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JUBILEUSZ
NASZYCH

SIÓSTR
 DE NOTRE

DAME
150 LAT

 W GŁUBCZY-
CACH

 9 WRZEŚNIA
2O17 R

     W 1862 r. do Głubczyc przyjechały pierwsze dwie siostry de Notre Dame,
zaproszone przez księdza Antona Oderskiego, a 3 lipca 1867 r. - nie wiadomo,
czy te same siostry, czy kolejne- założyły filię i przystąpiły do budowy klasztoru
przy dzisiejszej ul. Warszawskiej (…) Trzy z nich nauczały w najmłodszych
klasach Katolickiej Szkoły Ludowej. Ponieważ wyniki pierwszego egzaminu rocz-
nego,  nauczanych przez nie dziewcząt, wypadły zadowalająco, w następnym
roku siostry założyły szkołę dla dziewcząt z pensjonatem  (...) W okresie kultur-
kampfu 1 sierpnia 1873r., siostry, ku niezadowoleniu rodziców, musiały przerwać
nauczanie w szkole ludowej i we własnej klasztornej, ponieważ rząd chciał je
stamtąd wydalić (...)1 października 1878 r. szkoła sióstr de Notre Dame została
zlikwidowana  ( …) Dopiero 29 kwietnia 1887 r. siostry de Notre Dame w Prusach
mogły powrócić do nauczania. ( …) Ponieważ pomieszczenia klasztorne były za
ciasne dla wciąż rosnącej liczby uczennic, w 897 r. na gruncie naprzeciwko
klasztoru  została postawiona nowa szkoła tzw. "Marianum" Jest to neogotycki
budynek dzisiejszej szkoły muzycznej (….) W 1910 r. było już 160 uczennic.
…Rosła renoma tej placówki i liczba uczennic … więc w 1925 r. … liceum sióstr
szkolnych zostało przeniesione na Raciborską i stało się Oberlyzeum, tzn. szkołą
prowadzącą do matury. (….) W 1935r. szkoła została przeobrażona w Miejską
Średnią Szkołę dla Dziewcząt z egzaminem maturalnym (…) Władze hitlerowskie
zabroniły siostrom nauczania w ich własnej szkole (…) Już w 1939 r. wojsko zajęło
salę gimnastyczną i aulę, w celu szkolenia 400 rekrutów, a do sióstr należało ich
wyżywienie (….) W 1943 r. w klasztorze mieszkało 49 sióstr zakonnych, a ich
przełożoną była s.Josephine  Bergmann. Latem tego roku szkoła została prze-
kształcona  w lazaret, a nauczanie przeniesiono do gimnazjum, gdzie lekcje odby-
wały się na dwie zmiany, Siostry do lutego 1945 r. karmiły tam rannych  i nadal
żywiły 400 rekrutów. Przełożona s. Bergmann na początku marca 1945 r. ewaku-
owała 46  starszych  i chorych zakonnic, lecz 23 pozostały jeszcz w mieście.
19 marca  14 z nich ukryło się u werbistek w "Maria Treu". 22 marca 1945r. o 21.00
ostatnie siostry szkolne opuściły swój dom. (…) Po wkroczeniu do Głubczyc
Armii Czerwonej (24 marca) siostry de Notre Dame, po opuszczeniu miasta, przez
14 dni, wraz z elżbietankami i werbistkami, błąkały się po terenie powiatu (…)
W ich domu żołnierze radzieccy urządzili sobie jeden ze swoich lazaretów  (....) we
wrześniu 1945 r. uruchomiono szpital epidemiologiczny. Pielęgniarkami były sio-
stry zakonne. Leżały tam setki chorych.  W 1947  szpital zamknięto , budynek
zdezynfekowano i urządzono w nim Dom Dziecka (... ) Opiekę nad setką dzieci
podjęło 18 sióstr  zakonnych. (….) W 1960 r. władze państwowe zaczęły prze-
kształcać placówkę w ośrodek specjalny. (...) Siostry zostały zwolnione z pracy,
a przejście z ich domu zakonnego do szkoły zamurowano. Odtąd głubczyckie
siostry  de Notre Dame zajmowały się tylko katechizacją, współpracą z ducho-
wieństwem parafialnym i wykonywaniem szat liturgicznych. W ich domu zakon-
nym przebywały i przebywają również siostry starsze i chore.
  Na podstawie „Kościól katolicki na ziemi głubczyckiej w latach 1742-1945”
  Katarzyna Maler  tom 2,  Opole 2017  opr. Jan Wac (>>>str.10)
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      Dziewiątego sierpnia w Krnovie (CZ) miało miejsce bardzo
ważne wydarzenie dla mieszkańców tego miasta ale także dla
mieszkańców powiatu głubczyckiego i gminy Głubczyce -

