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      W piewszą niedzielę lata, w amfiteatrze przy ul. Kochanowskiego odbyło się jakże barwne ponad dwugodzinne widowisko muzyczno-taneczne
pt. "Zagraj mi piękny cyganie", wyreżyserowane przez Marię Farasiewicz, według jej scenariusza.
Wystąpiły w nim: Grupa Estradowa MIRIAM z Miejskiego Ośrodka Kultury, teatr TRADYCJA ZSM oraz Towarzystwo Kulturalno-Społeczne
Romów pod kier. Bronisławy Mirgi.
    Akompaniowali: Marian Bażyński (instrumenty klawiszowe), Tomasz Mirga (skrzypce) oraz Wiesław Wierzba (gitara).
Licznie zgromadzona publiczność, a wśród niej włodarze naszego miasta i powiatu wypełniła po brzegi amfiteatr i otaczający park. W jego
malowniczej scenerii wybrzmiały niegdysiejsze i współczesne piosenki cygańskie ilustrowane tańcem romskim, a przeplatane stosowną
poezją. Urzekająca, tematyczna scenografia "Stajni na Warszawskiej" zrobiła ogromne wrażenie. Można było poczuć klimat i atmosferę
dawnych obozowisk i taborów cygańskich. Pojawienie się pary koni także zaskoczyło widzów. Z kolei ognisko nieopodal sceny dodało
autentyczności widowisku.
      Żywiołowo reagująca publiczność dała się ponieść cygańskim, gorącym rytmom. Brawom nie było końca. Musiał więc być bis! Integracyjny
charakter programu dopełnił finałowy utwór "Jedno jest niebo dla wszystkich".  W spektaklu muzycznym wystąpili: Witold Dereń, Maria
Farasiewicz, Beata Krzaczkowska, Aleksandra Pabian, Karolina Sobczyk, Wiesław Staszewski, Mietek Zając, wspomniani wyżej akompaniato-
rzy oraz grupa dzieci, młodzieży i dorosłych głubczyckich Romów. TV Pogranicze zarejestrowała to wydarzenie kulturalne i w stosownym czasie
je wyemituje. Ponadto program ten będzie dostępny na you tubie. Obszerny fotoreportaż Mateusza Kitki na twojeglubczyce.pl
                                                                                                                                                     Redakcja ZSM   foto Joanna Grabuńczyk

ZAGRAJ MI PIEKNY CYGANIE

 30. LIPCA  - 18.00 - RATUSZ -
KONCERT ZESPOŁÓW

MŁODZIEŻOWYCH
WOJ. OPOLSKIEGO

 13. SIERPNIA - 17.00  - RATUSZ
PLENEROWE WARSZTATY

WYPLATANIA WIKLINY,
KONCERT PIEŚNI LUDOWYCH -

- CHÓR  FENIKS
- MARGARETKI  Z BABOROWA

20. SIERPNIA -18:00 - AMFITEATR
KONCERT

GŁUBCZYCKIE DINOZAURY
3. WRZEŚNIA - 14.00 - RATUSZ

WARSZTATY CZERPANIA
PAPIERU I DRUKU NA TKANINIE

KONCERT  „LOVESTORY”
NAJPIĘKNIEJSZE PRZEBOJE
POLSKIEJ I ZAGRANICZNEJ

MUZYKI ROZRYWKOWEJ
14. WRZEŚNIA - 11.00

SALA „POD ANIOŁEM”
WERNISAŻ WYSTAWY

„WAŻKI ZABÓJCY DWÓCH
ŚRODOWISK”
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ZŁOTA SPINKA  I CZŁOWIEK ROKU
W  Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu odbyła się

(7czerwca br.) uroczysta gala "Złotych Spinek", podczas której wręczono
nagrody wybitnym opolanom oraz laureatom plebiscytu "Człowiek Roku

2016'" na szczeblu powiatowym i woje-
wódzkim.
  W lutym i marcu tego roku miał miejsce
zorganizowany przez Nową Trybunę
Opolską plebiscyt w czterech kategoriach:
samorządność i społeczność lokalna, kul-
tura, działalność społeczna i charytatyw-
na oraz biznes. Z przyjemnością informu-
jemy, że statuetki "Człowiek Roku" otrzy-
mali: starosta głubczycki - Józef Kozina w

kategorii samorządność i społeczność lokalna, Maria Farasiewicz - nauczyciel-
ka j. polskiego ZSM w Głubczycach w kat. kultura, Małgorzata Krywko-Trzna-
del - dyrektor DPS w Klisinie w kat. działalność społeczna i charytatywna oraz
właściciele Firmy "Biochem" z Kietrza - Stanisław Jabłoński i Dariusz Czyż w
kat. biznes.
  Ponadto Józef Kozina, Maria Farasiewicz oraz Małgorzata Krywko-Trznadel
stanęli także na podium wojewódzkim.
  Oto starosta głubczycki zdobył wyróżnienie, nominowany do prestiżowej
nagrody - "Złotej Spinki"! Z kolei Maria Farasiewicz zdobyła II miejsce w
kategorii kultura     w plebiscycie "Człowiek Roku" województwa opolskiego,
zaś Małgorzata Krywko-Trznadel     III m. w kat. działalność społeczna.
     Warto dodać, że wśród uczestników gali, laureatów, nominowanych, przyby-
łych gości byli przedstawiciele świata kultury, nauki, biznesu, samorządowcy na
czele z marszałkiem województwa, wojewodą i prezydentem miasta Opole.
   Laureaci "Złotych Spinek" i plebiscytu "Człowiek Roku" to ludzie z pasją,
którzy, działając aktywnie na poziomie lokalnym, swoją pracą i oddaniem bu-
dują małe ojczyzny, czyli powiaty. Są społecznikami, myślą twórczo i nieszablo-
nowo, a w pracę na rzecz innych wkładają serce.
    Gratulujemy naszym reprezentantom zdobycia zaszczytnych tytułów, życzy-
my zdrowia i wszelkiej pomyślności tak w życiu osobistym, zawodowym jak i
społecznym.    Więcej o naszych laureatach w wydaniu NTO z 9 czerwca 2017
r., na stronie internetowej NTO oraz TVP Opole.
  Obszerny fotoreportaż Mateusza Kitki na portalu www. twojeglubczyc.pl

                                        Redakcja ZSM

SZANOWNI  PAŃSTWO !
      Z satysfakcją informuję, że w SPOZ Głubczy-
ce podjęto współpracę z zespołem specjalistów  w
dziedzinie chirurgii onkologicznej. Skutkiem
tego w ramach tej placówki oferujemy specjali-
styczne  pełnoprofilowe leczenie chorych na no-
wotwory. Leczenie to będzie prowadzone przez spe-
cjalistów chirurgów onkologów przy współpracy
z zespołem lekarskim oddziału chirurgicznego.
     Wierzymy, że istnieje wielka potrzeba wprowa-
dzenia takich usług w obszarze powiatu Głubczyc-
kiego jak i pozostałych okolicznych. Rosnąca za-
padalność na choroby nowotworowe skłania nas
do prowadzenie działań mających na celu ułatwie-
nia i przyspieszenia chorym na nowotwory kon-
taktu ze lekarzami wyspecjalizowanymi w leczeniu
nowotworów.
      W tym celu w SPOZ w Głubczycach w ramach
poradni chirurgicznej w każdy piątek od godziny
13 będą prowadzone konsultacje onkologiczne dla
wszystkich chorych skierowanych przez lekarzy
POZ, okolicznych oddziałów szpitalnych, poradni
czy kierowanych indywidualnie.
    Skierowani przez Państwa chorzy po przepro-
wadzeniu niezbędnych działań diagnostycznych
będą kwalifikowani do specjalistycznego leczenia,
które przeprowadzimy w ramach oddziału chirur-
gicznego tutejszego Szpitala. Chorzy zostaną ob-
jęci pełnoprofilową, profesjonalną opieką również
po przeprowadzonym leczeniu w oddziale chirur-
gicznym.
    Zachęcamy zainteresowanych do profesjonal-
nej współpracy mając nadzieję, że podjęty przez
nas wysiłek przyczyni się do skuteczniejszego le-
czenia chorych na nowotwory.

Dyr. SPOZ Głubczyce Adam Jakubowski
dr n. med. Mariusz Kryj

specjalista  chirurg  onkolog

ZAPROSZENIE
Uprzejmie informuję, że LKS "Technik" Głubczyce

wraz z Polskim Związkiem Badmintona organizuje obchody 40-lecia PZBad
Czterdzieści lat temu w Głubczycach, między innymi z inicjatywy ówczesnych działaczy klubu w naszym mieście został
 powołany do życia Polski Związek Badmintona.
Uroczyste obchody z udziałem władz Związku oraz przedstawicieli Federacji Europejskiej, a także osób zasłużonych dla badmin-
tona z całego kraju odbędą się w dniu 1.09.br. o godz.18.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka  Kultury. Jednocześnie w
ramach obchodów zaprezentowana zostanie książka Pani Jadwigi Ślawskiej- Szalewicz  poświęcona historii polskiego badmin-
tona. Jednocześnie mam przyjemność poinformować, że w dniach 1.-03.09. odbędzie się Turniej Polish Open U-17
z udziałem zawodników z całej Europy.  Na obie  imprezy  mam zaszczyt zaprosić mieszkańców Głubczyc i Powiatu Głubczyckiego.
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1/3 GREEN VELO ZDOBYTA
         Po raz czwarty w Zespole Szkół w Lisięcicach odbyła się innowacyjna w
naszym środowisku impreza turystyczno - edukacyjna tj. zielona szkoła w for-
mie rajdu rowerowego. W tym roku zaplanowana została trasa GREEN VELO,
czyli wytyczony szlak wschodniej Polski, który biegnie przez pięć województw
i liczy łącznie prawie 2000 km. 24 uczestników rajdu pokonało 1/3 tego szlaku
przejeżdżając na rowerze 651 km w 10 dni. Rajd rozpoczął się 29 maja od miejsco-
wości Końskie, gdzie jest początek (lub koniec) trasy rowerowej. Codziennie
pokonywaliśmy około 50 - 70 km, aby
ostatecznie dotrzeć do Przemyśla.
      Jechaliśmy wśród malowniczo po-
łożonych terenów Gór Świętokrzy-
skich, okolic Sandomierza, przez Roz-
toczański Park Narodowy, okolice Za-
mościa, a następnie wzdłuż granicy z
Ukrainą. Mieliśmy okazję zobaczyć

