większości mieszkańców,
c) wskazanie osoby reprezentującej mieszkańców przed organizatorem konkursu,
c) opis planowanego zakresu prac  porządkowych,
d)  dokumentację  fotograficzną terenu przed uporządkowaniem.

GMINA ZAPEWNIA WSPÓLNOTOM ZGŁOSZONYM DO KONKURSU:
a) bezpłatne  użyczenie i wywiezienie kontenera z materiałami porozbiórkowymi,
b) nieodpłatną informację dotyczącą stanu prawnego nieruchomości i możliwości
     uporządkowania tego stanu – informacji udziela GTBS Sp. o.o.

ZAKOŃCZENIE PRAC PORZĄDKOWYCH ZGŁASZAĆ DO 30. LIPCA 2017 r. NA  ADRES:
 GTBS SP. Z O.O. 48-100 GŁUBCZYCE,  POCZTOWA 8

                      Wykonane prace oceni Komisja powołana przez Burmistrza w składzie:
przedstawiciel Burmistrza,  Usług Komunalnych,
Komisji Ładu i Porządku Publicznego, Mediów.

W  komisji nie może uczestniczyć członek Wspólnoty zgłoszonej do konkursu.
Każdy członek Komisji ocenia  zakres wykonanych prac w skali 0-10 punktów.
Komisja ma prawo wnioskować do Burmistrza o przyznanie nagrody specjalnej
za współdziałanie wspólnot sąsiadujących. Sprawy sporne rozstrzyga Burmistrz,
Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania  i promocji  efektów konkursu.

NAGRODY 10 DLA NAJLEPSZYCH WSPÓLNOT.
    I m.-3000,00zł, II m.-2000,00zł, III m.-1000,00zł.

Pozostałe 7 Wspólnot po 500,00zł
Nagrody w formie talonów na zakup na koszt gminy nasion,

roślin ozdobnych,  ławek ogrodowych itp.
POPRAWIAMY JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

PATRONAT MEDIALNY:
TELEWIZJA POGRANICZE, PORTAL TWOJE GŁUBCZYCE, GŁOS GŁUBCZYC,

UWAGA!!!!
TERMIN ZGŁASZANIA UDZIAŁU W KONKURSIE
PRZEDŁUŻONO DO 30.CZERWCA 2017R.

UWAGA!!!!
TERMIN ZGŁASZANIA UDZIAŁU W KONKURSIE
PRZEDŁUŻONO DO 30.CZERWCA 2017R.
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                      WIZYTA STRAŻAKÓW Z MIASTA PARTNERSKIEGO
  Strażacy z miasta partnerskiego Głubczyce odwiedzili gminę związkową Rockenhausen. W skład  gości wchodzili komendant
Ochotniczej Straży Pożarnej Głubczyce, Adam Buchaniec, jego zastępca Paweł Raczkowski , a także Jerzy Wachowiak , przedsta-
wiciel Gminy.  Ochotnicza Straż Pożarna z Głubczyc  obszarem i zakresem działania nie różni się właściwie od Straży Pożarnej
z  Gminy Związkowej Rockenhausen.    W mieście Głubczyce  znajduje się również, bardzo dobrze wyposażona   i  wyszkolona,
Powiatowa Zawodowa Straż Pożarna, która jest przygotowana do większych  zadań.
       Powodem tej wizyty było przekazanie, przez Gminę Związkową Rockenhausen,  strażackiego wozu bojowego  jako prezentu dla
Ochotniczej Straży Pożarnej z Głubczyc. W międzyczasie pojazd ten został odtransportowany przez polską spedycję do Głubczyc.
Tamtejsza Ochotnicza Straż Pożarna, po adaptacji do własnych potrzeb, będzie go mogła nadal  używać w akcjach gaszenia
pożarów lub w innych mogących się zdarzyć  zagrożeniach. Pomysł ten został zainicjowany przez członków  Straży Pożarnej Gminy
Związkowej Rockenhausen, którzy już kilka lat temu nawiązali przyjacielskie stosunki ze swoimi polskimi  kolegami po fachu
i wzajemnie się odwiedzają w ramach Partnerstwa Miast. Głównym organizatorem, szczególnie zaangażowanym w nawiązanie
kontaktów obydwu Straży – także na gruncie prywatnym - jest komendant Straży Pożarnej z Dielkirchen, Ralf Muru.
Goście w czasie pobytu  w Nordpfalz  odwiedzili  Donnersberg, Falkenstein i Stahlberg  podziwiając zimowe krajobrazy.
 Na zakończenie, goście wzięli udział w Noworocznym przyjęciu zorganizowanym przez Gminę Związkową i Miasto Rockenhausen.
                                                                                                                                                                                 tłum. Bronisława Furtak.

POWIATOWE OBCHODY DNIA  STRAŻAKA
5 maja w Głubczycach pod Ratuszem odbyły się Powiatowe obchody Dnia Strażaka PSP “i OSP. Korowód strażacki wraz

z pocztami sztandarowymi przeszedł spod Starostwa Powiatowego do kościoła o. Franciszkanów, gdzie odbyła się Msza Święta
w intencji Strażaków i ich rodzin.  (fotoreportaż str. 1 GG dok. str )
    Po mszy strażacy złożyli kwiaty pod pomnikiem  Św. Floriana skąd przeszli pod Ratusz, gdzie nastąpił ciąg dalszy obchodów, które
rozpoczęły się od złożenia przez Dowódcę Uroczystości st. kpt. mgr. inż. Krzysztofa Wiciaka meldunku Zastępcy Opolskiego
Komendanta Wojewódzkiego bryg. mgr. inż. Maciejowi Zając. Orkiestra odegrała Hymn Państwowy podczas którego podniesiono
Flagę Państwową, a następnie podniesiono flagę Związku OSP RP przy odgrywanym hymnie strażaków ochotników.
Przywitania zaproszonych gości dokonał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej “ bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk.
W tym dniu wręczono strażakom medale, odznaczenia, nagrody oraz awansowano na wyższe stopnie służbowe.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień:  starszego kapitana -  kpt. Waldemarowi Hołownia i  kpt. Krzyszto-
fowi Wiciak,  kapitana -  mł.kpt. Kacprowi Węgrzyn.  Komendant Główny PSP nadał stopień - starszego aspiranta -  asp. Bogdanowi
Makowskiemu,  aspiranta -  mł.asp. Grzegorzowi Chromniak,  mł.asp. Arkadiuszowi Fulneczek,  mł.asp. Stanisławowi Kochmanie-
wicz,  mł.asp. Dariuszowi Niedźwiadek.  Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Opolu nadał stopień:
- młodszego ogniomistrza -  st. sekc. Edwardowi Machate,  st. sekc. Michałowi Mikler,  st. sekc. Marcinowi Stupek,  st. sekc.
Wiesławowi Szymańskiemu,  starszego sekcyjnego -  sekc. Michałowi Beleć,  sekc. Tomaszowi Bilińskiemu ,  sekc. Sebastianowi
Cisowskiemu,  sekc. Olafowi Hupas, sekc. Jackowi Mikler,  sekcyjnego - st.str. Beacie Gużda. Za wzorowe wykonywanie zadań
służbowych, Opolski Komendant Wojewódzki PSP uhonorował nagrodą pieniężną - asp. Grzegorza Chromniak.
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP  odznaczeni zostali:  Złotym Znakiem Związku OSP RP -  dh Andrzej
Walczewski z OSP Dzierżysław, Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza -dh Marian Górski z OSP Zopowy,  dh Władysław
Halikowski z OSP Klisino.  Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP odznaczeni zostali: >>> str.7
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Agnieszka Franków-Żelazny swoją przygodę z chóralistyką
rozpoczęła w Chórze Liceum Ogólnokształcącego w Głubczy-
cach, a kontynuowała we wrocławskich chórach akademickich.

W roku 2000 założyła Kameralny Chór Akademii Medycznej
(obecnie Chór Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we

Wrocławiu), z którym
do końca 2014 roku
zdobyła wiele nagród
i wyróżnień w konkur-
sach w kraju i za gra-
nicą.

Od czerwca 2006
roku jest dyrektorem
artystycznym Chóru
Narodowego Forum
Muzyki we Wrocła-
wiu. Jest również po-
mysłodawczynią i dy-
rektorem artystycz-
nym Polskiego Naro-
dowego Chóru Mło-
dzieżowego, powsta-

łego w 2013 roku, prowadzonego przez Narodowe Forum Muzy-
ki. W styczniu 2015 roku objęła funkcję dyrektora programowe-
go projektu Akademia Chóralna.

W roku 2016 Agnieszka Franków-Żelazny pełniła opiekę arty-
styczną nad programem muzycznym Europejskiej Stolicy Kultu-
ry 2016.  27. kwietnia 2017 otrzymała Fryderyka w kategorii mu-
zyka chóralna, oratoryjna i operowa za album "De Profundis -
polskie psalmy XX i XXI wieku".

W kategorii tej nominowane były:
CAMERATA SILESIA SING SZYMAŃSKI - Instrumentaliści

Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowi-
cach, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia pod
dyr. Anny Szostak

AGNIESZKA FRANKÓW-ŻELAZNY Z CHÓREM NFM LAUREATKĄ FRYDERYKÓW 2017
DE PROFUNDIS - Polish Psalms of the 20th and 21st Centu-

ry - Chór Narodowego Forum Muzyki pod dyr. Agnieszki Fran-
ków-Żelazny

FELIKS NOWOWIEJSKI: Quo Vadis - Aleksandra Kurzak,
Artur Ruciński, Rafał Siwek, Sebastian Szumski, Arkadiusz Bia-
lic, Górecki Chamber Choir, Włodzimierz Siedlik, Orkiestra Sym-
foniczna Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowo-
wiejskiego w Olsztynie pod dyr. Piotra Sułkowskiego

JÓZEF ZEIDLER: Missa ex D - Musica Sacromontana - Sin-
fonia Varsovia, Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata
Silesia, Rafał Bartmiński, Robert Gierlach, Iwona Hossa, Agniesz-
ka Rehlis, Lilianna Stawarz, dyr. Jerzy Maksymiuk

PENDERECKI CONDUCTS PENDERECKI vol. 1 - Orkiestra
i Chór Filharmonii Narodowej pod dyr. Krzysztofa Pendereckie-
go, Johanna Rusanen - sopran, Agnieszka Rehlis - mezzoso-
pran, Nikolay Didenko - bas, Henryk Wojnarowski - dyrektor
chóru

W wywiadzie dla Polskiego Radia laureatka opowiadała o pły-
cie: "Najpierw nagraliśmy płytę poezji polskiej "Słowa dźwię-
kiem malowane", potem "Miłość na ludowo", a teraz przyszedł
czas na muzykę sakralną. Pomyślałam, że jest tak wiele psalmów
z tej muzyki sakralnej żeby określić temat i chciałam pokazać
przekrój kompozytorski. Pokazujemy różnorodność, mimo wspól-
nego tematu - psalmów dawidowych. Na płycie usłyszymy na-
wiązania do muzyki dalekowschodniej i prawosławnej i naszej
polskiej - rdzennej. Kompozytorzy piszą głównie po łacinie. Chcia-
łam, żeby ten album był promocją muzyki, która mogłaby być
wykonywana przez chóry za granicą. Nie ukrywam, że język pol-
ski jest barierą, a tak w językach bardziej popularnych łatwiej
będzie tę naszą muzykę wypromować.