    Jesteśmy na bardzo radosnym wyda-
rzeniu w Czechach, bo po przeszło 25
latach starań rozpoczyna się budowa
obwodnicy w Krnovie. - mówi burmistrz
Głubczyc, Adam Krupa.
- To też jest wymowne, bo u nas często
się mówi, że długo się staramy i buduje-
my. Dostałem zaproszenie na to wyda-

rzenie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
Czechach. Przyjechałem z wielką ochotą, bo od czasu kiedy je-
stem w samorządzie wszyscy po kolei kibicowaliśmy temu, aby
ta obwodnica powstała.
Jest to wielka szansa na to żeby połączyć polski system drogo-
wy z czeskim przez drogę krajową nr 38 i zmianę tonażu przejścia
w Piotrowicach, co na pewno pozwoli na większe powiązanie
gospodarcze terenów przygranicznych
    Kiedy będzie gotowa obwodnica w Krnovie i dokończona
obwodnica w Głubczycach, wtedy można wpuszczać spokojnie
duży ruch towarowy drogą krajową nr 38 na południe, co byłoby
z korzyścią myślę, że dla wszystkich. Dla strony czeskiej, polskiej
a przede wszystkim dla mieszkańców naszego kraju, bo ta trasa
jest najkrótszą trasą wiodącą z centrum Polski na południe.
Jest to też dla mnie kolejny argument w stronę naszych władz aby
dokończyć budowę obwodnicy w Głubczycach. Tym bardziej, że
jest planowany i już prowadzony remont drogi krajowej nr 38
Pierwsze kroki do wybudowania obwodnicy w Krnovie poczy-
niono już w 1994 roku. Jednak dopiero teraz , uroczyście rozpo-
częto jej budowę. Prace mają trwać cztery lata. W ramach budo-
wy zostanie wykonanych 6 mostów i 4 estakady.

OBWODNICA  KRNOVA

Łączna długość tych mostów ma wynosić 701 metrów.
Cała obwodnica będzie mieć prawie 8 km długości.
Michal Skalka, Urząd Miejski w Krnovie
Długo czekaliśmy na nią. Załatwi to jeden podstawowy pro-
blem, ponieważ Krnov zaczął być miastem zapchanym samo-
chodami. Natężenie ruchu w naszym mieście to prawie 13 000
aut na dobę. Obwodnica wyprowadzi ten ruch poza miasto.
Pojawi się także możliwość aby w kierunku Głubczyc "na do-
bre" otworzyło się przejście graniczne dla samochodów cięża-
rowych.
   Oczekujemy, że Głubczyce dokończą swoją obwodnicę aby
tranzyt był trwały, płynny i bezproblemowy. Całość inwestycji
przy budowie obwodnicy Krnova będzie trwała 4 lata
Zobacz na: www.krnov.cz oraz www.rsd.cz
                                                                        Mateusz Kitka
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W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 sierpnia 2017r.
o udostępnieniu informacji publicznej - udzielam odpowiedzi:.
ad. 1. Jaki był powód wycinki drzew przy Alei Śląskiej w Głubczycach."
    Do utworzenia przedmiotowego zadrzewienia wykorzystano drzewa ga-
tunku dąb czerwony Quercus borealis Michx. w formie naturalnej. Wybór
ten z punktu widzenia przydatności, cech gatunku dąb czerwony, do tego
typu założeń, posiada wady. Użycie drzew gatunku należącego do grupy
ciężko nasiennych pozostaje w sprzeczności do ogólnych zasad tworzenia
zadrzewień przy ulicznych. Dąb czerwony (gatunek introdukowany) w
odróżnieniu od dębów rodzimych, w krótszym czasie osiąga większe przy-
rosty i buduje znacznych rozmiarów szeroko rozłożone korony. Z obserwa-
cji przedmiotowego zadrzewienia w okresie minionych lat wyróżnić należy
zmiany: pojawienie się owocników wielu patogenów grzybowych, zamie-
ranie wierzchołkowych i bocznych partii koron drzew, obumieranie całych drzew, złomy i
wywroty. W wyniku tych i innych niekorzystnych zmian skład zadrzewienia  z okresu
założenia uległ zmniejszeniu. Od wielu lat w koronach drzew prowadzone są permanentne,
konieczne cięcia sanitarne, które spowodowały deformacje pokroju drzew. Wielokrotnie o
usunięcie drzew w obawie o swoje bezpieczeństwo wnioskowali mieszkańcy z ul. Aleja
Śląska. W kwietniu bieżącego roku jedno z drzew, na skutek zgnilizny systemu korzeniowe-
go oraz intensywnych opadów śniegu uległo wywrotowi (zdj.). W dniu 1 września 2017r.
miał miejsce wywrót kolejnego drzewa (zdj). Pozostające dotąd w składzie zadrzewienia
egzemplarze dębów czerwonych wykazują zmiany przesądzające o  wysokim stopniu zagro-
żenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, szczególnie w sytuacji wystąpienia niekorzystnych
zjawisk pogodowych, co zostało potwierdzone również w decyzji Starosty Głubczyckiego
Nr 0Ś.61318.2017z dnia 18.04.2017r. "Oględziny wskazały, że wnioskowane do usunięcia
drzewa są w złym stanie zdrowotnym, charakteryzują się występowaniem posuszu, poraże-
niem przez grzyby rozkładające drewno oraz wypróchnieniem pnia, powodujące zagrożenie
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ruchu drogowego na Alei Śląskiej"
     Na uzasadnienie konieczności podjęcia decyzji o usunięciu drzew wpływ miały przede
wszystkim: niekorzystna statyka drzew, zgnilizny drewna korzeni, pni i konarów wywołane
grupą patogenów grzybowych. Innym argumentem przemawiającym za usunięciem drzew
był ich stan oceniany jako senilny, gdyż drzewa gatunku dąb czerwony nie należą do grupy
gatunków długowiecznych jak dęby rodzime. Ponadto usunięcie części drzew związane
było z wystąpieniem kolizji drzew do planowanej i realizowanej inwestycji przebudowy
drogi. Zauważyć należy, iż jedną z zasad utrzymania zieleni terenów zurbanizowanych >>>

W związku z licznymi zapytaniami  oraz interpela-
cjami posłów  na sejm RP  Pawła Grabowskiego

i Katarzyny Czochara Burmistrz Głubczyc wyjaśnia.