wiele atrakcji turystycznych. Najwięk-
sze wrażenie zrobiły na nas zabytki Za-
mościa i Kielc, sandomierski rynek oraz zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Z przy-
jemnością je zwiedzaliśmy. Do bardzo ciekawych miejsc należy również Rozto-
czański Park Narodowy. Szlak rowerowy biegnie tam przez Zwierzyniec i Szcze-
brzeszyn, dwie miejscowości, w których zatrzymaliśmy się na dłużej, aby podzi-
wiać piękno polskiej fauny i flory.  Nie zabrakło też wspólnego zdjęcia pod
pomnikiem Chrząszcza na rynku w Szczebrzeszynie. Spotkaliśmy po drodze wie-
le nietypowych nazw miejscowości, ale najbardziej rozśmieszyła nas wieś pod
nazwą Wielkie Oczy i Marzysz Pierwszy. Oprócz wspólnej jazdy łączyła nas
dobra zabawa i kuchnia. Co wieczór na miejscach noclegowych odbywały się,
zapamiętane na długo, wspólne zabawy, śpiewy i tańce. Najmilej wspominamy
niedzielny wieczór w Zwierzyńcu. Świetnie się bawiliśmy grając w plażową piłkę
siatkową, śpiewając i do późnego wieczora tańcząc przy świetle latarni. Hitem
tego wieczoru była wspólnie zatańczona belgijka. Na rajdzie oprócz zajęć eduka-
cyjnych każdy uczestnik musiał zmierzyć się z pracą w kuchni. Powstały 3-4
osobowe grupy przygotowujące posiłki. Samoistnie wywiązała się zdrowa ry-
walizacja między grupami, na czym korzystali pozostali uczniowie rajdu. Grupy
zaskakiwały nas coraz to innymi pomysłami na śniadania i kolacje. Hitem były
racuchy czy tortilla, którą zjedliśmy ponad 50 szt. - same pyszności! Gwiazdą
kulinarną naszego rajdu okazało się jednak spaghetti w wykonaniu Patrycji
Wilczyńskiej i grupy z nią współpracującej.
Pomimo tego, że trasa rajdu nie należała do łatwych, było wiele stromych wznie-
sień, a długość przejazdu często dawała nam w kość, to ten rajd pozostanie na
długo w naszej pamięci. Mamy nadzieje, że będzie takich imprez więcej.

Uczestnicy rajdu z kl. IIg,
Dominika Łabińska, Dominika Mazurkiewicz, Wiktoria Iglińska

PODZIĘKOWANIE
   Gorąco chcieliśmy podziękować Wszystkim osobom, które pomogły nam
w organizacji rajdu.  Dziękujemy przede wszystkim Burmistrzowi Głubczyc
Adamowi Krupie,  gmina była głównym sponsorem naszej wyprawy. Dziękuje-
my Prezesowi RSP w Lisięcicach Władysławowi Oliwie, Krzysztofowi Góralo-
wi, państwu Fuchs i Remień z Lisięcic.
Dziękujemy właścicielom sklepów i zakładów: Turek, Kurek - Głubczyce,
Kwiatkowski - Lisięcice, za pomoc materialną.

U W A G A
Urząd Miejski przypomina,

że zgodnie z uchwałą
nr XXI/170/16 dotyczącą

regulaminu utrzymania czystości
i porządku w Gminie Głubczyce do
obowiązków osób utrzymujących

zwierzęta domowe należy:
* natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń

spowodowanych przez zwierzęta w pomieszcze-
niach służących do wspólnego użytku,  w po-
mieszczeniach budynków służących do użytku
publicznego, na terenach użytku publicznego
takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, pla-
ce, zieleńce itp. poprzez zebranie zanieczysz-
czeń do worków i wyrzucenie ich do kosza na
odpady,

* niepozostawianie ich bez nadzoru, gdy nie
są należycie uwiązane lub nie znajdują się w
pomieszczeniu zamkniętym,   bądź na terenie
ogrodzonym,

* wyprowadzanie ich w miejscu publicznym
na smyczy, a psów agresywnych, psów rasy uzna-
wanej za agresywną, mieszańców takiej rasy
lub zagrażających otoczeniu (niezależnie od
wielkości i rasy) także do nałożenia kagańca;
zwalnianie psa ze smyczy dopuszczalne jest je-
dynie w miejscach odosobnionych, nieuczęsz-
czanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy
posiadacz psa ma możliwość sprawowania bez-
pośredniej kontroli nad jego zachowaniem,

* zabrania się prowadzenia hodowli psów lub
kotów w mieszkaniach w ilościach stwarzają-
cych uciążliwości   dla zamieszkujących w nich
ludzi,

* zabrania się prowadzenia hodowli psów lub
kotów w pomieszczeniach wspólnego użytku
chyba, że właściciel nieruchomości postanowił
inaczej.

Za nieprzestr zeganie w/w obowi¹ zków
Stra¿ Miej ska zgodnie z ar t.54 Kodeksu
Wykroczeñ  bêdzie karaæ mandatami w wy-
sokoœci 20-500 z³.

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)

 INSPEKTORAT ZUS
W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
CZYNNY DO GODZ. 18.00
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PLENEROWA SCENA
GŁUBCZYCKICH DNI KULTURY TRWA

W niedzielę 18 maja na placu ratuszowym odbył się kolejny
koncert zorganizowany w ramach Plenerowej Sceny Głubczyc-
kich Dni Kultury.  Na scenie jako pierwsze zaprezentowały się
wokalistki ze studia piosenki „Akord” działającego przy Miej-
skim Ośrodku Kultury w Głubczycach, nad którym pieczę spra-
wuje Ewa Maleńczyk. Dzieci młodsze śpiewały głównie piosenki

z filmów Disneya oraz hity z dzieciństwa
ich rodziców m.in. „Puszek Okruszek”
Natalii Kukulskiej. Grupa starsza poka-
zała się w repertuarze anglojęzycznym
oraz musicalowym. Kolejnym elementem
programu było wystąpienie chóru dzie-
cięcego, działającego przy Szkole Pod-
stawowej Nr 1 w Głubczycach. Dzieci
pięknie zaśpiewały utwór z repertuaru
Leonadra Cohena „Hallelujah”. Było to

piękne wystąpienie a zaraz wprowadzenie
kolejnych utalentowanych wokalistów, a
mianowicie chóru „Soul Hunters Gospel
Choir” pod kierownictwem Katarzyny
„Pumy” Piaseckiej. Zespół ten tworzy 16-
osobowa grupa młodych, bardzo utalen-

towanych osób, które śpiewają głównie muzykę
gospel. Swoją muzyką, oraz pozytywną energią za-

rażają publiczność. Za swój wielki talent
zostali nagrodzeni niejednokrotnie na
ogólnopolskich oraz międzynarodo-
wych, prestiżowych festiwalach piosen-
ki. W Głubczycach nagrodą były gorące
oraz wielkie owacje widowni. Tego dnia
pogoda dopisała i na placu ratuszowym
zgromadziło się bardzo wielu mieszkań-
ców naszego miasta.
Zapraszamy na kolejne wydarzenia

muzyczne, które odbywać się będą, aż do 14 września 2017 r.
                                                                                  Anna Bieniasz, MOK

SUKCES
"LEKKOATLETYCZNY"

ZS BOGDANOWICE!
Jak co roku w maju, tak i tego roku  odbyły się

zawody lekkoatletyczne dla szkół podstawowych i
gimnazjalnych.

19 maja w Lisięcicach zorganizowano rozgrywki
gminne, w których wzięło udział 5 szkół podstawo-
wych i 3 gimnazjalne. Uczniowie uczestniczyli w wie-
lu konkurencjach min. w: skoku w dal, pchnięciu kulą,
rzucie oszczepem, rzucie piłeczką palantową,  a także
w konkurencjach biegowych na różne dystanse.

Nasza szkołę, ZS Bogdanowice, reprezentowali
uczniowie klas I, II, III gimnazjum oraz V i VI podsta-
wówki., którzy  zdobyli  14 medali, w tym 4 złote, 7
srebrnych i 3 brązowe. Do zawodów powiatowych,
które odbyły się tydzień później,  awansowało 7 osób:
Szymon Kuklewicz- pchnięcie kulą i rzut oszczepem,
Kacper Litwin - skok w dal, Dawid Mazur- pchnięcie
kulą, Sebastian Gala- 600m, Natalia Niemczycka -
1000m, Dominika Szwencer -skok w dal, 300m, Pauli-
na Duc- pchnięcie kulą oraz Bartłomiej Czarnuch-
pchnięcie kulą. Wywalczyli oni 7 medali (2 złote, 4
srebrne i 1 brązowy) a tym samym awans do woje-
wództwa.

Na zawody wojewódzkie, które odbyły się w Opo-
lu, pojechali  Szymon Kuklewicz, Kacper Litwin, Do-
minika Szwencer  i Bartłomiej Czarnuch . Nie wrócili
oni z medalami, ale jesteśmy dumni z ich startu i z
tego, że dali z siebie wszystko.

Chociaż nasza szkoła jest niedużą placówką , na-
szym uczniom co roku  udaje się awansować do szcze-
bla wojewódzkiego w różnych dyscyplinach sporto-
wych. Cieszy nas fakt, że młodzież tak chętnie bierze
udział w rywalizacjach spotowych!

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY W
KĄPIELISKU (skrót)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Głubczycach stwierdza przydatność
wody do kąpieli w Kąpielisku położnym na
terenie Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczyn-
kowego w Pietrowicach.
Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny w Głubczycach informuje:
1. W przypadku zmian jakości wody w kąpielisku w
sezonie będą wydawane stosowne komunikaty.
2. Podczas zakwitu sinic nie należy korzystać z kąpie-
li ponieważ może to powodować ujemne skutki zdro-
wotne.
3.  Aktualne informacje o kąpielisku można uzyskać
w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w
Głubczycach lub bezpośrednio u organizatora kąpie-
liska.
4.  Informacje o stanie sanitarnym kąpielisku w kraju
znajdują się na stronie Serwisu Kąpieliskowego Głów-
nego Inspektoratu Sanitarnego http://sk.gis.gov.pl.

Wyróżnienie dla grupy
 „GŁOSY” na ogólnopolskim
Festiwalu Teatralnym „BUT”
Grupa teatralna "Głosy" działająca przy Miej-

skim Ośrodku Kultury w Głubczycach w dniach
9-11.06 wzięła udział w ogólnopolskim festiwa-
lu teatralnym BUT - Brodnicka Uczta Teatralna
w Brodnicy.