(…) Patrzę na tę nagrodę, nie jako nagrodę dla siebie, ale dla
zespołu - albumu. Dla wielu osób, które nad nim pracowało."

Fragment wywiadu i zdjęcie z: www.radiowroclaw.pl

BY ,,DOTKNĄĆ ''MUZYKI.  To było wydarzenie!

     A mówię tu o XI Międzynarodowym Festiwalu Młodych Pianistów, który w dniach 23-26 kwietnia br. miał miejsce w sali
widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. To spektakularne przedsięwzięcie zostało zorganizowane po raz kolejny przez
Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. I.J. Paderewskiego przy współpracy z Ministerstwem Kultury i oczywiście MOK.
Najpierw wspaniały koncert inauguracyjny w wykonaniu laureatów poprzedniej edycji festiwalu ( Anny Urzędowskiej, Michała
Chałupczaka i Macieja Skrzeczkowskiego), potem przesłuchania konkursowe młodych pianistów z różnych stron świata, imprezy
towarzyszące w Głogówku i PSM, wreszcie gala laureatów. Swoista uczta duchowa, w której miałam przyjemność uczestniczyć.
Cieszę się niezmiernie, że oto młodzież Zespołu Szkół Mechanicznych, korzystając z zaproszenia dyrektora Adama Kopyto, mogła
,,dotknąć'' muzyki klasycznej poprzez udział w tzw. przesłuchaniach konkursowych (24 i 25 kwietnia br.). Tak więc cztery klasy (IA,
I IL, Im oraz IIm) mogły obcować  z muzyką pisaną przez duże ,,M". Chopin, Bach, Czajkowski, Bethoven i inni wybitni kompozytorzy
w realizacji trzech grup wiekowych (od najmłodszych po nastolatków) zahipnotyzowali wręcz uczniów "Mechanika", którzy, ocza-
rowani wirtuozerskim wykonaniem i brzmieniem, nie szczędzili braw wykonawcom.
      Dla młodzieży ZSM było to nowe i niezwykłe doświadczenie. Warto też powiedzieć, że nasi uczniowie zrobili na jurorach i
widowni niesamowite wrażenie. Zwłaszcza kurtuazją i dobrymi manierami. Ponadto klasy policyjne zaskoczyły umundurowaniem!
Pan dyrektor PSM i nauczyciele tej placówki wyrazili swą wdzięczność za przybycie na przesłuchania i właściwy odbiór ,,wysokiej"
muzyki. Udział młodzieży ZSM w XI  Międzynarodowym Konkursie Młodych Pianistów to kolejne ,,Spotkanie z kulturą" w ramach
projektu, który  mam przyjemność realizować w roku szkolnym 2016/2017. To miłe, że projekt ten spotkał się z życzliwością dyrekcji
 i nauczycieli, którzy włączają się do tegoż przedsięwzięcia. A przy okazji dziękuję Eli Śmidodzie i Andrzejowi Seniowi, gdyż jako
opiekunowie udali się do MOK wraz z uczniami i ,,poświęcili" swoje zajęcia dydaktyczne, by nasi podopieczni mogli obcować
z prawdziwą sztuką. Nieocenione są bowiem zalety muzyki klasycznej! Uwrażliwia, wzbogaca ducha, rozwija osobowość, myślenie
abstrakcyjne, etc.
Obszerny fotoreportaż Mateusza Kitki na www.twojeglubczyce.pl                                                                                          Maria Farasiewicz
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Corocznie 15 kwietnia obchodzony jest
Światowy Dzień Trzeźwości.
    Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) apeluje,aby przynaj-
mniej na ten jeden dzień zrezygnować z tradycyjnej lampki wina,
małego piwa czy mocniejszego trunku.  Do więzień bardzo często
trafiają sprawcy przestępstw popełnionych pod wpływem alko-
holu. Kadra penitencjarna podejmuje szereg oddziaływań,
aby skazanych wydobyć z nałogu.
Dlaczego to takie istotne? Otóż dlatego, że alkoholizm jest jedną
z popularniejszych chorób, jaka trawi ludzi od wieków. Jest także
głównym źródłem patologii społecznych, przemocy oraz prze-
stępstw.
    W Zakładzie Karnym w Głubczycach od wielu lat przeprowa-
dza się szereg programów readaptacji społecznej o tematyce pro-
filaktyki alkoholowej. W roku 2016  w głubczyckiej jednostce od-
powiednio przygotowana kadra penitencjarna składająca się z wy-
chowawców i psychologów  przeprowadziła 18 programów re-
adaptacji społecznej, w tym cztery z kategorii profilaktyki uzależ-
nień. Dzięki staraniom funkcjonariuszy z działu penitencjarnego
różnego rodzaju programy w roku 2016 ukończyło aż 224 więź-
niów.  W pierwszym  kwartale 2017 r.  zrealizowano 2 programy
o tematyce profilaktyki uzależnień. Projekty te nosiły nazwę
„ Nie uzależnieniom” oraz „Nie pijanym kierowcom”.
Program „Nie uzależnieniom” realizowany był przez okres od 10.01
do 04.04.2017 r.  Uczestniczyło w nim 15  osadzonych, którzy
będąc na wolności mieli problemy alkoholowe. Celem programu
było przygotowanie osadzonych do powrotu do życia społecz-
nego, wyrobienie w nich poczucia świadomości powstawania
szeroko pojętych zagrożeń w wyniku nadużywania alkoholu
i środków odurzających oraz nauczenie ich metod radzenia so-
bie z tymi problemami. Zajęcia były prowadzone przez odpowied-
nio przeszkolonego wychowawcę działu penitencjarnego. Odby-
wały się na świetlicy więziennej w formie wykładów, prezentacji,
projekcji filmów, zajęć grupowych, pogadanek, dyskusji i ankiet.
Natomiast program psychokorekcyjny dla osób, które prowadzi-
ły pojazd w stanie nietrzeźwości pod nazwą „Nie pijanym kierow-
com” przeprowadzony był w terminie od 31.01 do 05.04.2017 r. 
Uczestniczyło w nim 12 osadzonych, kryterium doboru osadzo-
nych do uczestnictwa w programie był fakt odbywania kary po-
zbawienia wolności za czyn określony w art. 178a kk. Celem tego
programu było skorygowanie wiedzy, zachowań i postaw zwią-
zanych z ryzykownym używaniem alkoholu zwiększenie świado-
mości odpowiedzialności za życie innych ludzi – uczestników
ruchu drogowego. Zajęcia odbywały się na świetlicy i były pro-
wadzone przez więziennego psychologa poprzez wykłady, pre-
zentacje, projekcje filmów, zajęcia grupowe, pogadanki, dysku-
sje, ankiety.
Tego typu oddziaływania ukierunkowane są na rozwiązanie pro-
blemów związanych z brakiem umiejętności używania alkoholu
i mają służyć zapobieganiu ryzykownych zachowań. Osoby tra-
fiające do zakładów karnych należą zwykle do kategorii ryzykow-
nie pijących. Jest to dodatkowy atut działań związanych z prze-
prowadzaniem programów readaptacji społecznej w izolacji pe-
nitencjarnej.
Tekst i zdjęcia: ppor. Bartłomiej Kawulok

   24 kwietnia br. Dyrektor Zakładu Kar-
nego w Głubczycach ppłk Tomasz Pyra
podpisał umowę o zatrudnienie odpłatne
skazanych z firmą „Naprzód” Rydułtowy
Spółka Z.O.O. reprezentowaną przez Le-
sława Pałkę.
Zatrudnienie grupy osa-
dzonych  rozpocznie się
w maju br. Firma „Na-
przód” zajmuje się segre-
gacją odpadów komu-
nalnych i  zatrudni gru-
pę 12 osadzonych. Jest
to kolejna umowa zwięk-
szająca zatrudnienie od-
płatne osadzonych prze-
bywających w Zakładzie
Karnym w Głubczycach. Na dzień dzisiejszy w głubczyckiej jed-
nostce na 256 osadzonych zatrudnionych jest 86 skazanych, ale ta
liczba wciąż rośnie.

Umożliwiając zatrudnienie skazanym stwarzamy im warunki
do zdobycia doświadczenia zawodowego, wypracowania nawy-
ku pracy i systematyczności. Dzięki zatrudnieniu odpłatnemu
Służba Więzienna  daje możliwości osadzonym uregulowania
swoich zobowiązań finansowych wyrządzonych przestępstwem
szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.
   Tekst i zdjęcie: ppor. Bartłomiej Kawulok

W GŁUBCZYCACH ZWIĘKSZA SIĘ
ZATRUDNIENIE SKAZANYCH

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
GŁUBCZYCKIEJ
JEDNOSTKI PENITENCJARNEJ

TELEFON ALARMOWY - 112
ADRESY TURYSTYCZNYCH STRON INTERNETOWYCH:
WWW.POT.GOV.PL
WWW.OROT.PL
WWW.VISITOPOLSKIE.PL
WWW.MOKGLUBCZYCE.COM.PL
(ZAKŁADKA CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ)

TAXI GŁUBCZYCE:
JANUSZ KONDRATOW – 506 1232 615
MIROSŁAW BIAŁEK – 721 950 101
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Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa -  dh
Andrzej Baran z OSP Baborów,  dh Ryszard Bydłow-
ski z OSP Chomiąża, dh Wiesław Micek z OSP Klisi-
no,  dh Leszek Tokarz z OSP Baborów,  Srebrnym
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa:  dh Krzysztof
Adamski z OSP Pietrowice,  mł. ogn. Grzegorz Ciem-
ny z KPPSP Głubczyce,  dh Jerzy Fabian z OSP Lisię-
cice,  ogn. Piotr  Górski z KPPSP Głubczyce,  dh Ma-
riusz Jankowski z OSP Baborów,    dh Piotr Metel z
OSP Pietrowice,  dh Andrzej Mróz z OSP Pietrowice,
dh Piotr Szpak z OSP Chomiąża, dh Zbigniew Tokarz
z OSP Zopowy,  dh Adam Tyburczy z OSP Chomiąża,
dh Tomasz Walczak z OSP Zopowy,   st. kpt. Krzysz-
tof Wiciak z KPPSP Głubczyce, Brązowym Medalem
za Zasługi dla Pożarnictwa: dh Adam Adamski z OSP
Pietrowice,  dh Marek Baranowski z OSP Baborów,
mł. ogn. Ryszard Cykowski z KPPSP Głubczyce, dh
Piotr Gruszka z OSP Baborów,  dh Dawid Humeniuk z
OSP Zubrzyce, dh Bogusław Metel z OSP Pietrowi-
ce,  dh Rafał Rusin z OSP Klisino, dh Anna Szpak z
OSP Chomiąża, dh Józef Węgrzyn z OSP Chomiąża,
dh Agnieszka Zapotoczna z Zarządu M-Gminnego
OSP, Uchwałą Prezydium Oddziału Zarządu Powia-
towego Związku OSP RP odznaczeni zostali Od-
znaką Strażak Wzorowy:  dh Piotr Cichocki z OSP
Chomiąża, dh Małgorzata Knosala z OSP Chomiąża,
dh Marek Świniarski z OSP Zawiszyce, dh Angelika
Wituła z OSP Chomiąża. Na zakończenie obchodów
Dnia Strażaka wszystkich strażaków zaproszono na
tradycyjną grochówkę.