PAŹDZIERNIK 2017 nr 10/293 5

ZAPROSZENIE
Naczelnik Urzędu Skarbowego

w Głubczycach zaprasza podatników na spotkanie
dotyczące  podatku VAT oraz  mikro przedsiębior-
ców/podatników VAT którzy od 1 stycznia 2018 r.
zobowiązani będą do tworzenia plików JPK.
Na spotkaniu omówione zostaną następujące zagadnienia:
1.  Weryfikacja wiarygodności kontrahentów.
2.   Przyczyny i skutki wykreślenia podatnika z rejestru
       podatników VAT.
3. Obowiązek przesyłania ewidencji zakupów i sprzedaży  VAT
     poprzez pliki  JPK.
4. Najczęściej popełniane błędy w plikach JPK.
5. Orzecznictwo sądów - wybrane zagadnienia należytej
     staranności przedsiębiorcy.
6. Bezpieczeństwo łańcucha dostaw.
  Termin spotkania:
  23 października 2017 r.  godz. 10.00  -  pokój 223 / I piętro
 Prosimy o  potwierdzenie  udziału w spotkaniu do dnia 20.10.
2017 r. , Kontakt w  sprawie spotkania: Urząd Skarbowy
w Głubczycach  pok. 228  tel. 77 485 30 51 wew. 228,
   e-mail: us1603@op.mofnet.gov.pl
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach

                                                               Dawid Pelc

 INSPEKTORAT ZUS
W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
CZYNNY DO GODZ. 18.00

>>>   jest cykliczna wymiana składu zadrzewień przyulicznych,
szczególnie w intensywnie użytkowanych pieszych ciągach ko-
munikacyjnych w miastach. W celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa dla korzystających z takich układów komunikacyjnych
konieczne jest wyprzedzające usuwanie drzew o złym stanie zdro-
wotnym oraz starych, które cechuje zwiększona podatność na
niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
     ad. 2. "Kto wydał pozwolenie na wycinkę drzew przy Alei
     Śląskiej w Głubczycach"
      Zezwolenie na usunięcie drzew  znajdujących ul. Al. Śląskiej
w Głubczycach wydał Starosta Głubczycki decyzja Nr
OŚ.613.18.2017 z dnia 18.04.2017r.
       ad. 3. Kto dokonał wycinki przy Alei Śląskiej w Głubczy
       cach (firma zewnętrzna czy jednostka gminna)
     Wycinki części drzew w ramach prowadzonej inwestycji prze-
budowy drogi dokonała firma zewnętrzna tj. Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych  Adrian Bąk w Głubczycach, pozostałe
drzewa usuwane są przez jednostkę gminną tj. Usługi Komunal-
ne Sp. z o.o. w Głubczycach.
      ad. 4. "Czy ogłoszono przetarg na sprzedaż wyciętego
       drzewa przy Alei Śląskiej w Głubczycach*
    Drewno pozyskane z wycinki prowadzonej przez firmę Przed-
siębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk w Głubczycach
w ramach prowadzonej inwestycji przebudowy drogi, zostało
przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym do Usług Komu-
nalnych Sp. z o.o., która na drodze zawartego porozumienia dnia

18 stycznia 2007r. pomiędzy Gminą Głubczyce, a Spółką Gminy
Głubczyce działającą pod firmą Usługi Komunalne Sp. z o.o.,
która to prowadzi sprzedaż przekazanego drzewa.
     ad. 5. Jaka była ilość pozyskanego drewna z Alei Śląskiej
     w  Głubczycach oraz jaka była cena 1 metra przestrzennego
     sprzedanego drewna"
     Z usunięcia części drzew przez firmę Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych Adrian Bąk w Głubczycach pozyskano drewno
w ilości 33,26m3, które przekazano Usługom Komunalnym Sp. z
o.o. w Głubczycach. Pozostałe drewno pochodzące z wycinki
nie zostało jeszcze rozliczone, ze względu na trwające prace.
Rozliczenie pozostałej ilości pozyskanego drewna z wycinki
drzew przy ul. Al. Śląska w Głubczycach nastąpi w późniejszym
czasie. Zgodnie z porozumieniem zawartym ze Spółką, ustalona
cena netto za m3 wynosi 23,36zł, bez względu na koszty związa-
ne ze sprzedażą oraz składowaniem drewna.
ad. 6. Jak został zabezpieczony interes Gminy Głubczyce przy
sprzedaży pozyskanego drzewa z Alei Śląskiej w Głubczycach"
      Drzewo pozyskane z wycinki jest niskiej jakości, ze względu
na porażenie drzew przez grzyby powodujące zgnilizny, w związ-
ku  z  powyższym jego wartość jest niewielka. Przedmiotowe
drewno zostało przekazane do Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
której właścicielem w 100% jest Gmina Głubczyce. Zgodnie z
porozumieniem zawartym z Gminą Głubczyce, Spółka prowadzi
sprzedaż drewna.
                                         Z-ca Burmistrza  Kazimierz  Bedryj
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"PRZED SEZONEM GRZEWCZYM"
   Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą  przy ul.
Pocztowej 8 w Głubczycach, w związku ze
zbliżającym się sezonem grzewczym pragnie
przypomnieć o niektórych zasadach i kilku
czynnościach, które powinny być wykonywa-
ne przez użytkowników lokali przed  jego roz-
poczęciem, jak również w trakcie.