Nasi wspaniali aktorzy na scenie zaprezento-
wali się drugiego dnia festiwalu  w spektaklu "Ry-
sunki na pamiątkę' w reżyserii Waldemara Lan-
kaufa. Swoim wystąpieniem zdobyli wyróżnienie,
które w tak prestiżowym konkursie jest wielkim
sukcesem. Tym bardziej, że podczas festiwalu wy-
stąpiło aż 16 zespołów teatralnych. Gościem spe-

cjalnym tego przedsięwzięcia była fantasty czna artystka – Dorota Staliń-
ska, która zaprezentowała się w monodramie „Żmija”.

Festiwal ten dla amatorskich grup teatralnych to przede wszystkim moż-
liwość pokazania się przed szerszym gronem publiczności, przed zawodo-
wymi aktorami, ale również niezapomniana przygoda. Grupie „Głosy” ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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XX TURNIEJ SPORTOWY
ŚRODOWISKOWYCH  DOMÓW  SAMOPOMOCY  WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

 "Cudze chwalicie swego nie znacie"
Pod takim hasłem uczestnicy i pracownicy Środowiskowego Domu

Samopomocy w Nowych Gołuszowicach przebywali w dniach 19 -
21.06.2017r. w OW w Pietrowicach Głubczyckich. Projekt "Cudze
chwalicie swego nie znacie" został dofinansowany ze środków
PFRON. Była to impreza o charak-
terze rekreacyjno - sportowym. W
ramach pobytu w Pietrowicach po-
znaliśmy walory turystyczne po-
granicza polsko - czeskiego, zwie-
dziliśmy pobliską Kopalnię Od-
krywkową Surowców Drogowych
w Braciszowie. Byliśmy   na Mszy
Św. w Kościele Parafialnym. Prze-
bywaliśmy kilka dni poza domem
bez swoich opiekunów. Dlatego
też wyjazd do Pietrowic był
świetną okazją do sprawdzenia
swojej samodzielności i niezależ-
ności od innych. Czas spędzony
wspólnie wykorzystaliśmy do gra-
nic możliwości. W ciągu trzech dni
była nauka nordic wolkingu, dys-
koteka, kino plenerowe, plażowa-
nie, gry, zabawy, rozgrywki i wiele
innych atrakcji. Dziękujemy
wszystkim, którzy pomogli nam w
realizacji naszych planów wyjazdo-
wych. To dzięki Państwo nasz wy-
jazd i pobyt w Pietrowicach sprawił nam ogromną ra-
dość.
                                                                  Ewa Bartusik

SZANOWNI ROLNICY, DROGIE DZIECI!
     Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, żniw, zbiorów
owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas
wykonywanej pracy. Ponadto Dzieci przebywające na wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie
gospodarstwa narażone są na wiele zagrożeń.
    Pamiętajcie więc Państwo o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn i narzędzi rolniczych,
     urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin.
# wyposażcie maszyny w osłony i zabezpieczenia przed pochwyceniem, zwłaszcza wały odbioru mocy.
# bezwzględnie wyłączajcie silnik ciągnika wychodząc z kabiny, a wszelkie naprawy maszyn wykonujcie
 przy wyłączonym napędzie.

# nie przewoźcie osób na ładunkach, błotnikach ciągników, zaczepach oraz innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.
# utrzymujcie ład i porządek na terenie obejścia.
# dbajcie o bezpieczeństwo prac na wysokości - w pomieszczeniach gospodarczych, wykopach, zbiornikach i na drabinach.
# wychodźcie z kabiny ciągnika twarzą do maszyny z zachowaniem trzypunktowego podparcia,
    a z załadowanej przyczepy schodźcie zawsze po drabinie.
# pracujcie w odzieży roboczej oraz obuwiu o należytej przyczepności do podłoża i usztywniającym nogę w stawie skokowym.
# uważajcie też na kleszcze, zabezpieczając skórę przed ich ukąszeniem.
Rodzice, nie zapominajcie o dzieciach!    Zapewnijcie maluchom opiekę dorosłych.
# oddzielcie część mieszkalną od produkcyjnej i stwórzcie dla nich w gospodarstwie bezpieczne miejsce do zabawy.
# nie angażujcie ich do prac których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat
Szeroki zakres informacji na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym znajduje się w broszurach i innych opracowaniach
zamieszczonych na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce Prewencja, a także w placówkach terenowych KRUS.
 Życzę Wam Rodzice-Rolnicy spokojnej i bezpiecznej pracy oraz obfitych plonów, a Dzieciom radosnych i udanych wakacji.
                                                                                                                                                          Adam Sekściński Prezes KRUS
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SŁUŻYMY SPOŁECZEŃSTWU
Służba  Więzienna to służba mundurowa, apo-
lityczna, podlegająca Ministerstwu Sprawie-
dliwości, podzielona na  15 inspektoratów.

Po raz pierwszy na Placu Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie w dniu 30 czerwca,
zorganizowane zostały Centralne Obchody
Święta  Służby Więziennej.

Uroczystość zaszczycił swoją obecno-
ścią Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda. Obchodom towarzyszyła
uroczysta promocja na pierwszy stopień
oficerski  Służby Więziennej, wręczenie od-
znaczeń państwowych i odznak resorto-
wych. W tym roku minęła 98. rocznica po-
wstania naszej formacji. Za datę powsta-
nia Służby Więziennej przyjmuje się dzień
8 lutego 1919 roku, kiedy to Marszałek Jó-
zef Piłsudski, ówczesny Naczelnik Pań-
stwa, podpisał Dekret w sprawie tymcza-
sowych przepisów więziennych

Całą tą strukturą kieruje dyrektor gene-
ralny. W naszej formacji mundurowej za-
trudnionych jest około 30 tysięcy osób.
W samym  okręgu opolskim pracuje 1600
osób. W głubczyckiej  jednostce peniten-
cjarnej zatrudnionych jest 95 funkcjona-
riuszy  cywilnych w tym 13 funkcjonariu-
szek. Zakład Karny w Głubczycach jest  jed-
nostką typu zamkniętego z przeznaczeniem
dla odbywających karę po raz pierwszy z
oddziałami: zakładu karnego typu zamknię-
tego i półotwartego dla odbywających karę
po raz pierwszy. We wrześniu  2015 roku
został oddany do użytku nowy budynek  z
przeznaczeniem na administrację zakładu.

Wcześniej administracja mieściła się w
gmachu Sądu Rejonowego. Wybudowanie
nowej administracji było dużym usprawnie-
niem w funkcjonowaniu zakładu. Dzięki
temu na terenie całej jednostki zostały za-
instalowane nowe systemy ochronne i te-
leinformatyczne. Aktualnie zakład dyspo-
nuje 289 miejscami dla skazanych. Naj-
większym działem jest dział ochrony, w
który zatrudnionych jest 62 funkcjonariu-
szy. Każdego dnia funkcjonariusze Zakła-
du Karnego w Głubczycach  wykonują
wiele zadań, których celem jest ochrona
społeczeństwa przed sprawcami  prze-
stępstw. Dużo mówi się dziś o bezpieczeń-
stwie społeczeństwa i kraju. Służba Wię-
zienna jest trzecią co do wielkości formacją
mundurową w kraju, która zajmuje kluczo-
we miejsce systemie wewnętrznego bez-
pieczeństwa państwa. Należy pamiętać, że
nie każdy człowiek posiada predyspozy-
cje, aby być funkcjonariuszem Służby
Więziennej i aby pracować w kontakcie ze
sprawcami, często ciężkich przestępstw.

                                                      >>>

SŁUŻBA WIĘZIENNA
DLA GMINY GŁUBCZYCE

      27 czerwca br.
Dyrektor Zakładu
Karnego w Głubczy-
cach ppłk Tomasz
Pyra na ręce Burmi-
strza Adama Krupy
przekazał samochód
marki Citroen Ber-
lingo.

Będący dotych-
czas ma wyposaże-
niu głubczyckiego
zakładu karnego sa-
mochód służbowy
marki Citroen Berlin-
go został oficjalnie
przekazany na po-
trzeby miasta Głub-
czyce. Stanowił on
zbędny składnik ma-
jątku ruchomego głubczyckiej jednostki peniten-
cjarnej. Darowizna została przekazana w odpowie-
dzi na umieszczoną informację na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej Służby Więziennej
oraz pozytywnie zweryfikowanego wniosku o jej
otrzymanie. Po adaptacji samochód będzie eks-
ploatowany jako pojazd służbowy Straży Miej-
skiej“w Głubczycach.

Tekst i zdjęcia: ppor. Bartłomiej Kawulok

>>>   Na co dzień odbywamy trudną i niebez-
pieczną misję, realizujemy cel wykonywania kary
pozbawienia wolności, czyli resocjalizować, so-
cjalizować, tak aby osadzeni  nie powracali do
pr z es t ęp -
stwa. Pro-
w a d z i m y
oddziaływa-
nia wycho-
w a w c z e ,
psych olo-
giczne i
edukacyjne.
Jest to bar-
dzo trudne i
niebezpieczne zadanie,  w dużym
stopniu podczas codziennej służby
jesteśmy narażeni na różnego rodza-
ju niebezpieczeństwa tak jak np. ob-
rażenia ciała, lub trwałe kalectwo, a
nawet utratę życia.

      Więcej informacji na stronie
internetowej:

http://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-
glubczycach

                     Tekst  :ppor. Kawulok Bartłomiej
foto Jan Wac
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MAŁA SZKOŁA,
A DUŻO SIĘ DZIAŁO…

Rok szkolny 2016/17 w Publicznej Szkole Podstawowej  w Gołuszo-
wicach obfitował w  dużo ciekawych wydarzeń.