>>> dok ze str. 5
 POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

PLENEROWA SCENA GŁUBCZYCKICH DNI KULTURY
– „PRZYSTANEK HOLLYWOOD”

21 maja o godz. 18:00 odbyło się kolejne widowisko z cyklu Plene-
rowej Sceny Głubczyckich Dni Kultury, tym razem muzyczno-taneczne

pt. „Przystanek Hollywood”. Niestety z powodu
silnie wiejącego wiatru impreza została przenie-
siona do sali „Pod Aniołem” ratusza miejskiego.

Na scenie zaprezentowali się fantastyczni ar-
tyści z teatru muzycznego „IWIA”: Izabela Witwic-
ka, Jarosław Bielecki oraz Andżelika Warzyńska,
którzy dostarczyli widzom wielu fantastycznych
wrażeń. W ich wykonaniu usłyszeliśmy najwięk-

sze przeboje muzyki filmowej z takich produkcji jak: „Grease”, „Vabank”,
„Bodyguard”, „Desperado”, „Dirty Dancing”, czy Mission: Impossible.
Nie zabrakło również dobrego dowcipu na temat „naszych Głubczyc” oraz
fenomenalnego tańca.  Publiczność bardzo chętnie przybyła na to widowi-
sko, ponieważ aktorzy już kilkakrotnie gościli na głubczyckiej scenie m.in.
w programie „Od czardasza do Kankana” i zjednali sobie mieszkańców
miasta. Sala „Pod aniołem” została wypełniona niemal po brzegi, a artyści
za swój występ zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Było to pełne ar-
tystycznych wrażeń widowisko z udziałem wspaniałej, głubczyckiej pu-
blicznoœci.                                                               Anna Bieniasz, MOK Głubczyce
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CO SIĘ DZIAŁO
 W PRZEDSZKOLU????

     04.04.2017r. dzieci z Przedszkola z Pietrowic
i  Zopowych udały się wczesnym rankiem do za-
przyjaźnionego Przedszkola  Publicznego w Krno-
vie w ramach projektu

" Przyjaciele bez granic,
Porozumiejmy się wspólnie"

. Spotkanie odbyło się pod hasłem " Wspólna inte-
raktywna lekcja  czeskiego i polskiego dla przed-
szkolaków na temat Wielkanocy
(zwyczaje i tradycje)"
   Nasze przedszkolaki zapoznały się z symbolami
czeskiej Wielkanocy, wśród których oprócz malo-
wanych pisanek jest również rózga (czeska
pomlázka) pleciona ze świeżych, wierzbowych wi-
tek, która może być ozdabiana wstążkami. W Po-
niedziałek  Wielkanocny mężczyźni i chłopcy
chłoszczą rózgami kobiety i dziewczęta. Zgodnie z
ludową tradycją ma to zapewnić urodę przez cały
rok. Oprócz tego dzieci miały możliwość pracy z
tablicą  interaktywną.  Bardzo im się podobały tego
typu zabawy, które oczywiście były też związane z
Wielkanocą. Przedszkolaki również zostały zapo-
znane z czeskimi słówkami związanymi  ze świątecz-
nymi tradycjami. Nie zabrakło słodkiego poczęstun-
ku, po którym dzieci miały możliwość wykonania
prac plastycznych. Powstały piękne, wielkanoc-
ne baranki, które na pamiątkę każdy  wziął sobie
do domu. Następnie dzieci integrowały się pod-
czas zabaw ruchowych. Po wspólnie, mile spę-
dzonym dniu udały się do domu.
      Integracja dzieci z Polski i Czech - taki cel przy-
świecał organizatorom polsko-czeskiego spotka-
nia przedszkolaków w Krnovie. Wspólna zaba-
wa , poznanie polsko-czeskich tradycji, brater-
skie wykonywanie prac plastycznych dały
uczestnikom spotkania mnóstwo radości ze spę-
dzonego razem czasu. Dzieci dały z siebie wszyst-
ko - z ogromnym zaangażowaniem pokonywały
trudności , również te językowe. Mamy nadzieję
, że zaowocuje to kolejnym nowym, ciekawym
projektem w przyszłości .
                                              Anna Sieradzka

 INSPEKTORAT ZUS
W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
CZYNNY DO GODZ. 18.00

WIOSENNE ROZMAITOŚCI W PRZEDSZKOLU NR 1
         Mimo dość kapryśnej kwietniowej aury,  pogody ducha i wiosennego
optymizmu nie brakowało na pewno dzieciom z Przedszkola nr 1.
Wiosna to przecież najlepszy czas do rozwijania swoich zdolności, talentów,
pasji, dzięki nauce, doświadczaniu i aktywności fizycznej.
A wiosennych rozmaitości było co niemiara!
Czy wiecie, że dni mają swoje kolory? Odkąd nasze przedszkole odwiedziła
pani pielęgniarka, ulubionym kolorem dzieci stał się kolor biały. W czasie Bia-
łego Dnia pielęgniarka opowiadała o swojej pracy, a także pokazała ciekawe
przedmioty, których używa na co dzień. Większość z nich była przedszkolakom
dobrze znana, jak choćby termometr czy strzykawka. Z pewnością po wizycie
naszego Gościa większość dzieci wyzbyła się lęku przed zastrzykiem oraz do-
wiedziała się, w jaki sposób prawidłowo się odżywiać, by być silnym i zdro-
wym przedszkolakiem, jak uchronić się przed chorobami, jakie korzyści przy-
nosi uprawianie sportu. W końcu w zdrowym ciele zdrowy duch!
Adepci przyszłej sztuki teatralnej lub literaci (a takich wśród dzieci nie bra-
kuje) mogli zawładnąć sceną i widownią w czasie III Przeglądu Przedszkolaków
pod hasłem Maria Konopnicka dzieciom deklamując wiersze znanej polskiej
poetki. W tym wydarzeniu  wzięli również udział rówieśnicy z aż 10 placówek!.
Dzieci cieszyły się, że mogły wystąpić na scenie w montażu słowno -muzycz-
nym pod czujnym okiem pana Waldemara Lankaufa.
Przedszkolaki bardzo lubią twórczość Marii Konopnickiej, w końcu to pa-
tronka naszego przedszkola! Pamiętamy jednak, że w kwietniu obchodzimy
Tydzień H. Christiana Andersena - znanego duńskiego baśniopisarza. Z tej
okazji cała społeczność przedszkolna wybrała się do Biblioteki na warsztaty
metodą storytellingu w oparciu o baśń - Calineczka. Była to dla dzieci nowość,
ale opowiadanie bajki bardzo im się spodobało.
Niezwykle udaną wycieczką okazała się krótka podróż do Czech. Przedszko-
laki z grupy V  pojechały do Ostravy w ramach polsko-czeskiego projektu
"3, 2, 1…start!", gdzie integrowały się z naszymi sąsiadami i propagowały
zdrowy i aktywny  tryb życia. Dzieci uczestniczyły w wielu konkurencjach
sportowych, których zaliczenie potwierdzały na karcie sportowca.
Zabawa w towarzystwie rodziców i zająca wielkanocnego też może sprawić
frajdę!  Przedszkolaki przekonały się o tym w Stajni na Warszawskiej, gdzie
wspólnie z zajączkiem szukały jajek, uczestniczyły w licznych sportowych kon-
kurencjach w duchu zdrowej rywalizacji. Wcześniej w przedszkolu malowały
ogroooomną pisankę.
Dzieci bardzo cieszyły się z wizyty w SP nr 3 w czasie dni otwartych. Ucznio-
wie okazali się bardzo sympatyczni. Bawili się z przedszkolakami, przygotowali
bajkowy quiz, warsztaty plastyczne, w czasie których dzieci wykonały kwiatki
a nawet prowadzili aerobik i eksperymenty! To ci dopiero była zabawa! Szkoła
jest naprawdę super!                                           Nauczycielka Przedszkola nr 1
                                                                                           Krystyna Bednarska

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje...
... o podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogło-
szeń oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głub-
czycach w dniu 12.05.2017 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia
nieruchomość lokalową, położoną w Głubczycach przy ul. Kozielskiej nr 16/
1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z dział-
ki nr 457/19.
Z dniem 23.06.2017 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 nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje
roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odręb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieru-
chomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5
grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
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"DON`T WORRY, BE HAPPY…"
…to właśnie hasło przewodnie uroczystej akademii z okazji
pożegnania klas maturalnych, która odbyła się 25 kwietnia br.
w auli Zespołu Szkół Mechanicznych  Żegnający i żegnani. W
sumie 84 - osobowa grupa odświętnie ubranych absolwentów
oraz ich młodsi koledzy z klas przedmaturalnych.

W pierwszych rzędach zaproszeni goście. Wśród nich
radny Sejmiku Wojewódzkiego - Zbigniew Ziółko, burmistrz -
Adam Krupa, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Tadeusz
Ciechanowski, kierownik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa
Powiatowego - Tomasz Seń, wicedyrektor Zakładu Karnego -
por. Sławomir Ptak, starszy aspirant KPP - Krzysztof Kaczanek,
dyrektor Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom - O. Paweł
Tarnowski, kierownik Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i
Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Opolu - Alicja
Krukowska, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej - Renata Kulik,
przewodnicząca Rady Rodziców -Barbara Kaźmierczak, lokalne
media (Marek Mikitka  przedstawiciel TV Pogranicze, Jan Wac -
Głos Głubczyc i Mateusz Kitka - portal twojeglubczyce.pl).