     Sprawdzenie instalacji centralnego ogrzewania, kotłów grzew-
czych oraz przygotowanie grzejników pozwala zapewnić spraw-
ność działania tych urządzeń i uniknąć niepotrzebnych kłopo-
tów i utrudnień w okresie jesienno-zimowym.
     Należy upewnić się czy kocioł grzewczy funkcjonuje po-
prawnie. Czyszczony regularnie działa wydajniej. Należy dopil-
nować jego sezonowego przeglądu - dotyczy zarówno kotłów
grzewczych, jak i pieców kaflowych. Przegląd i czyszczenie pie-
ca kaflowego winien być wykonany przez mistrza kominiarskie-
go, pozostałych kotłów - przez serwisanta, który może również
nastawić kocioł na optymalną wydajność - wtedy z pewnością
unikniemy zbyt wysokich rachunków za gaz.
Należy ustawić grzejnikowe  zawory termostatyczne w maksy-
malnej pozycji (5). Jest to niezbędne z uwagi na uzupełnianie
przed rozpoczęciem sezonu grzewczego układu centralnego
ogrzewania wodą. Po napełnieniu instalacji wodą zawory należy
regulować stosownie do potrzeb użytkownika lokalu.
     Przed włączeniem ogrzewania należy starannie oczyścić
grzejniki. Jeśli tego nie zrobimy, po uruchomieniu urządzeń w
pomieszczeniach przez kilka dni może unosić się nieprzyjemny
zapach przypalonego kurzu. Wraz z ciepłym powietrzem unoszą
się do góry rozmaite zanieczyszczenia, które rozprzestrzeniając
się po całym mieszkaniu, negatywnie wpływają na układ odde-
chowy. Szczególnie niekorzystnie oddziałuje to na alergików.
      Wymiana powietrza jest niezbędna dla zdrowia, komfortu
i bezpieczeństwa osób przebywających w pomieszczeniach, jak
również dla ochrony mieszkań przed niekorzystnym wpływem
nadmiernej wilgoci. Wentylacja grawitacyjna - najczęściej spoty-
kana w naszych mieszkaniach jest wynikiem sił wznoszących mas
ogrzanego powietrza. W sezonie grzewczym powietrze znajdują-
ce się w kanałach wentylacyjnych jest cieplejsze, a tym samym
lżejsze od powietrza zewnętrznego. Wydostając się na zewnątrz
tworzy w kanale "miejsce" dla powietrza znajdującego się w miesz-
kaniu. Aby to miejsce zapełnić, musimy zapewnić dopływ powie-
trza z zewnątrz, w przeciwnym razie wentylacja nie działa, a prze-
wód wentylacyjny mimo, że jest - nie spełnia swojej roli
   . W wyniku braku dopływu powietrza z zewnątrz, powstaje
duże stężenie pary wodnej, czego konsekwencją jest zagrzybie-
nie lokalu, duże stężenie tlenku węgla w konsekwencji zawroty
i ból głowy, zmęczenie, duszności, senność, a w najgorszych
wypadkach zatrucie tlenkiem węgla. Należy pamiętać o zasa-
dzie: szczelne okna + bezmyślność = grzyb.
     Częstym błędem, który popełniamy w okresie zimowym jest
długotrwałe wietrzenie pomieszczeń przy lekko uchylonym oknie
i otwartych zaworach grzejnikowych. Zapewnia to świeże po-
wietrze, ale równocześnie przynosi wysokie straty ciepła. Nale-
ży wietrzyć częściej, ale krócej, przy szeroko otwartych oknach
i jednoczesnej minimalnej temperaturze ustawionej na zaworze
grzejnika. Pamiętajmy o tym, że zasłonięte meblami czy zasłona-
mi lub wręcz zabudowane grzejniki mogą obniżyć swą efektyw-
ność. Podobny skutek mogą dawać zamontowane na grzejni-
kach suszarki na ręczniki, bieliznę itp.