Wśród licznych obowiązków braliśmy czynny udział w wielu cieka-
wych projektach. Jednym z pierwszych był konkurs  edukacyjny fundacji
Orange " Bezpiecznie tu i tam", którego celem było podniesienie kompe-
tencji dzieci i ich rodziców w zakresie bezpieczeństwa w Internecie.  Byli-
śmy jedną  z 403 szkół w Polsce.  W działaniach uczestniczyło ponad 100
000 dzieci, rodziców, opiekunów i nauczycieli. Dzieci wykonywały prace
plastyczne i literackie, a rodzice  i opiekunowie realizowali internetowy
kurs, dzięki któremu dowiedzieli się jak stawić czoła internetowym zagro-
żeniom i pomóc dzieciom w świadomym korzystaniu z cyfrowego świata.
Wzięliśmy też udział, wspólnie z naszą biblioteką szkolną, w całorocznym
ogólnopolskim  programie organizowanym przez Centrum Edukacji Oby-
watelskiej pod nazwą "PoczytajMy". W ramach tego projektu utworzono
klub czytelniczy, przygotowywano regularne spotkania czytelnicze dla
dzieci  z przedszkola i szkoły. Wspólne czytanie książek było szansą do

zaangażowania się młodzieży w dzia-
łania na rzecz innych. Przedsięwzięcie
to miało również na celu kształtowa-
nie nawyku czytania książek i promo-
cję czytelnictwa wśród młodych ludzi.
Projekt budował emocjonalne więzi
między czytającymi, a słuchającymi
dziećmi. Młodzi "lektorzy" stawali się
dla innych przewodnikami  i często
przyjaciółmi. Należy tu wyróżnić

uczniów, którzy aktywnie czytali swoim młodszym kolegom
i koleżankom. Byli to :Paweł Popczyk, Marcel Jeruzalski, Magdalena

Marcinko i Jakub Gajewski.  W szkole organizowaliśmy też akcję czytel-
niczą  "PoczytajMy......o pszczołach" i  na naszym szkolnym ogródku
wysialiśmy rośliny miododajne. Nasza akcja cieszyła się dużym zaintere-

sowaniem.
Kolejnym

p o d j ę t ym
przez nas
działaniem
był "Mały
opolanin" -
trzymiesięcz-
n yp r o j e k t
edukacji re-
gionalnej  re-

alizowany wiosną 2017 r. wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury w
Opolu. Brali w nim udział uczniowie klas III - VI . W ramach tego przedsię-
wzięcia uczniowie uczestniczyli w trzech wycieczkach do Opola, a także
zajęciach muzealnych oraz warsztatach artystycznych. Zwiedzali najcie-
kawsze zakątki Opola. Poznawali jego genealogię, zabytki, historię, symboli-
kę i spotykali ciekawych ludzi związanych z regionem. Poznawali też potrawy
regionalne, ciekawostki z życia dawnych opolan, legendy związane z mia-
stem. Mieliśmy możliwość porównania warunków życia i zajęć dawnych i
obecnych mieszkańców miasta. Projekt zakończył się spotkaniem integracyj-
nym i piknikiem, w którym wzięło udział 777 osób .

 Pierwszego czerwca, już po raz drugi, wspólnie z biblioteką szkolną
braliśmy udział w ogólnopolskiej akcji masowego czytania (której organi-
zatorem jest redakcja miesięcznika "Biblioteka w szkole") pod hasłem
"Jak nie czytam. Jak czytam!".  W ten sposób promowaliśmy czytanie
książek wśród dzieci  Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej na-
szych działań na  stronę: www.szkolagoluszowice.pl

                  Sylwia Brzezińska  i Agata Czarnecka  nauczyciele PSP

HIPOTERAPIA DZIECI
 I MŁODZIEŻY ROMSKIEJ

Uczniowie SOSzW  w ramach realizacji I "PROGRA-
MU INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W

POLSCE NA LATA 2014-2020" z  końcem roku szkolne-
go 2016/2017 zakończyli  pierwszą część zajęć hipote-
rapii, w której uczestniczą, od 15 marca 2017 r.,  Możli-
wość rehabilitacji dzieci i młodzieży romskiej, poprzez
hipoterapię, istnieje dzięki środkom z "Programu Inte-
gracji Społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-
2020", które w tym roku udało się pozyskać dla SOSzW.
Zajęcia odbywały się trzy razy    w tygodniu w naszej
lokalnej "Stajni na Warszawskiej".

Głównym celem zajęć jest usprawnianie zaburzonych
funkcji rozwojowych. Jednakże, poprzez obcowanie ze
zwierzętami, uczniowie mają możliwość rozwijania uczuć
wyższych. Uczą się odpowiedzialności oraz empatii.

Zajęcia z końmi przebiegały według wcześniej ułożo-
nego planu i były dostosowane do indywidualnych
potrzeb oraz predyspozycji uczniów. Zawierały zarów-
no stronę teoretyczną, jak i praktyczną. Obejmowały
m.in. czyszczenie koni, dotykanie ich, głaskanie, przy-
tulanie, poznawanie ich nawyków żywieniowych, co
miało na celu stopniowe przyzwyczajanie dzieci i mło-
dzieży do zwierząt. Wszystko to z zachowaniem wszel-
kich zasad bezpieczeństwa.

 Regularność spotkań i oswojenie się z końmi przy-
niosło oczekiwany rezultat. Dzieci romskie nauczyły się
dbać o konia, prowadzić go, a prawie wszystkie pre-
zentują jazdę w różnych pozycjach. Tu należy również
zaznaczyć terapeutyczny aspekt spotkań z końmi. To
nie tylko wewnętrzne przemiany, jakie nastąpiły w każ-
dym z uczniów, ale przede wszystkim radość i szczę-
ście, które można zobaczyć na ich twarzach.

Edyta Wolny
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PRZEDSZKOLAKI  W ZSM
20 czerwca br. dość liczna grupa pięcio i sześciolatków z

Przedszkola PICCOLINO odwiedziła głubczycki MECHANIK.
 Była to kolejna, doroczna wizyta dzieci z tej placówki, które

pod opieką swych nauczycielek - Renaty Ostrowskiej i Justyny
Smołki przeniosły się z mini-przedszkolnego świata w maxi-szkol-
ny świat. Oprowadzane przez znaną im już "Panią Wiosnę" - jak
nazywają Marię Farasiewicz oraz dziewczęta z samorządu szkol-
nego, swym szczebiotem, temperamentem, radością i żywioło-
ścią wypełniły przestrzeń. Cisza i spokój panujące na koryta-
rzach zamieniły się w gwar i zgiełk.

Dzieciaczki już w progu szkoły przywitała opiekunka samorzą-
du szkolnego - Elżbieta Śmidoda, a od kierownika warsztatów -
Piotra Enenkiela na "dzień dobry" otrzymały odblaskowe opa-
ski bezpieczeństwa, które z dumą nosiły!   Odwiedziły sekreta-
riat oraz gabinety dyrektorów: Jana Łaty i Ilony Klepackiej. A
tam szalały, kręcąc się na fotelach obrotowych.

"Obdarowane" cukierkami przez panią wicedyrektor udały się
do gabinetu języka polskiego i garderoby teatru TRADYCJA,
gdzie ich radość sięgała zenitu. Przebierały się w kostiumy sce-
niczne. Na ich głowach pojawiły się kapelusze, korony, kaski,
wianki, turbany. Oj działo się, działo!

Po drodze mili goście zwiedzili pokój nauczycielski (witani cie-
pło przez grono pedagogiczne), szkolne Muzeum Regionalne,
jak i dwie pracownie informatyczne. Z satysfakcją zasiedli przy
komputerach. W sali gimnastycznej dzieci dały upust swej nie-
spożytej energii. Pod czujnym okiem wuefisty - Marka Malewi-
cza biegały, kopały piłkę, turlały się i robiły przewroty w przód
na materacach. Aż miło było popatrzeć na te uśmiechnięte, peł-
ne zadowolenia i radości buźki.

Ostatni etap wizyty naszych milusińskich z PICCOLINO sta-
nowiły warsztaty szkolne i stacja diagnostyczna. Samochody,
uniesione wysoko, na podnośnikach, wprawiły małych gości w
osłupienie.

Tymczasem koniec wycieczki i czas powrotu do przedszkola.
Tyle wrażeń jednocześnie. Dzieciaki będą miały teraz, o czym
rozprawiać! Zapraszamy ponownie. Do zobaczenia!

                                                                         Redakcja ZSM

ORGANISTA Z DYPLOMEM
1 lipca br. w Bazylice pw. Św. Rodziny w Branicach miało miejsce niecodzienne wyda-

rzenie. Odbył się tam egzamin dyplomowy organistowski Macieja Alberta - mieszkańca
wsi Mokre - absolwenta Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Opolu.

Komisja egzaminacyjna składająca się z profesorów tej uczelni: Beaty i Alfreda Bącz-
kowiczów oraz Anny Sikory oceniała najpierw oprawę muzyczną mszy św., a następnie
prawie godzinny koncert organowy w wykonaniu egzaminowanego.

Wybrzmiały w nim kompozycje Jana Sebastiana Bacha, Mariana Sawy, Flora Peetersa,
Gustawa Roguskiego, Louisa Vierne'a oraz pieśni religijne w opracowaniu Alfreda Bącz-
kiewicza i Maxa Regera. Maciek Albert został wysoko oceniony przez komisję,
a z egzaminu dyplomowego otrzymał ocenę bardzo dobrą! Były wielkie emocje, gratula-
cje, ciepłe słowa uznania, liczne podziękowania. Nie brakowało też wzruszeń! W uroczystej mszy św., sprawowanej przez ks.
proboszcza Alojza Nowaka i znakomitym koncercie uczestniczyli bliscy Macieja, jego rodzina, przyjaciele, nauczyciele, ks. Krzysz-
tof Cieślak - proboszcz parafii Równe, znajomi oraz wierni, przybyli do bazyliki na wieczorną Eucharystię. Warto przypomnieć, że
Maciek Albert ma zaledwie 18 lat! To uczeń III klasy technikum informatycznego głubczyckiego MECHANIKA i akompaniator w
teatrze TRADYCJA ZSM. Od ósmego roku życia jest organistą w kościele parafialnym w Równem i trzech kościołach filialnych we
wsiach: Mokre, Dobieszów i Pielgrzymów. Pięcioletnie studia organistowskie zrealizował w cyklu czteroletnim, co tylko potwierdza
jego niezwykły talent, pasję i kunszt artystyczny. Wcześniej ukończył Państwową Szkolę Muzyczną I st. w Głubczycach w klasie
fortepianu pani Lilianny Eckert.

Maćka Alberta można zwać mistrzem organów. Z wielką łatwością i subtelnością, a także energią i głębią wydobywa z nich
różnorodne brzmienia. Nadaje im kształt i barwę… Jego możliwości i umiejętności wokalne także zasługują na uwagę. Słucha się go
z przyjemnością. A do licznych gratulacji adresowanych do Maćka dołączamy życzenia zdrowia i wszelakiego dobra!