Uroczystość prowadzi uczennica klasy I A - Aleksandra
Pabian. Najpierw oddaje głos panu dyrektorowi Janowi Łacie,
który wprowadza w tematykę, anonsuje i wita przybyłych gości.
Następnie do mównicy podchodzą wychowawcy klas matural-
nych. Po raz ostatni czytają listę obecności, wywołując wycho-
wanków na środek sali, by wręczyć im świadectwa. Czynią to:
Dorota Wróbel (kl. IV A -  technikum ekonomiczne), Marek No-
wacki (IV BD - technikum mechaniczne i pojazdów samochodo-
wych), Aleksandra Pieszak (kl. IV CI -  technikum elektryczne
i informatyczne) oraz Marcin Hryckiewicz (kl. III m -  liceum ogól-
nokształcące mundurowe). Są też świadectwa z wyróżnieniem. A
otrzymują je: Monika Smosna, Karolina Kaczmarek, Natalia Ko-
marnicka z "ekonomika" oraz Kamil Farasiewicz z "mundurów-
ki".Nie może też zabraknąć nagród książkowych ufundowanych
przez Radę Rodziców, listów gratulacyjnych oraz podziękowań
dla zaangażowanych rodziców.
     Istotnym momentem akademii jest akt mianowania na wyższy
stopień awansu. Tak oto  dyrektor w asyście st. aspiranta Krzysz-
tofa Kaczanka awansuje kadetów kaprali - Kamila Farasiewicza
oraz Barbarę Osikę - na stopień plutonowego za bardzo dobre
wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, zdyscyplinowanie i sza-
cunek dla munduru. Ponadto przedstawiciel Komendy Powiato-
wej Policji sześciorgu absolwentom klasy policyjnej wręcza dy-
plomy za uzyskanie celującej oceny z zajęć służby policyjnej.
Otrzymują je: Roksana Wysz, Kamil Farasiewicz, Patryk Urba-
nik, Maciej Socha, Michał Soczyński oraz Rafał Surma.
W kolejnym punkcie programu głos zabiera pani Maria Farasie-
wicz- instruktor teatru TRADYCJA ZSM, która, nie kryjąc wzru-
szenia, przywołuje swoich młodych artystów, którzy zapisali
kolejne karty księgi kulturalnej szkoły, miasta i regionu. Są to:
Natalia Chaszczewska, Kamil Kaźmierczak, Patryk Urbanik, Mi-
chał Soczyński jak i Dominik Waleriańczyk. Aktorzy, kabarecia-
rze, recytatorzy i wokaliści, mający na swym koncie szereg osią-
gnięć w konkursach i przeglądach scenicznych różnych szcze-
bli. A najbardziej utytułowani to Natalia i Kamil. Wespół z opie-
kunem teatru podziękowania i nagrody wręcza im dyrektor - Jan
Łata. Są także listy gratulacyjne dla ich rodziców.
Lecz nie może też zabraknąć laudacji od naszych władz samorzą-
dowych, które każdego roku doceniają działalność TRADYCJI.
Tak oto radny wojewódzki i dyrektor MOK - Zbigniew Ziółko
honoruje naszych artystów stosownymi dyplomami, dziękując
za lata owocnej współpracy. Ciepłe słowa do teatru TRADYCJA

kieruje burmistrz Adam Krupa, podkreślając, że istnienie teatru
w szkole technicznej to ewenement na skalę województwa, a
nawet kraju. Pan burmistrz wręcza aktorom i prowadzącej teatr
podziękowania, a także miłe upominki, dziękując przy tym za
aktywny udział w życiu kulturalnym Głubczyc i środowiska. Sło-
wa wdzięczności pod adresem teatru i jego instruktorki padają
również z ust pana Tomasza Senia, reprezentującego starostę -
Józefa Kozinę. On także wręcza stosowne podziękowania.
Lecz teatr to nie tylko artyści! To także ekipa akustyczno-tech-
niczna, scenograficzna i garderoba. To ci, których pomoc jest
niezbędna w działalności scenicznej. Zatem i oni zostają dziś
nagrodzeni. Wymienić tu należy Kacpra Dąbrowę, Michała Ry-
chlika, Kasię Pawlisz, Maćka Sochę, Kamila Nowackiego, Joasię
Konopacką i Jacka Ziółkowskiego. A podziękowania i symbo-
liczne upominki wręczają im opiekun TRADYCJI oraz pani wice-
dyrektor - Ilona Klepacka.
     Tymczasem trzeba uhonorować odchodzącą "Redakcję"
ZSM, czyli zespół redakcyjny dbający o promocję i reklamę szko-
ły, współpracujący z lokalnymi mediami. Tworzą go trzy dziew-
czyny (Basia Osika, Justyna Ledwold i Roksana Wysz) pod kier.
Marii Farasiewicz. Zatem opiekun grupy wraz z panem Janem
Wacem - redaktorem naczelnym "Głosu Głubczyc" oraz panem
Tomaszem Seniem reprezentującym "Rzecz Powiatową" hono-
rują nasze absolwentki odpowiednimi podziękowaniami i upo-
minkami, do których dołącza się również prowadzący portal two-
jeglubczyce.pl - Mateusz Kitka.
Czas nagrodzić sportowców. A czyni to kierownik katedry wu-
efu - Marek Malewicz. Wywołuje na środek sporą ekipę zasłużo-
nych sportowców, wręczając im wraz z kierownikiem oświaty
symboliczne statuetki i dyplomy.
A trafiają one do rąk: Kamili Fabrowskiej, Anny Gali, Dominiki
Farasiewicz, Artura Kowarskiego, Kamila Kaźmierczaka, Roksa-
ny Wysz, Karoliny Olejnik, Kamila Nowackiego, Sebastiana
Góreckiego, Wojciecha Zamłyńskiego, Tomasza Tasiora, Kami-
la Mirowskiego, Michała Mirowskiego, Rafała Adamskiego,
Krystiana Mruszczoka, Karola Mojzyka, Dawida Jarosza i Dawi-
da Cykowskiego. Wśród w/w są miłośnicy piłki nożnej, siatka-
rze, koszykarze i inni. Gratulacjom nie ma końca!
Trzeba też podziękować absolwentom - dawcom krwi, uczestni-
kom akcji "Młoda krew". Wywołani przez panią prezes zarządu
Klubu HDK PCK w Głubczycach - Elżbietę Kubal - pojawiają się
młodzi bohaterowie, traktujący krwiodawstwo jako swoiste po-
słannictwo. W asyście szkolnego koordynatora - Beaty Lehun
pani prezes pamiątkowymi dyplomami honoruje liczną grupę
młodzieży. Są to: Tomasz Tasior, Maciej Bogucki, Jacek Foryś,
Mateusz Masłowski, Artur Szuba, Michał Mirowski, Kamil Mi-
rowski, Wojciech Zamłyński, Rafał Adamski, Dawid Cykowski,
Artur Kowarski, Dominika Farasiewicz, Dominika Chmura, Rok-
sana Wysz, Jacek Ziółkowski, Adrian Tłuczek, Bartosz Główka,
Roland Alker, Krystian Mruszczok, Małgorzata Bernaś, Szymon
Longier, Patryk Urbanik, Kamil Kaźmierczak, Maciej Socha, Do-
minik Waleriańczyk, Dawid Jarosz, Jessica Czapla oraz ks. Grze-
gorz Podburaczyński.
     Tymczasem prowadząca akademię prosi o zabranie głosu opie-
kunki Samorządu Szkolnego: p.Dorotę Pieczyrak, p.Dorotę Wró-
bel i p.Elżbietę Śmidodę. One to pragną podziękować uczniom
klas maturalnych, w sposób szczególny zaangażowanym w dzia-
łalność Szkolnego Samorządu. Dyplomy, nagrody książkowe i
upominki otrzymują więc: Natalia Chaszczewska, Dominika Chmu-
ra, Dominika Farasiewicz, Anna Gala, Wioletta Jurkiewicz, Kor-
nelia Kaczmarek, Natalia Komarnicka, Kamila Krzywińska, Artur
Kowarski, Bartłomiej Ozimek, Maciej Rubczyński, Monika Smo-
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sna, Anna Łukaszczyk, Kinga Nawrocka, Martyna Sta-
warz, Natalia Szuszkowska, Dawid Cykowski i Tymote-
usz Kopytyński.
      Do mównicy proszony jest także opiekun Pocztu
Sztandarowego - pan Tomasz Kaliwoda, który swoją
wdzięczność kieruje w stronę tych absolwentów, któ-
rzy przez 3-4 lata reprezentowali głubczycki MECHA-
NIK podczas licznych uroczystości szkolnych i środo-
wiskowych. A są to: Anna Gala, Dominika Farasiewicz,
Kamila Krzywińska, Kamil i Michał Mirowscy, Patryk
Urbanik oraz Kamil Kaźmierczak.
      Nie może też zabraknąć nazwiska ucznia klasy IV
BD - Dawida Cykowskiego, laureata turniejów motory-
zacyjnych szczebla wojewódzkiego. Jego to bowiem
nagradza p. Krzysztof Malik - opiekun i nauczyciel
przedmiotów zawodowych.
      Stowarzyszenie TACY SAMI po raz kolejny repre-
zentuje pani Agnieszka Lechun. Dziękując młodzieży
ZSM i nauczycielom za współpracę, dyplom wolonta-
riusza wręcza Kamilowi Kaźmierczakowi (III m), który
swój czas ofiarował niepełnosprawnym dzieciom, od-
wiedzając niejednokrotnie locum Stowarzyszenia. Ko-
lejnym mówcą części oficjalnej uroczystości jest O.
Paweł Tarnowski. Z sympatią i życzliwością zwraca się
do społeczności ZSM, kierując słowa wdzięczności za
dobroczynne działania na rzecz Franciszkańskiego
Ośrodka Pomocy Dzieciom. Ponadto, jako opiekun braci
ministranckiej w kościele O.O. Franciszkanów, ministran-
towi - absolwentowi ZSM - Kamilowi Farasiewiczowi
wręcza dyplom za wzorową służbę ministrancką, dys-
pozycyjność i dobro czynione na rzecz kościoła i
FOPDz. To miłe z jego strony.
    Tymczasem w imieniu rodziców głos zabiera prze-
wodnicząca Rady Rodziców - pani Barbara Kaźmier-
czak. Wiele ciepłych i życzliwych słów adresuje do
dyrekcji, grona pedagogicznego i pracowników ME-
CHANIKA, którego zresztą jest absolwentką. Z kolei
pan dyrektor - Jan Łata właśnie jej jako przewodniczą-
cej Rady Rodziców dziękuje za trzy lata pracy społecz-
nej na rzecz szkoły, zaangażowanie w życie społeczno -
kulturalne ZSM, troskę o rozwój placówki i zrozumie-
nie potrzeb. Wręcza jej przy tym stosowne podzięko-
wanie i symboliczny upominek. Tego dnia nie może
zabraknąć także wyrazów wdzięczności i kwiatów dla
dyrekcji, grona pedagogicznego i wychowawców. Go-
rące brawa dla nich nie gasną!
    Wyprowadzenie pocztu sztandarowego i czas na pro-
gram artystyczny w wykonaniu klasy III A przy współ-
pracy z klasami 1 IL i 2 IU pod kierownictwem państwa
Małgorzaty i Artura Wanickich. Pieczę nad stroną wo-
kalno-muzyczną sprawuje p. Łukasz Zwarycz. Zabaw-
na scenka teatralna w doskonałej realizacji aktorskiej,
świetnie dobrane i wykonane piosenki naprawdę robią
wrażenie. Zachwycona widownia nie szczędzi braw
występującym. Jest na co popatrzeć!
   Jeszcze tylko filmik o charakterze wspomnieniowym i
głubczycki MECHANIK staje się już tylko sentymen-
talnym wspomnieniem, które można podsumować pio-
senką Maryli Rodowicz: „Ale to już było i nie wróci
więcej (…)"  Tymczasem,  powodzenia na maturze.
Drodzy abiturienci. Dziękuję.
.                                                      Redakcja ZSM

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
W ZESPOLE SZKÓŁ W LISIĘCICACH