Tylko odkryte kaloryfery stanowią gwarancję tego, że ciepło
rozchodzi się w pomieszczeniach bez przeszkód.
Wszystkie prace wykonywane przez użytkowników lokali na
instalacji grzewczej winny być zgłoszone do Zarządcy i bez-
względnie zakończone przez rozpoczęciem sezonu grzewczego.
Aby bezpiecznie korzystać z gazu:
 *  należy zapewnić prawidłową wentylację pomieszczeń, w  żad
      nym wypadku nie wolno zatykać kratek wentylacyjnych
*  należy bezwzględnie stosować mikrowentylację okien i drzwi,
*  należy dokonywać corocznych kontroli urządzeń gazowych
     grzewczych takich jak kotły dwufunkcyjne,
*  nie należy przerabiać, montować, dokonywać samodzielnie
     napraw instalacji i urządzeń gazowych,
 * w miarę możliwości wymieniać (korzystając z usług osób
      uprawnionych) stare piecyki gazowe, kuchenki na nowe
       posiadające znak bezpieczeństwa,
* jeżeli to możliwe wyposażyć pomieszczenia, w których
    znajdują się urządzenia gazowe  w  domowe wykrywacze gazu.
* w celu prawidłowej infiltracji powietrza w lokalu, wymieniane
    okna winne posiadać urządzenia umożliwiające dopływ
     powietrza do pomieszczeń, w których będą wymieniane, np.
    nawiewniki higrosterowane lub nawietrzaki. Wskazany jest
    również ich montaż w już istniejących oknach,
* odbiorniki takie jak: piece łazienkowe, kotły grzewcze
      dwufunkcyjne muszą być podłączone zgodnie ze
     wskazaniem mistrza kominiarskiego, do kanałów spalinowych,
    * * Gdy poczujesz gaz:
* nie zapalaj ognia, zgaś wszystkie jego źródła,
* zamknij zawór gazowy,
* otwórz okna na oścież - zapewnij dopływ powietrza do
    pomieszczenia,
* opuść wraz z mieszkańcami budynek,
*   zawiadom administrację, dzwoniąc na numer pogotowia
      technicznego lub gazowego .
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że tlenek węgla powstają-
cy przy spalaniu węgla, drewna czy gazu jest bezbarwnym, bez-
wonnym i silnie trującym gazem. Dostaje się do organizmu
przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwio-
obiegu. Uniemożliwia prawidłowe rozprowadzenie tlenu we krwi
i może powodować uszkodzenia mózgu oraz innych narządów.
Jeżeli będziemy przestrzegać wszystkich opisanych wskazó-
wek i zasad, unikniemy nieszczęść .

Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych
                                                                Głubczyckie TBS Sp. z o.o.

OŻYWIĆ UMARŁE
     Pod takim tytułem pismo "O wiarę AVE" opisało uroczy-
stość poświęcenia kaplicy  zamkowej w Pielgrzymowie dnia
7.08. 2010 Kaplica pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny została wybudowana przez Wacława Oppens-
dorfa około 1680 roku i należała do zamku. Dziś znajduje się ona
na terenie Czeskiej Republiki 30 metrów od polskiej granicy.
     W ostatnim czasie Czesi uzyskali dotację i otynkowali kapli-
cę na zewnątrz i wewnątrz. Po jej pomalowaniu, będzie ona piękną
pamiątką historii tej ziemi. Kaplica ta jednoczy wiernych z Polski
i Czech, którzy spotkali się pod nią w dzień Wniebowzięcia na
mszy świętej, którą odprawił ksiądz Krzysztof Cieślak.
       Uroczystość tę dodatkowo uświetniła swoim występem Pani
Maria Farasiewicz, która zaprezentowała teksty o tematyce ma-
ryjnej. Dodatkowym elementem, który gromadzi wiernych przy
tej kaplicy jest znajdujący się w niej wizerunek Matki Boskiej
Wysiedlonej.                                             Ryszard Brzeziński
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RZECZ O CHLEBIE
      Chleb nasz powszedni… Dar Boży. Owoc pracy rolni-
ka. Pracy w trudzie         i znoju. Od świtu do nocy. Dziś,
niestety, niedocenianej i częstokroć pogardzanej…
       Rolnik. Jakże zatroskany o żniwo. Egzystuje zgod-
nie z kalendarzem czterech pór roku. Nie ma wolnych
sobót ani niedziel. Nie może wziąć urlopu czy L-4. Przy-
pisany ziemi - matce. Na wyłączność… Sieje i zbiera w
pocie czoła. Nie szczędzi sił. Z niepokojem spogląda w
niebo, wyczekując pogody: to deszczu gdy posucha, to
znów upragnionego słońca, by móc zebrać ziarno.
   Chleb nasz powszedni… Czczony przez naszych pra-
ojców niczym świętość. Otoczony kultem. Podnoszony
z ziemi i całowany. Opiewany   i szanowany przez po-
etów. Cyprian Kamil Norwid, tęskniąc daleko na obczyź-
nie, pisał w wierszu "Moja piosnka":
"Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów nieba… Tęskno mi Panie(…)"
     Chleb nasz powszedni… Dziś podeptany, sponiewie-
rany i profanowany wala się po chodnikach, śmietni-
kach, wysypiskach, gdy tymczasem na kuli ziemskiej
każdego dnia tysiące ludzi umiera z głodu. "Syty głod-
nego nie zrozumie" - mówi porzekadło. Człowiek, który
nigdy nie zaznał głodu, nie poszanuje chleba i jego war-
tości. Wszak chleb to dar Nieba, którym trzeba się dzie-
lić. A może tuż obok jest ktoś głodny? Nie bądź więc
obojętny!
     Chleb nasz powszedni… Ten sam, nad którym nasi
rodzice kreślili nożem znak krzyża, dziękując Bogu za ten
dar. Z modlitwą na ustach, by go nigdy nie zabrakło.
Znak wiary. "Chleba naszego powszedniego daj nam
dzisiaj" - szepcą  cicho wargi przy pacierzu.
     Chleb nasz powszedni… Chleb Kochanowskiego,
Szymonowica, Mickiewicza, Syrokomli, wspomnianego
Norwida, Konopnickiej, Reymontai innych twórców. Mo-
tyw literacki. Metafora. Pokarm duchowy. Eucharystia Wie-
czernika. Ciało Chrystusa. Dla chrześcijan swoiste credo.
  Chleb nasz powszedni… Przyniesiony przed ołtarz w do-
żynkowy dzień wespół z wieńcem kłosianym jako dzięk-
czynna ofiara rolnika za zebrane plony. Ofiara dana z Bo-
żej Opatrzności dla podtrzymania życia fizycznego.
                                                  Maria Farasiewicz