Maćku, jesteśmy z ciebie dumni!                                                                                                                                         Maria Farasiewicz

 "Niech żyją wakacje, niech żyje woda las
 i niebo i słońce i wolny swawolny czas…"

Takie słowa piosenki wyśpiewali przedszkolacy z Gołuszowic
na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2016/17. Jednak za-
nim usłyszeliśmy ten tekst musieliśmy zmierzyć się z wyzwania-
mi postawionymi przed nami przez cały rok. We wrześniowe,
słoneczne popołudnie spotkaliśmy się na święcie pieczonego
ziemniaka. Wspólne tańce, pląsy, konkursy połączone z  piecze-
niem kiełbasy  i ziemniaków, pozwoliły na zintegrowanie zarów-
no dzieci jak i ich rodziców. Czas mijał i każdy miesiąc niósł ze
sobą nowe wyzwania, przeżycia i emocje. W listopadzie brali-
śmy udział w  gminnym festiwalu piosenki prozdrowotnej, gdzie
w kategorii zespoły zajęliśmy drugie miejsce. Podczas zabawy
andrzejkowej w  świetle wróżb przenieśliśmy się w  nieco od-
ległą przyszłość. Były śmiechy, radość, czasami smutek i nieza-
dowolenie. Niedługo później mogliśmy cieszyć się odwiedzina-
mi  Świętego Mikołaja. Dużym wyzwaniem było też dla nas
przygotowanie Jasełek, którym towarzyszyło wspólne kolędo-
wanie. Nowy rok 2017 rozpoczęliśmy zabawą karnawałową. Pięk-
ne stroje, barwne korowody, tańce i słodkości wypełniły nam
cały dzień. W styczniu wraz  z dziećmi szkolnymi świętowaliśmy
Dzień Babci i Dziadka. W lutym czas na zimowy odpoczynek,
po czym przygotowanie do pierwszego Dnia Wiosny. Czym bli-
żej byliśmy końca roku, tym więcej mieliśmy wyzwań.

Nie mogliśmy zapomnieć o naszych kochanych rodzicach i to
właśnie dla nich ze starszymi kolegami ze szkoły przygotowali-
śmy uroczystą akademię. Zwieńczeniem naszej pracy, był Dzień
Dziecka oraz w niedalekim czasie wycieczka do zoo w Opolu.
Jeszcze wspominaliśmy wspólną wycieczkę, a już trzeba było
przygotowywać się na  pożegnanie roku szkolnego.W bieżą-
cym roku szkolnym braliśmy także udział w projektach "Czyste
powietrze wokół Nas", "Jak nie czytam. Jak czytam", "Śniada-
nie daje moc", w teatrzykach profilaktycznych, w przedstawie-
niach organizowanych przed MDK  Głubczycach oraz w uro-
czystościach organizowanych przez dzieci szkolne. Wielkim
wyróżnieniem za zaangażowanie dzieci i rodziców było zdoby-
cie 1. miejsca w konkursie "Zbieramy plastikowe butelki".

Łucja Kościelna  nauczyciel przedszkola w Gołuszowicach



GMINNE  ZAWODY  SPORTOWO POŻARNICZE  „ZAWISZYCE 2017”

24 czerwca na boisku sportowym w Zawiszycach odbyły się zawody sportowo pożarnicze  jedno-
stek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Głubczyce. Zawody obejmowały sztafetę po-
żarniczą 7x50 m z przeszkodami i ćwiczenie bojowe. Poszczególne konkurencje oceniała komisja
sędziowska złożona z funkcjonariuszy KP PSP w Głubczycach oraz druhów OSP pod przewodnic-
twem kpt. Kacpra Węgrzyna.
Klasyfikacja drużyn:
Seniorzy "A" (mężczyźni),
1. OSP Zubrzyce I, 2.OSP Bogdanowice I, 3. OSP Zubrzyce II
Kobieca "C"   1.OSP Zawiszyce, 2.OSP Lisięcice. 3. -
MDP 12-16 lat (chłopięca), 1. OSP Bogdanowice, 2. OSP Lisięcice,  3. OSP Zubrzyce
MDP 12-16 lat (dziewczęca),  OSP Lisięcice, 2.OSP Bogdanowice, 3.-
HDP do 12 lat (chłopięca) 1. OSP Zubrzyce, 2. OSP Lisięcice, 3. OSP Bogdanowice
HDP do 12 lat (dziewczęca) 1. OSP Lisięcice, 2. OSP Bogdanowice, 3. OSP Chomiąża

Po oficjalnym ogłoszeniu wyników przez sędziego głównego, odbyła się uroczystość wręczenie
nagród zwycięzcom. Nagrody wręczał prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Adam
Krupa oraz komendant powiatowy PSP bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk. Prezes Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP Adam Buchaniec pogratulował zwycięzcom oraz podziękował
wszystkim drużynom za udział w zawodach, a drużynie gospodarzy za przygotowanie zawodów.

Na zawody przybyli przedstawiciele straży pożarnej z Krnova. Po części sportowej odbyła się
zabawa taneczna.
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55. Batalion Remontowy w Opolu
świętował swoje 50-lecie

Zgromadzeni goście, wśród których obecni byli dowódca 10.
Opolskiej Brygady Logistycznej, pułkownik Szymon Lepiarz,
przedstawiciele Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej, lokalne
władze samorządowe, delegacje z instytucji i jednostek woj-
skowych, służby mundurowe, organizacje pozarządowe, a tak-
że byli żołnierze i pracownicy wojska, zebralni  na uroczystej

zbiórce.
Przed rozpoczęciem

uroczystości personel
55. Batalionu Remon-
towego wziął udział we
mszy świętej, odpra-
wianej przez kapelana
wojskowego, księdza
majora Sławomira Ga-
dowskiego w intencji
żołnierzy i pracowni-
ków wojska oraz ich ro-
dzin.

Po mszy zgromadzo-
nych na apelu gości po-
witał dowódca 55. Ba-
talionu Remontowego,
podpułkownik Andrzej
Rakowski. Podziękował
on żołnierzom i pracow-
nikom wojska Batalio-
nu za służbę i pracę oraz
złożył podziękowania
również dla tych którzy

włożyli swój wkład w rozwój 55. Batalionu Remontowego i tym
samym przyczynili się do jego sukcesów. Ppłk. Rakowski natomiast
osobiście otrzymał podziękowania i gratulacje od płk. Szymona Le-
piarza za dotychczasowe osiągnięcia. Na ręce dowódcy samorzą-
dowi, przedstawiciele ZHP i służb mundurowych złożyli listy gratu-
lacyjne.

Pamiętając o tym, że 55. Batalion Remontowy od samego po-
czątku współpracuje ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, Ko-
menda Hufca w Głubczycach, wręczyła statuetkę "Niezawodny
Przyjaciel" na ręce podpułkownika Andrzeja Rakowskiego w ra-
mach podziękowania za wieloletnią współpracę.

10. Opolska Brygada Logistyczna
 im. płk. Piotra Wysockiego

świętowała 18. urodziny
W obchodach tej uroczystości 29 czerwca 2017r. w Opolu,

wzięła udział grupa harcerzy z KH Hufca ZHP w Głubczycach.
U r o c z y-

stości odby-
ły się w ko-
szarach 10
Brygady lo-
gistycznej, a
patronatem
honorowym
objęli je Wo-
jewoda Opol-
ski Adrian
C z u b a k ,
Ma rsz ał ek
Województwa Opolskie-
go Andrzej Buła oraz Pre-
zydent Miasta Opola Ar-
kadiusz Wiśniewski. Puł-
kownik Sławomir Łach re-
prezentujący Szefa In-
spektoratu Wsparcia Sił
Zbrojnych przyjął meldu-
nek o gotowości pododdziałów do uroczystości.

Podczas obchodów święta wyróżnieni żołnierze odebrali za-
służone im odznaczenia państwowe, tytuły honorowe i odznaki
pamiątkowe 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Żołnierze otrzy-
mali również podziękowania za bieżącą działalność od przedsta-
wicieli związków weteranów i kombatantów i organizacji poza-
rządowych. Harcerze z Komendy Hufca ZHP w Głubczycach w
ramach podziękowania za wieloletnią współpracę, złożyli na ręce
dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej pułkownika Szy-
mona Lepiarza statuetkę "Niezawodny Przyjaciel".

Oficjalną część obchodów zakończyła Pieśń Reprezentacyjna
Wojska Polskiego wykonana przez Orkiestrę Reprezentacyjną
Wojsk Lądowych z Wrocławia, po której przegrupowano od-
działy do defilady. Na koniec uroczystości wszystkich uczestni-
ków uroczystości zaproszono na pokazy musztry paradnej i sprzę-
tu wojskowego.