Piłka siatkowa
        13.03.2017 r. w Zespole Szkół w Lisięcicach odbył się po raz kolejny
Półfinał Wojewódzki Piłki Siatkowej chłopców Gimnazjum szkół wiejskich.
Jesteśmy jedyną szkołą, która reprezentuje nasz Powiat. W zawodach
uczestniczyło 5 szkół: mistrz Gminy       i  Powiatu Głubczyce - ZS Lisięcice,
mistrz Gminy i Powiatu Strzelce Op. - PG Leśnica, mistrz Gminy i Powiatu
Prudnik - PG Lubrza,  wicemistrz Powiatu Opole Ziemskie - ZS Zimnice
Wielkie oraz ZS w Kielczy. Turniej zorganizowany został w ramach elimina-
cji do Finału Wojewódzkiego WZ LZS w Opolu. W trakcie zawodów oka-
zało się, że poziom oraz  umiejętności za-
wodników są wyrównane a mecze odby-
wały się przy gorącym dopingu i dostar-
czyły wielu sportowych emocji. Walka
była zacięta do końca. Najlepsza okazała
się ekipa z Lisięcice, pokonując wszyst-
kich rywali,  a tym samym uzyskując
awans do Finału Wojewódzkiego.
Tabela wyników: 1. ZS Lisięcice, 2. PG
Leśnica, 3. ZS Zimnice Wielkie, 4. PG Lu-
brza, 5. ZS Kielcza
10.04.2017r. rozegrano Finał Wojewódzki w hali sportowej w Niemodli-
nie. W turnieju uczestniczyło 4 drużyny. Wszystkie drużyny uczestniczą-
ce w turnieju otrzymały puchary, dyplomy, a najlepsza trójka medale. Wy-
różnieni również zostali najlepsi zawodnicy drużyn. Dekoracji wręczenia
dokonał Prezes WZ LZS w Opolu - Jan  Siekaniec, który na zakończenie
pogratulował  zwycięzcom oraz wyraził słowa podziękowania wszystkim
uczestnikom za wspaniałą grę. Zespół Szkół w Lisięcicach reprezentowali:
Kulig Krzysztof, Remień Łukasz, Sawicki Paweł, Chort Damian, Kaczanek,
Kacper, Mazurkiewicz Szymon, Fabian Patryk, Machulak Dawid, Kurzpiot
Grzegorz, Jaworski Marcel. Klasyfikacja końcowa: 1. ZS Domaszowice, 2.
PG Gracze, 3. ZS Lisięcice, 4. PG Rudniki. Dwie najlepsze drużyny uzy-
skały awans do Turnieju Międzynarodowego w Krnovie. Serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych.
  Turniej piłki nożnej
     22 marca 2017 roku na stadionie w Brzegu odbył
się Finał Wojewódzki turnieju piłki nożnej " Z po-
dwórka na stadion o Puchar Tymbarku". W kate-
gorii U-12 (klasy czwarte i piąte) mistrzostwo gmi-
ny i powiatu Głubczyce, uzyskując awans do Fi-
nału Wojewódzkiego wywalczyły dziewczęta  z
Zespołu Szkół w Lisięcicach. Po wylosowaniu
grup, zdaniem organizatorów, nasze dziewczęta
trafiły na najbardziej wymagające rywalki. Pierw-
szy mecz rozpoczęły od pechowej porażki z SP 4
Namysłów (1-2), w drugim meczu, ciągle padają-
cy deszcz oraz grząskie boisko przyczyniły się do kolejnej porażki z SP 9
Kędzierzyn - Koźle (2-3), ostatnie spotkanie, mecz o wszystko, zagrały
świetnie i bez problemu ograły zespół z Opola 6:0.       Niestety, po wyloso-
waniu par ćwierćfinałowych, trafiły na trzykrotnego mistrza województwa,
LUKS Biała Nyska. Ostatecznie dziewczęta ukończyły turniej na miejscu V-
VIII. W kat. U-12 Zespół Szkół w Lisięcicach  reprezentowały: Weronika
Puk, Marta Kawalec, Oliwia Kasprzycka, Roksana Masłowiec, Wiktoria
Adamkiewicz,  Marlena Gajewska, Milena Szuszkowska, Martyna Szkle-
niarz, Amelia Wojtasiewicz.    Wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju
otrzymały nagrody, dyplomy oraz medale. Najlepsza drużyna uzyskała
awans    i reprezentować będzie nasze województwo na Finale Krajowym
na Stadionie Narodowym w Warszawie. Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów sportowych.
                                                                                               Piotr Kowalczyk
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PREZES KASY ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Szanowni Rolnicy,
uprzejmie informuję, że 19 grudnia 2016 r. Prezy-
dent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz.
38), która od 1 października 2017 r. obniża wiek emerytalny. Za-
tem w zakresie podstawowego wieku emerytalnego zostanie przy-
wrócony stan prawny obowiązujący przed 1 stycznia 2013 r.
Zaznaczam, że wiek emerytalny jest dla ubezpieczonych w KRUS
rolników i domowników taki sam, jak dla innych grup zawodo-
wych. Od daty wejścia w życie wskazanej ustawy będzie wyno-
sił: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
     Dla przypomnienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2012 r. poz. 637), od 1 stycznia 2013 r. wiek emerytalny
jest sukcesywnie podwyższany. Przepisy powyższej ustawy do-
datkowo wprowadziły zrównanie wieku emerytalnego kobiet i
mężczyzn - do 67 lat.
      Ustawa z 2012 r. ograniczyła jednocześnie rolnikom możli-
wość uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury rolniczej.
Informuję Państwa, że o wcześniejszą emeryturę rolniczą mogą
jeszcze ubiegać się w Kasie wszyscy ci rolnicy, którzy do dnia
31 grudnia 2017 r. ukończą wiek 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyź-
ni), będą posiadać co najmniej 30-letni okres rolniczego ubez-
pieczenia emerytalno- rentowego oraz zaprzestaną prowadzenia
działalności rolniczej. Wniosek o wcześniejszą emeryturę rol-
niczą może być również złożony po tej dacie.
Serdecznie zachęcam Państwa do odwiedzania naszej strony
internetowej www.krus.gov.pl bądź najbliższej Placówki Tere-
nowej KRUS, w celu uzyskania bardziej szczegółowych infor-
macji.
                        Warszawa, 24 marca 2017 r.    Adam Sekściński

POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY
 PRZECHODNI PUCHAR STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO
TRAFIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
     26 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących
odbył się finał I Powiatowego Konkursu Historycznego pod
hasłem: "Historia Polski - dzieje mojej Ojczyzny". Organiza-
torem konkursu było ZSO w Głubczycach, a Patronem Honoro-
wym i fundatorem nagród oraz pucharu, było Starostwo Powia-
towe. W konkursie na etapie szkolnym wzięło udział  7 szkół, a w
finale 5. W  finale uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum
oraz szkoły ponadgimnazjalnej, rozwiązywali przez  60 minut
test, składający się z 40 zadań na ich poziomach edukacyjnych.
Autorkami testów do dwóch etapów konkursu był nauczycielki
historii ZSO: mgr Katarzyna Jasińska - Kaliwoda, mgr Stanisła-
wa Wiciak oraz dr Katarzyna Maler.
W kat. szkoły podstawowe laureatami konkursu zostali:
1 m. - Zdzisław Malczewski z SP nr 2, 2 m. - Dominika Zagwocka
z SP nr 2, 3 m. - Dariusz Waga z SP nr 1 - w Głubczycach
W kat. gimnazjum:
1 m.- Jan Skoumal, 2 m. - Dominik Skibiński, 3 m. - Ignacy Sza-
frański -  Gimnazjum nr 1
W kat.  szkół ponadgimnazjalnych:
1 m. - Maciej Topolnicki, 2 m. Marta Jęczmienna - ZSO
Po podliczeniu punktów uzyskanych na etapie szkolnym i powia-
towym, zdobywcą Przechodniego Pucharu Starosty Głubczyc-
kiego została Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka
Zwycięskiej szkole oraz laureatom gratulujemy. Wszystkim
uczestnikom Powiatowego Konkursu Historycznego dziękuje-
my za udział oraz gratulujemy wiedzy historycznej. Ponadto
nauczycielom historii bardzo dziękujemy za przygotowanie
uczniów do konkursu oraz zorganizowanie w swoich placów-
kach etapu szkolnego. Życzymy dalszego rozwoju pasji i suk-
cesów na konkursach przedmiotowych.
Zapraszamy za rok na kolejny Powiatowy Konkurs Historycz-
ny, którego hasło przewodnie brzmi: "Historia Polski - 1918 r.
Odzyskanie Niepodległości po 123 latach zaborów".
                                                           Stanisława Wiciak

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
1. 2 czerwca 2017 r. odbędzie się X przetarg ustny nieograniczo-
ny w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w
miejscowości Pomorzowice nr 1c wraz ze sprzedażą ułamkowej
części gruntu z działki nr 1/22. Cena wywoławcza do przetargu
wynosi 90 782,00 zł. Wadium wynosi 9 100,00 zł.
2. 13 czerwca 2017 r. odbędą się:
a) V przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieru-
chomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji grun-
tów jako działka nr 123/1 o powierzchni 0,0953 ha, położonej w
Głubczycach przy ul. Kopernika. Cena wywoławcza do przetar-
gu wynosi 64 361,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 7 000,00 zł.
b) V przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieru-
chomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji grun-
tów jako działka nr 123/3 o powierzchni 0,0926 ha, położonej w
Głubczycach przy ul. Kopernika. Cena wywoławcza do przetar-
gu wynosi 62 762,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 6 500,00 zł.
c) VII przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieru-
chomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów
jako działka nr 485/12 o powierzchni 0,1246 ha, położonej w Głub-
czycach przy ul. Karola Miarki. Cena wywoławcza do przetargu
wynosi 68 000,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 6 800,00 zł.

3. 20 czerwca 2017 r. odbędzie się II przetarg ustny nieogra-
niczony w sprawie sprzedaży nieruchomość lokalowej (lokal
mieszkalny o pow. użytkowej 97,40 m2), położonej w Głubczy-
cach przy ul. Niepodległości nr 6/8 wraz z oddaniem w użytko-
wanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 285/49 oraz
sprzedażą ułamkowych części gruntu z działek nr 1304/1, nr 1304/
3 i nr 1304/5. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 78 784,64
zł. Wadium wynosi 7 800,00 zł.
4. 4 lipca 2017 r. odbędzie się III przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej według
ewidencji gruntów jako działki nr 205/65 i nr 205/67 o łącznej
powierzchni 0,7884 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Żerom-
skiego. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 807 000,00 zł +
VAT 23%. Wadium wynosi 80 000,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wa-
dium w pieniądzu. Terminy i warunki wniesienia wadium zawarte
są w ogłoszeniach o przetargach.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w
Głubczycach ul. Niepodległości nr 14 (pokój nr 20) - telefon (077)
485 30 21 wewnętrzny 223 i 224 lub w internecie na stronie
WWW.glubczyce.pl
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XIII GMINNY PRZEGLĄD
TALENTÓW PRZEDSZKOLAKÓW

    30 marca odbył się już XIII Gminny Przegląd Talen-
tów Przedszkolaków organizowany przez nasze Przed-
szkole nr 3.