ŚWIĘTO PLONÓW
NIEDZIELA, 27 SIERPNIA 2017 ROKU,
GMINNE DOŻYNKI - ZUBRZYCE.
      Ta malownicza miejscowość już z daleka wita swych gości! Przy-
strojona, niczym panna młoda, robi wrażenie.
      Najpierw dożynkowy korowód prowadzony przez branickie mażoretki
(zespół "Kaprys"), potem uroczysta Msza święta w kościele parafialnym
pw. św. Piotra i Pawła, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. pro-
boszcza - dziekana Ryszarda Polasza.
     Dziękczynny charakter liturgii podkreśla patetyczna homilia. Wyrazy
wdzięczności padają z ust starostów dożynek. Jest za co Panu dziękować!
      Tymczasem przemarsz kolumną na boisko sportowe. To tu realizowa-
ne są kolejne punkty programu i występy artystyczne przy konferansjer-
ce Zbyszka Ziółki i Moniki Komarnickiej.
      Zatem przywitanie i część oficjalna zainaugurowana przez burmistrza
- Adama Krupę w asyście zastępcy - Kazimierza Bedryja, notabene miesz-
kańca Zubrzyc. Tu następuje symboliczne przekazanie chleba włoda-
rzom miasta przez dożynkowych starostów: Jolanty Grzegorzewicz i Pio-
tra Strychanieckiego. Głos zabiera też przedstawiciel wojewody.
W tzw. międzyczasie w świetlicy wiejskiej obiad dla zaproszonych gości
i… kuluarowe rozmowy. A na scenie - oj dzieje się, dzieje! Koncert orkie-
stry dętej PLANIA z Raciborza tworzy specyficzny klimat święta plonów.
     Następnie uczniowie ZS w Pietrowicach w tematycznym spektaklu w
reżyserii Waldka Lankaufa. Nie może tu zabraknąć tanecznych popisów
przedszkolaków z tej placówki. Królują krakowiak i kujawiak.
     Lecz czas na odznaczenia "Zasłużony dla Rolnictwa", ogłoszenie wy-
ników konkursu na najpiękniejsze  korony żniwne i najestetyczniejszą
posesję (patrz Głos Głubczyc wrzesień 2017) i … wieś Gadzowice zostaje
przyszłorocznym  gospodarzem dożynek. Gratulacje!
     Zaraz potem barwne, choć krótkie, zaledwie półgodzinne widowisko
muzyczne country "Wsi spokojna, wsi wesoła" w mojej reżyserii (tylko
tyle czasu antenowego!) w wykonaniu Grupy Estradowej MIRIAM-MOK.
W swojej parafii trzeba się pokazać! Jest i ludowa nuta w realizacji racibor-
skiego zespołu folklorystycznego "Żródło". Po nim świetny duet, czyli
Brygida i Robert Łukowscy w bogatym koncercie śląskich szlagierów.
Tuż po nich dwie grupy discopolowe: MAVERS i DOXXX oraz zabawa
taneczna do północy.
No tak. Na estradzie coś dla ducha, a wokoło, na obrzeżach boiska, coś
dla ciała. Stragany, stoiska, jakieś łakocie, dmuchańce dla dzieci, etc…
Dożynki, dożynki i... po dożynkach! Kolejne, jak doczekamy, za rok!
Obszerny fotoreportaż Mateusza Kitki na twojeglubczyce.pl
                                                                          Maria Farasiewicz
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          OBNIŻENIE  WIEKU EMERYTALNEGO
 OD  1 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