UROCZYSTOŚĆ UPAMIĘTNIAJĄCA 74. ROCZNICĘ MORDU LUDNOŚCI POLSKIEJ NA WOŁYNIU...
...odbyła się 11.07.2017r. o godz. 12:00 przed Pomnikiem Sybiraków  i "Kamieniem Pamięci" na Cmentarzu Komunalnym w Głubczy-
cach. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe, harcerze KHZHP, władze samorządowe województwa, powiatu, gminy, służby
mundurowe, kombatanci, kresowianie. Na uroczysty apel  złożyły się: montaż słowno-muzyczny, przemówienie prezesa SMLiKPW
Edwarda Wołoszyna, modlitwa prowadzona przez kapelana kresowian  ks. Adama Szubkę, złożenie kwiatów i zniczy.
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomo-
ści poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczycach w dniu:
1.  20.06.2017 r. wykazy obejmujące przeznaczone do zbycia
     n/w nieruchomości:
a)  nieruchomość niezabudowana, obejmującą działkę nr 353/6 o
pow. 0,0387 ha, położona w Zubrzycach przy ul. Przytulnej nr 4;
b)  nieruchomość niezabudowana, obejmującą działkę nr 953 o
pow.  0,0600 ha, położona w obrębie gruntów miejscowości Bog-
danowice;
c)  nieruchomość niezabudowana, obejmującą działkę nr 147/1 o
pow.i 0,0982 ha, położona w obrębie gruntów miejscowości Bier-
natów;
d)  nieruchomość niezabudowana, obejmującą działkę nr 151/2 o
powierzchni 0,0100 ha, położona w obrębie gruntów miejscowości
Biernatów;
e)  nieruchomość niezabudowana, obejmującą działkę nr 114/3 o
powierzchni 0,0100 ha, położona w obrębie gruntów miejscowości
Biernatów;
f) nieruchomość niezabudowana, obejmującą działkę nr 152 o pow.
0,0200 ha, położona w obrębie gruntów miejscowości Biernatów;
g) nieruchomość niezabudowana, obejmującą działkę nr 153 o pow.
0,1300 ha, położona w obrębie gruntów miejscowości Biernatów.
Z dniem 01.08.2017 r. upływa termin do złożenia wniosku przez
osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774
z późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie
nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepi-
sów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieru-
chomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
2. 23.06.2017 r. wykazy obejmujące przeznaczone do zbycia
n/w nieruchomości:
a)  nieruchomość lokalowa, położona w Głubczycach przy ul. Ko-
ściuszki nr 30a/1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułam-
kowej części gruntu z działki nr 292/16:
b)  nieruchomość lokalowa, położona w Głubczycach przy ul. Ko-
ściuszki nr 30a/4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułam-
kowej części gruntu z działki nr 292/16:
Z dniem 04.08.2017 r. upływa termin do złożenia wniosku przez
osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774
z późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie
nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepi-
sów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieru-
chomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.
3. 28.06.2017 r. wykaz obejmujący przeznaczoną do zbycia nie-
ruchomość niezabudowaną, obejmującą działkę nr 229 o pow. 1,0008
ha, położoną w obrębie gruntów miejscowości Kietlice.
Z dniem 09.08.2017 r. upływa termin do złożenia wniosku przez
osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomo-
ści na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147
z późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie
nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepi-
sów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieru-
chomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

4. 03.07.2017 r. wykazy obejmujące przeznaczone do od-
dania w dzierżawę n/w nieruchomości:
a) nieruchomości gruntowe, położone w Głubczycach,
oznaczone według ewidencji gruntów jako działki nrnr: 77/3,
84/1, 511/3 oraz części działek nrnr: 79/2, 79/3, 89/2, 89/3, 89/4,
119/9, 460/31, 460/32, 460/33, 511/1, 505/1, 865/2;
b) nieruchomość gruntowa, położone w obrębie gruntów miej-
scowości Braciszów, oznaczona według ewidencji gruntów jako
działka nr 11;
c) nieruchomość gruntowa, położone w obrębie gruntów miej-
scowości Chomiąża, oznaczona według ewidencji gruntów jako
działka nr 32/2;
d) nieruchomość gruntowa, położone w obrębie gruntów miej-
scowości Pietrowice, oznaczona według ewidencji gruntów jako
działka nr 174/4.
5. 12.07.2017 r. wykaz obejmujący przeznaczoną do zbycia
nieruchomość lokalową, położoną w Głubczycach przy ul. Ra-
ciborskiej nr 8/6 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste
ułamkowej części gruntu z działki nr 619/43.
Z dniem 23.08.2017 r. upływa termin do złożenia wniosku przez
osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nierucho-
mości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015
r. poz. 1774 z późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie
o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odręb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem
zbywanej nieru-chomości pozbawionym prawa własności tej
nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadko-
biercą.

 OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:

1.   16 sierpnia 2017 r. odbędzie się VIII przetarg ustny nie-
ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudo-
wanej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr
485/12 o powierzchni 0,1246 ha, położonej w Głubczycach przy
ul. Karola Miarki. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 45
962,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 4 600,00 zł.
2. 22 sierpnia 2017 r. odbędą się:
a)  VI przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nie-
ruchomości 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)  VI przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nie-
ruchomości 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.
3. 12 września 2017 r. odbędzie się IV 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 646 488,00 zł +
VAT 23%. Wadium wynosi 65 000,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieniądzu. Terminy i warunki wniesienia wadium za-
warte są w ogłoszeniach o przetargach.
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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Ogłoszenie o przetargach
Prezes Zarządu Głubczyckiego TBS

Spółka z o.o.
ul. Pocztowa 8, 48 - 100 Głubczyce

ogłasza III ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż lokali mieszkalnych

położonych w Głubczycach
przy ul. Kochanowskiego 13

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 półpiętrze o pow.
1,20m2. Na układ funkcjonalny lokalu składa się prze-
chodnia kuchnia, dwa pokoje, w tym jeden przechodni,
łazienka z wc. Cena wywoławcza 80.000zł. wysokość
postąpienia 800zł. Przetarg odbędzie się 12.09.2017r. o
godz. 9:00 w świetlicy GTBS przy ul. Pocztowej 8 w
Głubczycach. Warunkiem udziału w przetargu jest wnie-
sienie wadium w wys. 8.000zł
Lokal nr 10 o pow. użytkowej 17,60m2 położony na
poddaszu budynku, do lokalu przynależy piwnica o pow.
7,00m2. Na układ funkcjonalny skała się jedno pomiesz-
czenie, wc wspólne na półpiętrze. Cena wywoławcza
11000zł. wysokość postąpienia 110zł. Przetarg odbędzie
się 12.09.2017r. o godz. 10:00 w  świetlicy GTBS przy ul.
Pocztowej 8 w Głubczycach. Warunkiem udziału w prze-
targu jest wniesienie wadium w wys. 1100zł.
Lokal nr 11 o pow. 22,60m2 położony na poddaszu, do
lokalu przynależy piwnica o pow. 9,90m2. na układ funk-
cjonalny składa się przechodnia kuchnia, jeden pokój,
wc wspólne na półpiętrze. Cena wywoławcza 13000zł.
wysokość postąpienia 130zł. Przetarg odbędzie się
12.09.2017r. o godz. 11:00 w  świetlicy GTBS przy ul.
Pocztowej 8 w Głubczycach. Warunkiem udziału w prze-
targu jest wniesienie wadium w wys. 1300zł
Szczegóły dotyczące przetargów na stronie:
www.gtbs.eu w zakładce OGŁOSZENIA  lub
www.bip.glubczyce.pl  w zakładce Jednostki Gospodar-
cze/Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego - Ogłoszenia lub w siedzibie GTBS przy ul. Pocz-
towej 8 w Głubczycach

W okresie od 3 do 9 lipca odnotowaliśmy na terenie powiatu      głubczyc-
kiego 4 miejscowe za-
grożenia.

4 lipca przed godz.
22.00 otrzymaliśmy
zgłoszenie, że na trasie
pomiędzy Głubczycami
a Pomorzowicami w
okolicy wiaduktu do-
szło do wypadku samo-
chodu osobowego
marki Renault. Po przy-
jeździe zastępów straży
zastano samochód leżą-
cy na dachu po uderze-
niu w podporę betonową wiaduktu. Działania straży polegały na zabezpie-
czeniu miejsca zdarzenia, ewakuacji poszkodowanego z pojazdu i przeka-
zaniu Zespołowi Ratownictwa Medycznego, odłączeniu zasilania w pojeź-
dzie, oświetleniu terenu akcji, usunięciu pozostałości powypadkowych.
W wyniku tego zdarzenia kierujący pojazdem poniósł śmierć na miejscu.

8 lipca na trasie pomiędzy Kietrzem a
Kozłówkami doszło do wypadku z udzia-
łem pięciu samochodów osobowych. W
wyniku prawdopodobnie niedostosowania
prędkości do warunków panujących na
drodze doszło do zderzenia dwóch samo-
chodów marki Fiat i Opel. Na to zdarzenie
najechały kolejne trzy samochody. W trak-
cie tego wypadku poszkodowane zostały
dwie osoby, które zostały zabrane do szpitala przez personel ZRM. Na czas
prowadzonych działań droga wojewódzka nr 416 była  zablokowana.

Pozostałe dwa zdarzenia to:
- udzielanie pomocy w związku z wypadnięciem młodego bociana z gniazda
w miejscowości Dziećmarów oraz - uwolnienie zaplątanego w sznurek pta-
ka przy ul.Browarnej w Głubczycach.
Oprócz  zdarzeń na terenie powiatu głubczyckiego strażacy z Jednostki
Ratowniczo Gaśniczej w Głubczycach wraz z podnośnikiem oraz strażacy z
OSP Baborów, OSP Zopowy, OSP Dzierżysław i OSP Branice brali udział w
dniach 7 i 8 lipca w usuwaniu skutków nawałnicy jaka przeszła przez miej-
scowość Landzmierz w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim.
                                                         st.kpt. Waldemar Hołownia

INFORMACJE KP PSPOŻARNEJ

ZBIERAMY KREW DLA POLSKI
11. czerwca br. odbyła się ogólnopolska akcja poboru krwi pod nazwą "Zbieramy krew dla Polski". To już X edycja tego jakże

szlachetnego przedsięwzięcia, a zorganizowanego w naszej społeczności po raz drugi przez Zarząd Klubu Honorowych Dawców
Krwi PCK oraz "Intermarche" - Oddział Głubczyce.

Akcja ta miała miejsce na dziedzińcu sklepu "Intermarche" przy ul. Raciborskiej.  To tam z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa przybył specjalistyczny autobus z kadrą medyczną. Ogółem zebrano ponad 8 litrów krwi - bezcennego daru.
Wśród oddających krew znalazła się także reprezentacja Zakładu Karnego w Głubczycach, a także tegoroczni absolwenci ZSM.

Poborowi krwi towarzyszył trwający od godz. 9.00 do 16.00 festyn o charakterze piknikowo-plenerowym z mnóstwem atrakcji.
Wśród nich: symulator wypadku zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji  i WORD Opole, symulacja wypadku samocho-
dowego w realizacji OSP Grobniki i Pogotowia Ratunkowego, pokazy pierwszej pomocy młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego
pod kier. Jolanty Kruk, stoisko z rękodziełem Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach, dmuchańce, zjeżdżal-
nie dla dzieci i inne.

Podsumowanie i oprawę artystyczną festynu stanowił barwny, ponad dwugodzinny występ wokalny Marii Farasiewicz i Beaty
Krzaczkowskiej przy akompaniamencie Mariana Bażyńskiego.
Wszystkim, tym którzy tego dnia oddali "Krew dla Polski", czy włączyli się w społeczną organizację festynu oraz sponsorowi akcji
- bankowi Skok - Stefczyka, prezes klubu HDK PCK Elżbieta Kubal oraz kierownictwo "Intermarche" składają serdeczne podzięko-
wania. Fotoreportaż na www.twojeglubczyce.pl                                                                          Redakcja ZSM
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W Białymstoku
15-18.06 odbyły się 53 Indywidualne Mistrzostwa
Polski Elity w badmintonie.