    Imprezę zor-
ganizowaną w
MOK-u, w któ-
rej udział wzię-
ło 7 przedszko-
li uświetniła
o b e c n o ś ć
Pana Burmi-
strza Adama
Krupy oraz in-
nych szanow-
nych gości, w
tym rodziców i
dzieci. Imprezę
poprowadziły
D y r e k t o r
Przedszkola nr

3 Pani Małgorzata Kunicka oraz
przedszkolanka Emilka Waga.
Oto kogo zobaczyliśmy:
1. Przedszkole nr 3 "Cukierecz-
ki" musical "Szanujmy wspo-
mnienia" M. Wojtuś, 2. Przed-

szkole z Grobnik "Skrzaty" teatrzyk "Wiosenna łąka"
W. Tulej, 3. Przedszkole z Lisięcic "Słoneczka" - "Taniec
hipisów" M. Madejczyk,  4. Przedszkole nr 1 "Motylki"
bajka "Kopciuszek" M. Gisal, K. Bednarska,  5. Przed-
szkole z Klisina "Śpiewające skrzaty" - "Taniec kwia-
tów" B. Rachwał - Buczma, T. Micek, 6. Przedszkole nr 2
"Króliczki" taniec "Smerfny świat" A. Semczuk, 7. Pic-
colino "Słoneczka" "Witaj wiosno" R. Ostrowska, I.
Junka.
  Powyższe grupy oraz ich panie zostały uhonorowane
dyplomami, statuetkami oraz ogromnymi misiami i bra-
wami za trud  i piękny efekt.
   Przegląd, mimo że XIII wypadł bardzo pomyślnie, dzie-
ci jak zwykle stanęły na wysokości zadania i dały z sie-
bie 100%   a nawet więcej. Od początku trwania przeglą-
du, czyli już 13 lat  z rosnącym zachwytem przyglądam
się temu, co prezentują dzieci na scenie i tej pracy, jaką
wkładają nauczycielki skromnie ukryte za kurtyną. I co
roku jestem pełna podziwu dla Waszej kreatywności
SZANOWNE KOLEŻANKI NAUCZYCIELKI, bo świet-
ny pomysł na nową aranżację czegoś, co już było, pięk-
ne kostiumy, przemyślny dobór naszych małych Akto-
rów, nauczenie ich ruchu, gestu, pięknej recytacji, cięż-
ka praca na próbach składają się na sukces, który trwa
10 minut wartych tego wysiłku. Widać, że Wasz zawód
to Wasza pasja. I widać, że talentów nam nie brakuje w
naszym małym miasteczku. Serce rośnie, jak te maluchy
z pełną swobodą bawią się i nas na scenie. Kto wie, czy
wśród nich nie ma przyszłej "gwiazdy"?
Dziękujemy bardzo za piękne występy  i wrażenia. Za-
praszamy za rok. A dla naszych małych Artystów i ich
pań - czapki z głów.
                               Anna Komplikowicz - Serwetnicka

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
ZAPRASZA

DO SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
     Szkoła Przysposabiająca do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym w Głubczycach to miejsce nauki dla osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
       Przeznaczona jest dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum i pragną
kontynuować edukację. Nauka w szkole trwa 3 lata  z możliwością wy-
dłużenia etapu edukacyjnego. Klasy liczą do ośmiu osób, a ocenianie
ma charakter opisowy.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku i obejmują następujące
przedmioty: Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne, Przysposobienie do
Pracy, Wychowanie Fizyczne, Zajęcia Kształtujące Kreatywność  (pla-
styczne, wokalno-muzyczne, teatralne, komputerowe), Religia oraz zaję-
cia rewalidacyjne, a od września 2017 r. będą to również zajęcia rozwijają-
ce komunikowanie się.
    Program nauczania w Szkole PdP obejmuje różne dziedziny życia. Są to
m.in. gospodarstwo domowe, prace ogrodnicze, prace biurowe, ręko-
dzieło, majsterkowanie, szycie, dekorowanie, zajęcia na terenach zielo-
nych. Wszystkie zajęcia opierają się na indywidulanych programach
edukacyjnych, które dostoswane są do potrzeb uczniów tak, aby po
ukończeniu tego typu szkoły byli jak najbardziej samodzielni i potrafili
zadbać o własne środowisko domowe.
Uczniowie Szkoły PdP mają również możliwość zapoznania się z różnymi
profesjami w ramach zajęć z preorientacji zawodowej. Odwiedzają miej-
sca pracy, zapoznają się ze specyfiką danego zawodu, a niejednokrotnie
mają szansę spróbowania własnych sił w drobnych pracach.
W Szkole PdP uczniowie nie tylko mają zajęcia praktyczne, ale również
rozwijają swoje zdolności intelektualne i poszerzają wiedzę zdobytą na
wcześniejszych etapach edukacyjnych. Zakres ten obejmuje czytanie,
pisanie, elementarne pojęcia matematyczne, wiedzę o zjawiskach przy-
rodniczych. Nabywają również umiejętności przydatne w dorosłym życiu
tj. robienie zakupów, posługiwanie się pieniędzmi, korzystanie    z insty-
tucji państwowych. Dodatkowo każdy z uczniów uczestniczy w zaję-
ciach rewalidacji indywidualnej (np. logopedia), podczas których uspraw-
nianie są zaburzone funkcje, ale jest to również możliwość rozwijania
zainteresowań oraz wspomaganie uczniów.
Uczniowie SdP biorą czynny udział w różnych atrakcyjnych zajęciach,
wycieczkach, zawodach sportowych, przeglądach artystycznych, pro-
gramach profilaktycznych, warsztatach kulinarnych. Od września 2016 r.
realizowana jest Innowacja Programu Edukacyjnego pt. "Coś z niczego -
wykorzystanie materiałów naturalnych i surowców wtórnych do prac
plastyczno-dekoratorskich", dzięki której uczniowie biorą udział w atrak-
cyjnych zajęciach prowadzonych zarówno na terenie naszego Ośrodka,
jak i również w innych placówkach (m.in. w Zespole Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego, z którym prowadzimy współpracę).
Dodatkowymi, atrakcyjnymi i ważnymi w procesie edukacji uczniów
SOSzW, są zajęcia hipoterapii. Dzięki naszym sponsorom odbywają się
one 3 razy w tygodniu i dają możliwość rehabilitacji osób niepełnospraw-
nych poprzez obcowanie ze zwierzętami.
SOSzW zapewnia uczniom również pobyt i opiekę wychowawców w
internacie od poniedziałku do piątku.
W celu zapoznania się z działaniami i osiągnięciami naszych uczniów
zapraszamy na  szkolną stronę internetową pod adresem: soswglubczy-
ce.szkolnastrona.pl, jak i również na portal społecznościowy Facebook
pod nazwą Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z placówką
pod numerem tel. 77 485 27 20 lub osobiście:
 ul. Raciborska 17  48-100 Głubczyce.
Zapraszamy!                                                                      Edyta Wolny
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03.maja .2017r. odbyły się uroczystości upamiętniające 226.   Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, których organizatorem
była Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach wspólnie ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Miejskim
     Obchody Święta Narodowego rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w której
udział wzięły władze samorządowe, poczty sztandarowe szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, Związki Kom-
batanckie, gromady zuchowe i drużyny harcerskie wraz z instruktorami oraz mieszkańcy Głubczyc. Po Mszy Świętej wszyscy
zebrani w asyście orkiestry dętej udali się pod Pomnik Czynu Zbrojnego, gdzie odbył się uroczysty apel z okazji upamiętnienia 226.
Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, po którym głos zabrał starosta głubczycki Pan Józef Kozina. Całość uroczystości
zwieńczył występ młodzieży z gimnazjalnego chóru. Po części artystycznej zgromadzeniu goście oraz delegacje młodzieży szkolnej,
zuchy i harcerze złożyli kwiaty  pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego.                       dh.Joa nna Kuc

08. maja w tym samym miejscu  w  72. rocznicę
zwycięstwa nad Niemcami hitlerowskimi w II
wojnie światowej uczczono pamięć ofiar tej naj-
okrutniejszej  w dziejach ludzkości  wojny o  świa-
towym zasięgu.  Jednocześnie  uroczyście  upa-
miętniono  98. rocznicę powstania Związku In-
walidów Wojennych RP.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Ame-
lia Mamczar prezes ZIW, a program artystyczny
przedstawili uczniowie z Zespołu Szkół z Lisięcic.

3 MAJ
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"Krajowy Turniej
 IV Kłobuck TAEKWON-DO CUP"

     19 marca 2017 roku w Kłobucku odbył się Krajowy Turniej
       IV Kłobuck Taekwon-do cup.
     W zawodach startowały dzieci
szkół podstawowych w kategorii
wiekowej: młodzików, kadetów i
skrzatów. Klub sportowy LKS Spar-
ta Głubczyce i ZS Pietrowice repre-
zentowała 20 - osobowa ekipa spor-
towa pod opieką trenera Bogdana
Brzostowskiego, Marzanny Kosiorow-
skej-Witek, Daniela Bartusika, Pawła Or-
łowskiego i Tomasza Michalewskiego.
       W składzie sędziowskim reprezento-
wała nas Olga Jabłońska. Zawodnicy
brali udział w dwóch konkurencjach: układy i techniki specjalne.
Zawody zakończyły się kolejnym sportowym sukcesem:
 5 medali złotych, 4 srebrne i 2 brązowe, razem 11.
Wyniki naszych zawodników  w układach: dziewcząt -2007
 Zuzanna Puk IIm., 2006 Zuzanna Słodkowska I m. chłopców -
2008 Maciej Andrusiak I m., 2007 Tomasz Witek I m., Filip Owsiak
II m., 2006 Kacper Sowa I m., Michał Michalewski II m. Fabian
Olszan III m. 2005 Jakub Słodkowski II m. 2004 Dominik Mazur-
kiewicz I m.,
Wyniki w technikach specjalnych: Zuzanna Słodkowska III m.
Turniej w Kłobucku okazał się wielkim sukcesem naszych za-
wodników, zwłaszcza że triumfatorzy są w bardzo młodym wieku.
Ich postawa dobrze rokuje na przyszłość.

Mistrzostwa Europy Taekwondo
 Sofia 20

W dniach 20.04-23.04.2017 r. w Sofi - Bługaria  odbyły się
XXXII Mistrzostwa Europy Taekwondo  Seniorów.
   Wystartowało w nich 591 zawodników i zawodniczek z 29

państw. Są to zawody w których mogą brać udział
zawodnicy tylko posiadający czarny pas i z limi-
tem 2 osób w konkurencji dla każdego kraju. Za-
wodnicy Ludowego Klubu Sportowego Sparta
Głubczyce i Pietrowice Karolina Konik i Bartosz
Słodkowski przed zawodami trenowali na Zgru-
powaniu Kadry Narodowej w Centralnym

Ośrodku Przygotowań Olimpijskich
w Spale. Wspaniale wystąpiła Ka-
roliny Konik, która zdobyła 1 złoty
medal i 2 srebrne: I m. walki druży-
nowe, II m. walki indywidualnych
do 62 kg i II m.  drużynowe testy
siły. Fenomenalnie wystartował
Bartosz Słodkowski zdobywając 3

złote medale i jeden srebrny. Zajmując
I m. w najcięższej kategorii wagowej +
85, I m w drużynowych walkach, I m w
drużynowych testach siły i II m. w dru-
żynowych technikach specjalnych.