        OR KRUS w Opolu  informuje, że 19 grudnia
2016r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie usta-
wy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U.2017r. poz. 38), która od 1 października 2017r. obniża wiek
emerytalny. Zatem w zakresie podstawowego wieku emerytal-
nego zostanie przywrócony stan prawny obowiązujący przed 1
stycznia 2013r.
      Wiek emerytalny jest dla ubezpieczonych w KRUS rolni-
ków i domowników taki sam, jak dla innych grup zawodowych.
Od daty wejścia w życie wskazanej ustawy będzie wynosił: 60
lat dla kobiet 65 dla mężczyzn.
 Emerytura rolnicza w powszechnym wieku emerytalnym przy-
sługuje ubezpieczonemu, który spełni łącznie następujące wa-
runki :  -osiągnie wiek emerytalny, podlega ubezpieczeniu eme-
rytalno-rentowemu co najmniej 25 lat
Dla przypomnienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.05.
2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z  Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U
2012r. poz.637 ) od 1 stycznia 2013r. wiek emerytalny był sukce-
sywnie podwyższany  i docelowo dla kobiet i mężczyzn miał
wynosić 67 lat.
Ustawa z 2012r. ograniczyła jednocześnie rolnikom możliwość
uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury rolniczej. Informu-
ję, że o wcześniejszą emeryturę  rolniczą mogą jeszcze  ubiegać
się w Kasie wszyscy ci rolnicy, którzy do dnia 31 grudnia 2017r.
ukończą wiek 55 lat (kobiety ) i 60 lat ( mężczyźni), będą posia-
dać co najmniej 30-letni okres rolniczego ubezpieczenia spo-
łecznego oraz zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej.
Istotne jest to, że  wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą
może być również  złożony po tej dacie.
      Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury
rolniczej. Do wymaganego okresu podlegania ubezpieczeniu
emerytalno-rentowemu zalicza się okresy :
- podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidual-
nych i członków ich rodzin w latach 1983-1990,
- prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodar-
stwie rolnym, po ukończeniu 16 roku życia, przed dniem 1 stycz-
nia 1983r.
- od  których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisami
emerytalnymi (możliwość łączenia okresów ubezpieczenia spo-
łecznego w KRUS i w ZUS przy ustalaniu prawa i wysokości
emerytury rolniczej mają tylko  osoby urodzone przed dniem
1 stycznia 1949r.)

    Okresy mające wpływ na wysokość emerytury rolniczej
O wysokości emerytury rolniczej decyduje liczba lat :
-podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, za które zo-
stały opłacone składki na to ubezpieczenie,
-podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie od
1 stycznia 1983 do 31 grudnia 1990r. oraz wysokość opłaconych
składek rocznych (od hektarów przeliczeniowych i działów spe-
cjalnych oraz od osób ubezpieczonych, z wyjątkiem domowni-

ków),
- prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie
rolnym od dnia 1 lipca 1977r. do dnia 31 grudnia 1982r. za które
została opłacona składka na Fundusz Emerytalny Rolników,
- podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu ( możliwość
łączenia okresów ubezpieczenia społecznego w KRUS i w  ZUS
przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury rolniczej mają tylko
osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949r.)
Na wysokość emerytury rolniczej nie ma wpływu wartość pro-
duktów rolnych sprzedanych jednostkom gospodarki uspołecz-
nionej w latach 1977-1989.

Na wysokość emerytury rolniczej nie mają  wpływu okresy
nieskładkowe, o których mowa w przepisach emerytalnych.
Osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948r. przy ustalaniu
prawa i wysokości emerytury rolniczej nie uwzględnia się okre-
sów, od których zależy prawo do emerytury zgodnie z przepisa-
mi emerytalnymi tj. okresów składkowych (np. zatrudnienia, służ-
by wojskowej) lub nieskładkowych (np.okresu urlopu wycho-
wawczego, okresu nauki w szkole wyższej).

Od 1 października 2017r. zostaną zlikwidowane częściowe eme-
rytury rolnicze, które obecnie przysługują ubezpieczonym, któ-
rzy osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 62 lata dla kobiet i co
najmniej 65 lat dla mężczyzn oraz podlegali ubezpieczeniu eme-
rytalno-rentowemu przez okres wynoszący co najmniej 35 lat
dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.
Postępowanie o przyznanie emerytury rolniczej
Postępowanie o przyznanie emerytury rolniczej wszczyna się na
podstawie wniosku złożonego przez osobę zainteresowaną lub
jej pełnomocnika.
Do wniosku w sprawie przyznania emerytury rolniczej powin-
ny być dołączone dowody uzasadniające prawo do tego świad-
czenia i  wysokość.
Wniosek może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu
w Oddziale Regionalnym KRUS lub w Placówce Terenowej
KRUS, właściwych na miejsce zamieszkania.
Termin wydania decyzji
Prezes KRUS wydaje decyzję w sprawie prawa do emerytury
rolniczej lub ustalania jej wysokości po raz pierwszy w ciągu 30
dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wyda-
nia tej decyzji ( wpływu ostatniego środka dowodowego, od
którego zależy ustalenie prawa i wysokości emerytury rolniczej).
Podstawa prawna :
-ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników   (Dz.U.z 2016r. poz. 277 z póżn. zm.)
-ustawa  z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U.2017r. poz. 1383),
- ustawa  z dnia 16 listopada 2016r. o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U.2017r. poz. 1383),
Bliższe informacje na temat emerytury rolniczej można uzy-
skać na  stronie internetowej www.krus.gov.pl
bądź w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.

                        Dyrektor OR KRUS w Opolu
                                                         Lech Waloszczyk
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KOŚCIÓŁ KATOLICKI
 NA ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ

W LATACH 1742-1945
Dzieje pruskiej części archidiecezji ołomunieckiej

 - komisariatu kietrzańskiego i wikariatu generalnego
w Branicach

     Dnia 24 sierpnia 2017 r. w budynku administracji Samodzielne-
go Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. Ks. Bp. J. M. Nathana, w Izbie Pamięci Biskupa Nathana,
odbyła się promocja dwutomowego dzieła o w/w tytule,
autorstwa dr Katarzyny Maler.