  Zawodnicy z na-
szego klubu spisa-
li się bardzo do-
brze zdobywając
cztery medale.
Złoty medal po-
nownie zdobyły w
grze podwójnej
kobiet siostry
Agnieszka i Aneta
Wojtkowskie. Sio-
stry dołożyły do
swojej kolekcji
jeszcze medale w
grze mieszanej,
Agnieszka zdoby-
ła medal srebrny
grając w parze z
Wojtkiem Szku-
dlarczykiem z klu-
bu Hubal Biały-
stok, a Aneta me-
dal brązowy gra-

jąc w parze z Pawłem Pietryją z klubu Plesbad Pszczyna.
Wspaniale spisał się również nasz młody zawodnik Prze-
mysław Szydłowski, który zdobył srebrny medal w grze
podwójnej grając w parze z Pawłem Pietryją z klubu Ples-
bad Pszczyna. Należy dodać iż jest to pierwszy medal zdo-
byty przez Przemka w kategorii w Elita. Serdecznie gratu-
lujemy naszym zawodnikom.

W Kędzierzynie Koźlu
17.06 odbył się Międzynarodowy Turniej Beninca Cup
w badmintonie.
   Zmagania trwały dwa dni: pierwszy dzień tj. rywalizacja
toczyła się w kategoriach U-9, U-11 i U-13. Nasi zawodni-
cy zdobyli w tym dniu 5 medali: dwa złote i trzy srebrne:
U-9 dziewczęta -I miejsce - Maja Janko
U-9 chłopcy - II miejsce Paweł Kiszczyk
U-11 dziewczęta - II miejsce - Maja Janko
U-11 chłopcy - I miejsce - Mateusz Golas
U-13 II miejsce - Angelika Kowarska
Drugiego dnia  walczyliśmy w kategoriach U-8, U-10
 i U-12 tym razem zdobywając dziesięć medali.
 Poniżej przedstawiamy wyniki
U-8 dziewczęta - II m. - Natalia Raczkowska,
                              III m. - Laura Rudzińska
U-8 chłopcy - II m. - Olivier Gacki
                        III m. - Oliwier Wolny
U-10 dziewczęta - I m.- Maja Janko
II m. - Oliwia Zielińska
III m. - Anna Gałaszkiewicz
U-10 chłopcy - III m. - Rafał Mielnik
U-12 dziewczęta - III m. - Emilia Mstowska
U-12 chłopcy - I m. - Mateusz Golas

             Serdecznie gratulujemy naszym wszystkim
              zawodnikom godnej postawy na korcie

              oraz wspaniałych wyników sportowych.
PK

POKAZ  U  MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

W dniu 19.05.2017 r w Opolu w klubie i restauracji "Radiowa" odbył
się pokaz zawodników LKS Sparta Głubczyce i Pietrowice Taekwon-
do. Najlepsi nasi zawodnicy zostali zaproszeni przez Marszałka Woje-
wództwa Opolskiego Pana Andrzeja Bułę do promocji dyscypliny spor-
towej, w której odnoszą znaczące sukcesy rangi krajowej i międzyna-
rodowej. W pokazie brali udział Nasi najlepsi sportowcy medaliści
Mistrzostw Polski, Europy, Pucharu Europy i Świata: Karolina Konik,
Kamila Ciechanowska, Paulina Szpak, Olga Jabłońska, Kinga Sztucka,
Daria Baran, Bartosz Słodkowski, Wojciech Żłobicki i Jakub Brewus z
trenerem Danielem Jano. Nasi zawodnicy podczas pokazu zaprezento-
wali układy drużynowe, walkę aranżowaną, elementy techniczne w
walce sportowej oraz rozbicia desek i testy siły.

W Lublianie na Słowenii
odbyły się w dniach 28.06.-03.07.2017r. Indywidualne i Drużynowe
Akademickie Mistrzostwa Europy w Badmintonie.
    Wielki suk-
ces odniosła
zawodniczka
klubu LKS
" T e c h n i k "
G ł u b c z y c e
Aneta Wojt-
kowska, która
zdobyła  dwa
medale indywi-
dualnie: złoty w
grze mieszanej
grąjąc w parze z
Pawłem Pietryją
i brązowy    w
grze podwójnej
w parze z Kor-
nelią Marczak.
    Dodatkowo
w turnieju dru-
żynowym, re-
p r e z e n t u j ą c
Un i we r syt e t
Opolski wywal-
czyła wraz  z ko-
legami również
brązowy medal.  Serdecznie gratulujemy
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MISTRZOSTWA POLSKI
SENIORÓW TAEKWONDO

W dniach 26-28 w maju 2017 roku w Ciechanowie odbyły się
XXX Mistrzostwa Polski Seniorów Taekwondo.

Reprezentacja LKS Sparta Głubczyce i ZS w Pietrowicach w
składzie Karolina Konik, Kamila Ciechanowska, Paulina Szpak,
Daria Baran, Olga Jabłońska, Natalia Katańska, Wiktoria Konik,
Kamila Bednarczuk, Bartosz Słodkowski, Michał Jano, Paweł Or-
łowski wraz z trenerem Danielem Jano  przywiozła z mistrzostw
trzy krążki  złote, jeden srebrny i trzy brązowe.

Tytuł Mistrza Polski
i złoty medal uzyskała
Karolina Konik wygry-
wając indywidualne
walki do 62 kg. Dwa
złote medale wywal-
czył Bartosz Słodkow-
ski  w walkach w kate-
gorii + 85 kg i testach
siły zostając również
najlepszym zawodni-
kiem Mistrzostw. W
układach drużyno-
wych na II stopniu po-
dium stanęła nasza
drużyna kobiet w skła-
dzie: Karolina Konik,

Kamila Ciechanowska,
Paulina Szpak, Olga Ja-
błońska, Daria Baran,
Natalia Katańska. Trzecie
miejsce i brązowy medal
zdobyli: Paulina Szpak w
układach formalnych ko-
biet oraz Michał Jano
układy formalnych męż-
czyzn.  W walkach dru-
żynowych Nasze Panie
zajęły III miejsce w skła-
dzie:     Karolina Konik,
Kamila Ciechanowska,

Paulina Szpak, Olga Jabłońska, Daria Baran i Wiktoria Konik.
Następne zawody w których zawodnicy LKS Sparty Głubczyce

będą mogli sprawdzić swoje umiejętności to Puchar Europy.
                                   Życzymy im równie dobrych wyników.

NAGRODY I STYPENDIA
MARSZAŁKA

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
22.05.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu odby-

ło się spotkanie z medalistami Mistrzostw Polski, Mistrzostw
Europy, Pucharu Europy, Pucharu Świata i Mistrzostw Świa-
ta.

Przedstawiciele
wszystkich dyscyplin
naszego wojewódz-
twa, którzy zdobyli
medale na Mistrzo-
stwach Polski  otrzy-
mali  listy gratulacyj-
ne i stypendia spor-
towe.  Za zawody
sportowe na arenach
europejskich i świato-
wych medaliści otrzy-
mali specjalne nagro-
dy. Na spotkanie to
zostali również zapro-
szeni zawodnicy i tre-
ner LKS Sparta  w
Głubczycach i ZS w
Pietrowicach osiąga-
jący sukcesy na arenach krajowych i międzynarodowych.

Nasz Klub reprezentowali: Karolina Konik, Kamila Cie-
chanowska, Paulina Szpak, Daria Baran, Olga Jabłońska,
Kinga Sztucka, Natalia Katańska, Bartosz Słodkowski, Mi-
chał Jano i Wojciech Żłobicki  oraz trener Daniel Jano.

Nasi zawodnicy zostali wyróżnieni stypendiami i nagroda-
mi. Listy gratulacyjne, stypendia i nagrody wręczył  Marsza-
łek Województwa Opolskiego Andrzej Buła i Wicemarszałek
Województwa Opolskiego Stanisław Rokoczy. Serdeczne gra-
tulacje dla wyróżnionych.

KARATE
W Umag w Chorwa-

cji odbyło się (26-29
czerwca 2017r.)10th
WKF Training Camp
& Karate1 Youth
Cup.

Treningi z kata Shoto-
kan prowadził Luca Val-
desi. Z Ludowego Ze-
społu Karate-Do Głub-
czyce w seminarium brali
udział Szymon Cieślik i
Julia Hac. 30 czerwca>>

>>>do 2 lipca trwały Zawody
Karate WKF K-1 w których
startowało około 2500 zawod-
ników z 385 klubów z całego
świata.W zawodach z naszego
klubu brali udział Maciej Ko-
walczyk i Szymon Cieślik jako
kadeci. W ich kategorii starto-
wało 96 zawodników. Julia Hac
startowała kategorii U12 i nie-
stety przegrała pierwszą wal-
kę.Maciek również przegrł
pierwszą walkę.Szymon Cieślik
natomiast wygrał pierwsza
walkę 5-0 ale przegrał drugą walkę ze złotym medalistą i dlate-
go wystartował w repasażach. Tu również pierwszą walkę wy-
grał 5-0 ale drugą przegał 4-1.W podsumowaniu tej konkuren-
cji Szymon na 96 zawodników zdobył 9 miejsce, które jest bra-
ne pod uwagę w punktacji. Pierwszy raz uczestniczyliśmy w
tak prestiżowych zawodach.Zdobyliśmy duże doświadczenie
i mobilizację do dalszej pracy. Poziom zawodników był na bar-
dzo wysokim poziomie dlatego z wyniku Szymona Cieślika je-
steśmy bardzo dumni.                                                                      JH
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ZAPROSZENIE
MINI-MAXI-MUZEUM-MARYSIENKA-M4 YOU

OTWARTE  OD 18. CZERWCA
CODZIENNIE  W GODZ.  14,00 DO 18,00

 (PONIEDZIAŁKI NIECZYNNE)
MIEDZYNARODOWA WYSTAWA

 - MARYSIENKA
 GLUBCZYCE LAS

WYSTAWA ZNACZKÓW, KUFLI PIWNYCH,
POCZTÓWEK Z CAŁEJ EUROPY I INNYCH.