Nasi zawodnicy zdobyli    4 medale złote i 3 srebrne. Serdecznie
gratulujemy tak wspaniałego wyniku i godne reprezentowanie
Naszego Kraju. W tym roku przed naszymi zawodnikami jeszcze
Mistrzostwa Świata Taekwondo w Irlandii.

Międzywojewódzkie Mistrzostwa  Taekwondo 2017
   08.04.2017 r. w Borowej koło Wrocławia  odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwondo, które były zarazem turnie-
jem kwalifikacyjnym do Mistrzostw Polski Juniorów oraz najważniejszą imprezą sportową dla młodzików punktowaną w syste-
mie sportu dzieci i młodzieży.
     W zawodach startowali zawodnicy z województwa dolnośląskiego i opolskiego. LKS Sparta Głubczyce oraz ZS w Pietrowicach
reprezentowała 35 osobowa ekipa sportowa. W roli sędziów reprezentowali nas Karolina Konik, Kamila Ciechanowska, Olga
Jabłońska i Bartosz Słodkowski. Łącznie zdobyliśmy 8 złotych medali, 5 srebrnych i 13 brązowych razem 26 medali. Najlepszą
zawodniczką turnieju w kategorii juniora została Kinga Sztucka zdobywając trzy medale: 2 złote i jeden srebrnny: I m układy, I m walki
55 kg i II m techniki specjalne. Wyniki pozostałych zawodników: juniorzy - Maria Grzegorzewicz  I m walki do 42 kg i III m układy,

Natalia Katańska I m walki do 60 kg i III m układy, Kamila Bednarczuk I m walki do 50 kg, Jakub Brewus  I m walki pow 70
kg, Barbara Mróz II m układy, III m walki do 55 kg i III m techniki specjalne,  Daria Baran III m walki do 55 kg, Martyna
Marciniszyn II m walki do 45 kg, Wiktoria Konik    III m walki pow. 65 kg, Patrycja Piworun III m układy, Sandra Knosala III

m walki do 60 kg, Amelia
Cybulska III m walki do 46
kg, Młodzicy - Aleksandra
Dudzik I m układy, Nicola
Brewus II m układy, Angeli-
ka Olchowska III m układy,
Michał Michalewski I m
układy, Wojciech Jano II m
układy, Łukasz Ostarek III
m układy, Jakub Słodkowski
III m układy,   Dominik Ma-
zurkiewicz III m układy.
Łącznie młodzicy zdobyli 24
punkty. Wszystkim zawod-
nikom gratulujemy tak impo-
nującego startu zwłaszcza,
że Kluby z województwa
dolnośląskiego to czołówka
kraju.
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GRAND PRIX POLSKI TAEKWONDO
    Od 1- 2 kwietnia 2017 roku w Bartoszycach  234 zawodników z 39
klubów brało udział w Grand Prix Polski Taekwondo. Turniej stał na bar-

dzo wysokim poziomie szcze-
gólnie, że stawką były punk-
ty do Mistrzostw Europy i
Mistrzostw Polski. Starowa-
ła w nim cała Kadra Narodo-
wa. Klub Sportowy Ta-
ekwondo  w Głubczycach i
Zespół Szkół w Pietrowicach
reprezentowało 8 osób. Nasi

zawodnicy startowali w
kategorii seniora i zdobyli
razem 5 medale (4 złote  i 1
srebrny) zajmując w klasy-
fikacji medalowej w kraju
bardzo wysokie drugie

miejsce . Karolina Konik  I miejsce w walkach do 62
kg, Bartosz Słodkowski    I m. w kategorii pow. 85
kg, Paulina Szpak I miejsce układy, Michał Jano I m.

układy i Olga Jabłońska II m. układy. Tak dobry start daje spore nadzieje na
wysokie wyniki  w tym roku. Przed naszymi zawodnikami jeszcze Mistrzo-
stwa Europy, Puchar Europy i Mistrzostwa  Świata poprzedzone zgrupowa-
niem Kadry Narodowej w Spale w Centralnym Ośrodku Sportowym.
   Nasi sportowcy już wcześniej wygrywali turnieje rangi światowej i euro-
pejskiej co przy takiej dyspozycji daje poczucie optymizmu na przyszłość
podsumował trener.                                                             Daniel Jano.

6 maja 2017r w Głubczycach od-
były się zawody karate WKF /
Światowej Federacji Karate / VIII
Grand Prix Śląska Polsko Cze-
skiego.
   Organiza-
torami  zawo-
dów by-
ły:Ludowy
Zespół Spor-
towy Karate-
Do Głubczy-
ceoraz Urząd
Miejski .
         Zawody otworzyli zaproszeni goście: Andrzej
Walczak-Prezes Opolskiej Federacji Sportu, inspek-
tor Joanna Paruszewska-Komendant Komendy Po-
wiatowej  Policji, Jolanta Wojtuś dyrektor Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 z klasami integracyjnymi oraz Adam
Leliński- radny powiatu Głubczyckiego. W zawodach
startowało 200 zawodników z 15 klubów Polski, Czech
i Ukrainy. Było 350 osobo konkurencji. Ludowy Ze-
spół Sportowy Karate Do Głubczyce reprezentowali:
Szymon Cieślik, Maciej Kowalczyk, Jakub Patryjach,
Mateusz  Stankiewicz, Klaudiusz Leliński, Maciej Fiet,
Wojciech Patryjach, Michalina Jung, Oliwia Raniow-
ska, Oliwia Rojek, Julia Hac, Emilia Klein, Michalina
Kaliwoda, Wiktoria Sawicka, Maja Kowalczyk, Anna
Paruszewska, Marta Fiet.
    Medale zdobyli:   Szymon Cieślik  złoty  w kata
kadetów oraz  złoty  w kata juniorów. Maciej Kowal-
czyk  srebrny  w kata kadetów oraz brązowy      w kata
12-13 lat, Anna Paruszewska  srebrny    w kata 9 lat,
Michalina Kaliwoda srebrny  w kata 8 lat, Michalina
Jung brązowy  w kata kadetów, Oliwia Rojek  brązo-
wy  w kata 10 lat, Klaudiusz Leliński  brązowy w kata
10 lat, Maja Kowalczyk  brązowy medal w kata 7 lat.
Oliwia Raniowska oraz Maciej Fiet zajeli 5 miejsce w
swojej kategorii wiekowej. Pozostali zawodnicy po-
mimo dobrych startów musieli uznać wyższość swo-
ich kolegów. Turniej był na wysokim poziomie za-
równo zawodniczo jak i sędziowskie oraz bez wypad-
ków i kontuzji                                                 JH

29 KWIETNIA 2017R W LĘBORKU ODBYŁ SIĘ
PUCHAR POLSKI KARATE WKF

W zawodach startowało 293 zawodników
 z 36 klubów. Ludowy Zespół Sportowy Karate-Do Głub-
czyce reprezentował Szymon Cieślik, który w kata kade-

tów zdobył PUCHAR POLSKI.  GRATULACJE!!!

 MISTRZOSTWA  POLSKI
MŁODZIKÓW W BADMINTONIE,
które odbywały się w Suwałkach w dniach
12-14 maja  klub LKS Technik Głubczyce
reprezentowane były przez Oliwię Siekie-
rzyńską   i Szymona Ślepeckiego.
    Bardzo dobrze spisał się Szymon zdobywa-
jąc tytuł Mistrza Polski w grze podwójnej w
parze z  Jakubem Melaniukiem z Warszawy.
Szymon udowodnił trzeci raz z rzędu,  (tym
razem w starszej kategorii), że jest najlepszy
w kraju w grze deblowej.   foto  >>>>>
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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>

INFOLINIA TURYSTYCZNA
ZAPEWNIA INFORMACJĘ TURYSTYCZNĄ I POMOC

W NAGŁYCH PRZYPADKACH ZWIĄZANYCH
NP.: Z ZAGINIĘCIEM DOKUMENTÓW, KONIECZNOŚCIĄ

ZNALEZIENIA PLACÓWEK MEDYCZNYCH,
 POMOCY DROGOWEJ ITP.

TELEFON STACJONARNY  +48 22 278 77 77
TELEFON KOMÓRKOWY    +48 608 599 999

OPŁATY ZGODNIE Z CENNIKIEM OPERATORÓW.
TELEFON CZYNNY JEST CODZIENNIE (WYŁĄCZAJĄC

ŚWIĘTA PAŃSTWOWE) W GODZINACH 8.00-18.00
(OD 1 CZERWCA DO 30 WRZEŚNIA 8.00-22.00).

INFORMACJA RÓWNIEŻ  ZA POŚREDNICTWEM
 SERWISU: SKYPE: CC.POLAND.TRAVEL

E-MAIL: CC@POT.GOV.PL
OBSŁUGA INFOLINII PRZEZ CAŁY ROK W JĘZYKU

POLSKIM, ANGIELSKIM, NIEMIECKIM I  ROSYJSKIM.

TOURIST EMERGENCY HELPLINE
WHILE IN POLAND ARE YOU EXPERIECING DIFFICUL-

TIES?HAVE YOU LOST YOUR PASSPORT, ARE YOU IN
NEED OF MEDICAL HELP OR ROAD ASSISTANCE BUT

YOU ARE NOT SURE WHOM TO CONTACT IN EMERGENCY.
LANDLINE PHONE  +48 22 278 77 77

MOBILE PHONE +48 608 599 999
CALLS ARE CHARGED AT STANDARD RATES.

THE TOURIST EMERGENCY HELPLINE IN OPEN EVERY
DAY (EXCEPT PUBLIC HOLIDAYS) BETWEEN 8.00 - 6.00 PM.

YOU MAY ALSO CONTACT THE TOURIST EMERGENCY
HELPLINE:  SKYPE: CC.POLAND.TRAVEL

E-MAIL: CC@POT.GOV.PL
ASSISTANCE IS AVAILABLE IN ENGLISH,

GERMANY RUSSIAN AND POLISH.

- Portal regionalny o charakterze
  informacyjno -turystycznym, promujący  powiat,

gminę i miasto Głubczyce.
Serwis skupia się na propagowaniu,

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

chcesz wiedzieć co?  gdzie? kiedy?
 kliknij

 WWW.TWOJEGLUBCZYCE.PL
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Serdecznie Witamy Nowych Mieszkańców
Ziemi Głubczyckiej, urodzonych

 w lutym (33)
i marcu (41)

2017r.
w Szpitalu

Powiatowym
w Głubczycach.