KOLEKCJE TEMATYCZNE:
KOLEJE, KOPALNIA, HARCERSTWO,

 STRAŻ GRANICZNA, STRAŻ  POŻARNA, POLICJA,
NAPOELON BONAPARTE,

KOLARSTWO,  BANKNOTY, MONETY,
CIEKAWE SPECJALNE LALKI,

 KAMIENIE SZLACHETNE / MINERALY/
NOWY TEMAT; CHINA

WSTĘP WOLNY  -  WELCOME
- WITAMY - ZAPRASZAMY

OSOBY POTRZEBUJĄCE  POMOCY
W ZWIĄZKU  Z PROBLEMEM

 ALKOHOLOWYM,
NARKOTYKOWYM  LUB

PRZEMOCĄ W RODZINIE
 MOGĄ JĄ UZYSKAĆ:

* w Punkcie Konsultacyjnym budynek Urzędu Miejskiego,
     ul. Niepodległości 14, pok.24 (II p)   tel. 77 485-08-60
  - dyżury członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
      Problemów  Alkoholowych:
       we wtorki  w godz. 12.00 -14.00,
       w piątki w godz.  9.00 - 11.00,   środy w godz. 14.00 - 16.00
* dyżury terapeuty: w poniedziałki i środy w godz. 16.00  - 19.30
       telefon zaufania - bezpłatna infolinia:   tel  0800-475 - 070
       - codziennie od pon. do piątku w godz. 8.00 - 14.00
*  u psychologa ds. przemocy /w Ośrodku Pomocy Społecznej
       przy  ul. Pocztowej 6a tel. 77 485-29-22/ -  w piątki w godz .
      14.00 - 16.00  (termin spotkania  uzgodnić telefonicznie)

* Grupy samopomocowe AA i AL-Anon spotykają się
        w pomieszczeniach Stowarzyszenia Głubczycki Klub
        Abstynenta ( Urząd Miejski  ul. Niepodległości 14)
       grupa AA-w każdą środę o godz. 18.00
       grupa Al-Anon  -  w każdy wtorek  o godz. 18.00
* Głubczycki Klub Abstynenta czynny codziennie od godz.17.00

*  Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom /ul. Zakonna 3
     czynny codziennie w godz. 14.00 - 22.00  /tel. 77 485-61-77/
*  Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
         - połączenie bezpłatne: 116 111
    facebook.com/Niechciane.Glubczyce

                                                                 Głubczyce, 07.2017r.
OCENA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ  DO SPOŻYCIA
PRZEZ LUDZI NA TERENIE

 POWIATU GŁUBCZYCKIEGO
W II KWARTALE 2017R.

      Nadzór  nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi sprawowany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru próbek
wody  w nadzorowanych 30 wodociągach. Zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda jest w
pełni bezpieczna dla zdrowia jeśli spełnia określone w nim wyma-
gania. Przekroczenie parametrów określonych w rozporządzeniu
wymaga każdorazowo dokonania oceny zagrożeń oraz określenia
przydatności wody do spożycia.
       Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludno-
ści na terenie powiatu głubczyckiego pochodzi z ujęć podziem-
nych. Jakość wody skontrolowano  w 12 wodociągach. W ra-
mach prowadzonego monitoringu jakości wody pobrano 36 pró-
bek do badań mikrobiologicznych i 32 próbki do badań fizykoche-
micznych.
      Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody stwierdzono w wo-
dociągu Bliszczyce /gmina Branice/. W wyniku prowadzonego
postępowania administracyjnego oraz prowadzonych przez za-
rządcę obiektu działań naprawczych, jakość wody doprowadzo-
no do obowiązujących norm.
     W II kwartale br. zakończono prace budowlane mające na celu
podłączenie miejscowości Gniewkowice (Gmina Kietrz) do  sieci
wodociągu Chróścielów-Nasiedle. Wykonano nową sieć wodo-
ciągową o długości 2119,6 m. Mieszkańcy Gniewkowic w chwili
obecnej korzystają z wody wodociągowej  o odpowiedniej jako-
ści.
    Wodociąg publiczny Gniewkowice z uwagi na ponadnorma-
tywną zawartość azotanów wyłączono z eksploatacji.
Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Głubczycach
                                         mgr Alina Mazur-Ciapa

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.
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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 2000 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>

- 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

Jaka jest idea stowarzyszenia Cittaslow?
W filozofii Cittaslow jakość życia stanowi
główne źródło sukcesu. Potencjał małych
miast tworzy m.in. ich atrakcyjne położenie
geograficzne, dziedzictwo kulturowe, natural-
ne krajobrazy, cisza, lokalne i autentyczne rze-
miosło, rękodzieło, produkty, oferta kulinar-
na, tradycja, zwyczaje, ale także dostęp do
wysokiej jakości usług i miejsc pracy w miej-
scu zamieszkania lub w jego bliskim sąsiedz-
twie. Stanowi to podstawę do podjęcia dzia-
łań, celem odkrycia czy odbudowy i podkre-
ślenia własnej tożsamości.
    Dobre, harmonijne życie stanowiące alter-
natywę wobec wielkomiejskiego pośpiechu i
postępującej globalizacji to nasza idea. Mia-
sta zrzeszone w sieci dążą do zrównoważo-
nego rozwoju, czyli świadomej polityki miej-
skiej zapewniającej odpowiednie relacje mię-
dzy wzrostem gospodarczym, dbałością o
środowisko i poprawą jakości życia miesz-
kańców.
W coraz szybszym świecie członkowie Cit-
taslow chcą ukazywać to co lokalne i specy-
ficzne dla ich okolic. Jednocześnie krzewiąc
postawy ekologiczne i dbając o zabytkową
tkankę miejską utrzymują solidarność z prze-
szłymi i przyszłymi pokoleniami.

GŁUBCZYCE MIASTEM CITTASLOW

W ZWIĄZKU Z OTRZYMANIEM PRZEZ
GŁUBCZYCE

„CERTYFIKATU PRZYNALEŻNOŚCI DO
POLSKIEJ SIECI MIAST CITTASLOW”

BURMISTRZ  ADAM KRUPA
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W ANKIECIE
„JAK POPRAWIĆ W GŁUBCZYCACH

JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW”

ZGŁOŚ SWOJĄ PROPOZYCJĘ
JAK POPRAWIĆ JAKOŚĆ ŻYCIA  DZIECI,

MŁODZIEŻY, KOBIET, MĘŻCZYZN,
EMERYTÓW, OSÓB NIESPRAWNYCH.

ANKIETY DOSTĘPNE
 W URZĘDZIE MIEJSKIM,

DOMU DZIENNEGO POBYTU,
MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY,

ANKIETY WYPEŁNIONE I PODPISANE Z
ADRESEM WRZUCAĆ  DO 15.09.2017R.

DO URN W UM, DDZP, MOK,

ANKIETY-PROPOZYCJE
ZAKWALIFIKOWANE DO BUDZETU

GMINY NA ROK 2018 ZOSTANĄ
OGŁOSZONE PODCZAS SENIORALIÓW

NA JEDNEJ  ANKIECIE
- JEDNA PROPOZYCJA.
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Ziubrzyńska Iga c.Arletty
Głubczyce 20.06.17 11.50

2850g 54cm

Balon Fabian s.Moniki
Boguchwałów 04.06.17

12.45 3050g 55cm

Serdecznie Witamy
Nowych Mieszkańców
 Ziemi Głubczyckiej,

urodzonych
w czerwcu  2017r.

w Szpitalu Powiatowym
w Głubczycach.

Rodzicom Gratulujemy!

Boese Alan s.Anny
Głubczyce 26.06.2017

6.30 3130g 54cm

Fedorowicz Jakub
Szonów 08.06.17  9.00

3300g 54cm

Głuszek Rafał s.Aldony
Dzierżysław 19.06.2017

10.25 3150g 55cm

Grodzki Tymon s.Natalii
Włodzienin 12.06.2017

8.50 3430g 55cm

Hnatiuk Julia c.Justyny
Równe 10.06.2017 19.50

2700g 52cm

Janicka Wiktoria
c.Aleksandry Kietrz

22.06.17 3.55 3380g 55cm

Jęczmienny Marcel
s.Betiny Baborów

21.06.17 21.10 3350g 56cm

Jędras Antoni s.Patrycji
Głubczyce 12.06.2017

10.58 2960g 52cm

Jędras Remigiusz
s.Patrycji Gł-ce 12.06.17

10.57 2420g 49cm

Karpiel Bartosz s.Ma-
rzeny Debrzyca 16.06.17

11.35 4050g 60cm

Kowaczek Marcel
s.Katarzyny Gł-ce

19.06.17 8.57 2500g 52cm

Kowalczyk Zofia
c.Patrycji Gł-ce 07.06.17

13.00 3000g 52cm

Król Liliana c.Klaudii
Kryżów 07.06.2017 9.15

3500g 51cm

Kuchta Natan s.Magdy
Głubczyce 05.06.2017

8.55 2800g 55cm

Kurzeja Jan s.Agnieszki
Wilamowice Nyskie

07.06.17 4.45 3260g 53cm

Martynów Ksawery
s.Marii Boguchwałów

12.06.17 13.45 3000g 56cm

Michalska Lena
c.Aldony Branice

25.06.17 9.20 3000g 55cm

Pączko Karol s.Katarzy-
ny Gołuszowice 13.06.17

9.10 3600g 55cm

Róg-Szmig Julia c.Iwony
Dzierżysław 07.06.17

14.10 3150g 56cm

Semeniuk Karolina
c.Marty Głubczyce

20.06.17 9.20 3100g 55cm

Turska Klara c.Malwiy
Głubczyce 21.06.2017

9.55 2970g 54cm

Zakrzewska Maja
c.Aleksandry Lenarcicie

22.06.17 14.15 2680g 51cm
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INWESTYCJE  ROKU 2017 W GŁUBCZYCACH  W  POPRZEDNIM GG
TYM RAZEM -WANDALIZM I DEWASTACJE W GŁUBCZYCACH

BURMISTRZ GŁUBCZYC ADAM KRUPA  WYZNACZYŁ  TRZY NAGRODY PO 1000,00 ZŁ
 ZA USTALENIE SPRAWCÓW WANDALIZMU MIENIA PUBLICZNEGO W GŁUBCZYCACH

TAK MOGŁO BYĆ                                         TAK JEST

KOMU SŁUŻĄ
SIEDZENIA

ODKRĘCONE
PIERWSZEJ
NOCY ????

SKUTKI ZABAWY DZIECI
„POD OKIEM RODZICÓW”
SIEDZĄCYCH NA ŁAWCE