Rodzicom Gratulujemy! Szwagrzyk Staś
s.Anny Baborów 23.02

10.55 3500g 55cm

Śleziak Alicja
c.Pauliny Dzierżysław
06.02 9.40 3200g 55cm

Śliwiński Igor
s.Olgi Kietrz

03.02 3.10 2500g 51cm

Zaczyk Klaudiusz
s.Jessiki Grudynia Mała
02.02 23.59 3450g 56cm

Bliźnicka Hanna
c.Izabeli Boguchwałów
06.03 16.10 3050g 53cm

Bobik Amelia
c.Pauliny Głogówek

23.03 14.55 3500g 54cm

Fit Aleksander
s.Joanny Głogówek

06.03 5.45 3400g 55cm

Gumienny Dominik
s.Kamili Bliszczyce

03.03 10.00 4300g 59cm

Mistrzostwa Wojewódzkie Dzieci i Żaków 22.04.2017 Głubczyce.
Nasi badmintoniści wypadli na tej imprezie znakomicie zdobywając

 9 medali. 3 złote, 3 srebrne i 3 brązowe krążki.
 Kategoria U- 9 dziewczęta
1 m. - Maja Naumczyk
2 m. - Julia Krawiec
Kategoria U- 9 chłopcy
1 m. - Paweł Kiszczyk
Kategoria U - 11 dziewczęta
2 m. - Maja Janko
3 m. - Kaja Naumczyk
3 m. - Oliwia Zielińska
Kategoria U - 11 chłopcy
1 m. - Mateusz Golas
2 m.- Karol Serwetnicki
3 miejsce - Rafał Mielnik

Wszystkim zawodnikom uczestniczącym w zawodach serdecznie gratulujemy za walkę i godną postawę na boisku.

W Zielonce odbył się Grand Prix Gold Juniora Młodszego
i Młodzika Młodszego w badmintonie.

 Zawody odbywały się przez trzy dni (5-7 maj) i były ostatnim sprawdzianem przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski.
     Bardzo dobrze zaprezentował się Kordian Kobylnik, który zwyciężył w grze pojedynczej i mieszanej wśród juniorów młodszych.

W młodszej kategorii
Angelika Kowarska
zajęła siódme miejsce
w singlu natomiast
Mateusz Golas i Maja
Janko w mikście zdo-
byli także siódmą lo-
katę.
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Hołda Igor
s.Izabeli Wojnowice

10.03 13.25 3600g 56cm

Jakimów Nikola
c.Eweliny Głogówek

06.03 9.20 3400g 57cm

Jamuła Mikołaj
s.Ewy Bogdanowice

14.03 12.40 3000g 53cm

Juzefus Maria
c.Sandry Tłustomosty
29.03 9.00 4180g 60cm

Kania Dastin
s.Beaty Wilków

10.03 17.50 3500g 57cm

Kanucha Maja
c.Wioletty Dzbańce

15.03 10.55 3150g 54cm

Klasińska Agata
c.Katarzyny Lubrza

10.03 10.45 3650g 57cm

Kusiak Kuba
s.Elżbiety Głubczyce

28.03 16.15 4300g 58cm

Lechowicz Tobiasz
s.Danuty Kietrz

05.03 17.30 3880g 58cm

Linczewski Karol
s.Karoliny Babice

14.03 0.15 3500g 57cm

Majewski Dominik s.
Bogusławy Bogdanowice
09.03 10.50 3440g 56cm

Malina Adrianna
c.Magdaleny Raków

12.03 12.25 2750g 50cm

Małecki Bartosz
s.Justyny Głubczyce
02.03 9.10 4300g 60cm

Paliga Nela
c.Małgorzaty Kietrz

29.03 22.15 3150g 55cm

Peciak Aleksandra
c.Pauliny Głuchołazy
16.03 8.35 3550g 58cm

Pławecka Wiktroria
c.Kamili Prudnik

02.03 12.20 4100g 60cm

Samotyj Antoni
s.Małgorzaty Racibórz
02.03 10.55 3550g 57cm

Schneider Emilia
c.Wioletty Biała

27.03 23.50 3700g 58cm

Skoczeń Nikola
c.Agaty Prudnik

06.03 11.55 2820g 52cm

Wąchała Hanna
c.Joanny Lubotyń

07.03 0.15 3550g 57cm

Wencel Franciszek
s.Edyty Kietrz

30.03 21.45 2970g 56cm

Węgrzyn Oskar
s.Patrycji Pietrowice

13.03 10.30 3040g 51cm

Wieczorek Jagoda
c.Natalii Głubczyce

17.03 7.20 3250g 58cm

Zapotoczny Paweł
s.Żanety Głubczyce

08.03 21.50 2880g 53cm

Zwaka Hanna
c.Marzeny Raków

26.03 3.50 3850g 60cm
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 XVII FESTIWAL KULTURY POWIATOWEJ
– GŁUBCZYCE 2017

Organizatorem XVII Festiwalu Kultury Powiatowej był
Powiat Głubczycki, współorganizatorem całości konkursów,

przeglądów i warsztatów Gmina Głubczyce,
a koordynatorem Miejski

Ośrodek Kultury
Tegoroczny Festiwal Kultury

Powiatowej był wyjątkowy, ponie-
waż po raz pierwszy odbył się w
formie warsztatów, jedynie formę
zachował przegląd taneczny.
   W pierwszych dniach festiwa-

lu, czyli 18-19 kwietnia  na deskach sali widowiskowej w Miej-
skim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty wokalne z fanta-
styczną artystką Katarzyną „Pumą” Piasecką. Jest to absol-
wentka Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach w
klasie kompozycji i aranżacji prof. Andrzeja Zubka. Wokalistka,
pianistka, kompozytorka, aranżerka, dyrygentka, autorka tek-
stów, producentka, pedagog. Pierwszego dnia warsztaty pro-
wadzone były dla młodzieży oraz dorosłych, zaś drugiego dla
dzieci ze szkół podstawowych.
   Kolejnym elementem Festiwalu były warsztaty plastyczne,
które odbyły się 20 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Ba-
borowie prowadzone przez Martę Drapiewską, absolwentkę ASP
we Wrocławiu, ilustratorkę podręczników szkolnych, książek i
kolorowanek dla dzieci. Warto również wspomnieć, że Pani
Marta pracuje dla różnych wydawnictw, jest m.in. autorką ilu-
stracji obecnych podręczników MEN dla klas I-III oraz prowa-
dzi zajęcia z malarstwa i rysunku w Miejskim Ośrodku Kultury w
Głubczycach, które cieszą się wielkim zainteresowaniem zarów-
no dzieci jak i dorosłych.

27-28 kwietnia to czas, w którym dzieci, młodzież oraz
dorośli mogli przenieść się w świat recytacji, bowiem w tych
dniach odbyły się warsztaty recytatorskie prowadzone przez
Macieja Namysło, absolwenta wrocławskiego Wydziału Aktor-
skiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego
w Krakowie, aktora Teatru Ludowego w Krakowie, wcześniej
Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Zajęcia z recytacji
odbyły się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kietrzu.

Dnia 8. maja wróciliśmy do Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Głubczycach, gdzie miały miejsce warsztaty teatralne z
Markiem Nędzą, absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Film
w Łodzi, Teatru 6 Piętro i Teatru Polskiego w Warszawie, wykła-
dowcą WSFTviT w Łodzi.

9.05 był dniem przeznaczonym na poezję oraz inne ga-
tunki literackie bowiem o godz.18:00 w sali kameralnej MDK w
Kietrzu odbyło się podsumowanie konkursu literackiego w ra-
mach Festiwalu Kultury Powiatowej. Gościem specjalnym oraz
jurorem konkursu było Jacek Podsiadło - poeta, felietonista,

krytyk literacki, radiowiec.“W konkursie kolejno uplasowali się:
Kategoria dziecięca:“I miejsce - Paulina Biłka
Kategoria dorośli:“Wyróżnienie“Jennifer Stoczkowska, Bogdan
Nowicki, Jerzy Piliszewski

10 maja w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się prze-
gląd tańca, który pozostał   w formie konkursowej. W jury
zasiadali : Judyta Pakulska – bardzo utytułowana tancerka m. in
mistrzyni Europy w tańcu nowoczesnym, Grażyna Pakulska –
kierownik oddziału w Głubczycach szkoły tańca Royal Dance
Center oraz Monika Komarnicka – kierownik ds. artystycznych
Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach.  Na scenie zapre-
zentowało się pięć zespołów, które uplasowały się na kolejnych
miejscach:
Kategoria dziecięca:“I miejsce - Zespół "Flowers" z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego z Baborowa“III miejsce - Zespół "Ha-
wajki" z SP Nr 2 w Głubczycach oraz Zespół "Smyki" z Gminne-
go Ośrodka Kultury w Baborowie“Kategoria młodzieżowa:“Wy-
różnienie:“Zespół "Iskra"z Gminnego Ośrodka Kultury w Babo-
rowie oraz“Zespół "I love dance" ze Szkoły Podstawowej z Od-
działem Przedszkolnym w Nasiedlu

 11.05.2017r. to czas dla najmłodszych - przedszkolaki
miały swoje święto. Na hali sportowej w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Głubczycach odbyło się spotkanie przedszkola-
ków z fantastycznymi animatorkami pt. "Świat dziecka". Przed-
szkolaki tańczyły, śpiewały, miały możliwość poznania Scooby
Doo oraz bardzo sympatycznego "Dinusia". “Na koniec każde
dziecko otrzymało pieczątkę uczestnika, magiczne piórko oraz
zostało zamknięte w mydlanej bańce. W zabawie uczestniczyły
przedszkola:“Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 2 , Przedszkole Nr
3 z Głubczyc, Katolickie Przedszkole z Branic, Przedszkole z Ba-
borowa, Przedszkole z Włodzienina.

Wszystkie warsztaty, które zostały zorganizowane w ra-
mach XVII Festiwalu Kultury Powiatowej miały charakter edu-
kacyjny. Prowadzone były przez profesjonalistów. Mamy na-
dzieję, że uczestnicy tych przedsięwzięć wyszli z ogromną wiedzą
oraz inspiracją do dalszego kształcenia się w danym kierunku.

Pięknym zwieńczeniem festiwalu był koncert galowy,
który odbył 14 maja w sali widowiskowej  MOK w Głubczycach.
Na początku została wyświetlona prezentacja multimedialna, ob-
razująca każdy dzień festiwalowy. Następnie na scenie wystąpi-
ła laureatka I miejsca konkursu literackiego Paulina Biłka. Prze-
czytała wiersz oraz krótkie opowiadanie, a już chwilę pózniej
wystąpił zespół „Ministerstwo Brzmienia” z Markiem Nędzą na
czele, prowadzącym warsztaty teatralne. Artyści zaprosili nas na
spotkanie z muzyką żydowską a usłyszeliśmy ją w wykonaniu
Sabiny Karwali, Huberta Jarczaka oraz Marka Nędzy przy akom-
paniamencie fenomenalnych muzyków. Był to fantastyczny, pe-
łen emocji koncert za który wykonawcy zostali nagrodzeni grom-
kimi owacjami na stojąco. „Ministerstwo brzmienia” wystąpiło
na deskach głubczyckiej sceny po raz pierwszy, mamy jednak
nadzieję, że nie ostatni.    Pełen materiał video z koncertu galo-
wego dostępny jest na www.tvpogranicze.pl zaś fotogaleria na
www.twojeglubczyce.pl oraz str.20 GG
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