Organizatorem spotkania pro- mocyjnego i wydawcą książki
jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż
Dobrej Ziemi". Jak powiedziała dr K. Maler, bez wsparcia fi-
nansowego oraz organizacyjne- go LGD, książka nie pojawiła
by się na półkach bibliotek i u czytelników zainteresowa-
nych historią lokalną i historią Kościoła na ziemi głubczyckiej.
Na promocję książki przybyli go- ście reprezentujący środowi-
ska - kościelne, samorządowe, oświatowe oraz pracownicy
szpitala branickiego i pasjonaci historii lokalnej. Spotkanie po-
prowadziła prezes Stowarzyszenia LGD inż. Danuta Szwiec, która przywitała zaproszonych gości. Dr Katarzyna Maler w oparciu o
przygotowaną prezentację multimedialną w bardzo interesujący sposób zapoznała obecnych z genezą powstawania książki, proce-
sem zbierania materiałów i jej ostatecznym kształcie pod względem układu treści. W tomie I autorka przedstawiła dzieje Kościoła na
ziemi głubczyckiej od czasów najdawniejszych do 1945 r., ze szczególnym uwzględnieniem historii arcybiskupiego komisariatu
kietrzańskiego i wikariatu generalnego w Branicach. Ziemia głubczycka w 1038 lub 1039 r., w wyniku najazdu księcia czeskiego
Brzetysława, została oderwana od Polski i podobnie jak ziemia kłodzka, odtąd do 1945 r., pozostawała poza jej granicami. Kolejno
należała: do państwa czeskiego, monarchii habsburskiej, a od 1742 r. do Prus. Pod względem kościelnym od 1063 do 1945 r. podlegała
diecezji, a od 1777 r. archidiecezji ołomunieckiej. Przedstawicielem biskupa/ arcybiskupa ołomunieckiego na ziemi głubczyckiej, był
od 1751 r. rezydujący w Kietrzu komisarz arcybiskupi, od 1924 r. wikariusz generalny, a od 1943 r. biskup sufragan ołomuniecki (ks.
J. M. Nathan) z siedzibą w Branicach. Poza sprawami ściśle związanymi z Kościołem, autorka opisała również dzieje polityczne ziemi
głubczyckiej, stosunki gospodarcze i społeczne oraz etniczne. We wczesnym średniowieczu na tej ziemi mieszkała ludność słowiań-
ska. Sytuacja ta zmieniła się wskutek kolonizacji niemieckiej. W XIX w. język polski było jeszcze słychać w północnej części
dzisiejszej gminy Baborów. Jednocześnie na tym obszarze oraz w okolicach Branic, Nasiedla, w Ściborzycach Wielkich, w po-
wszechnym użyciu był dialekt morawski. Wytworzyły się także gwary laskie (w wyniku zmieszania się wpływów polsko-czeskich).
W II połowie XIX w. postępowała germanizacja miejscowych Słowian. W tomie II autorka zamieściła liczne biogramy księży
urodzonych lub działających na ziemi głubczyckiej do 1946 r., w tym również duchownych przybyłych tu w 1945 r. z Kresów
Wschodnich, a także dzieje działających na obszarze głubczyckim zakonów żeńskich.
       Przemawiający goście, m. in. ks. bp Jan Kopiec, dyrektor szpitala w Branicach mgr Krzysztof Nazimek, dyr. ZSO w Głubczycach
mgr Tadeusz Eckert oraz koleżanka autorki, z zawodu polo-
nistka, mgr Maria Farasiewicz, wyrazili podziw dla dzieła, lecz
przede wszystkim dla autorki, jej pasji jako badacza historii
oraz tak rzetelnego i profesjonalnego warsztatu pracy. Bp J.
Kopiec wypowiedział istotne słowa, że badacz dziejów nie
opiniuje, nie ocenia, ale odtwarza, stara się wiernie odtwo-
rzyć historię danej ziemi, społeczności, czy wspólnoty. Pre-
zes LGD inż. D. Szwiec w swojej przemowie podjęła wątek,
dlaczego powinno się ocalić od zapomnienia historię tej ziemi,
mimo że większość z nas ma korzenie kresowe.
    Na zakończenie spotkania promocyjnego, goście mogli
zwiedzić zbudowaną przez ówczesnego generalnego wika-
riusza branickiego J. M. Nathana bazylikę św. Rodziny i kom-
pleks szpitalny nazywany "Miasteczkiem Miłosierdzia" -
dziełem biskupa Nathana.
                       Uczestniczka spotkania promocyjnego S. W.
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VII PIKNIK INTEGRACYJNY
W NOWYCH GOŁUSZOWICACH

9  września, już po raz siódmy bawiliśmy się na pikniku
integracyjnym w Nowych Gołuszowicach. Jak co roku i tym
razem głównym celem pikniku była zbiórka publiczna dla cho-
rego dziecka z powiatu głubczyckiego. W tym roku bohaterem
imprezy był 17-letni Dawid Herbut z Posucic (gm. Branice).
U Dawida rozpoznano bardzo rzadką chorobę Niemann - Pik
typu C. Leczenie Dawida jest bardzo drogie.
     Organizatorzy (Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych
Gołuszowicach, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Społeczno
- Zawodowego „Naprzeciw” oraz sołectwo Nowe Gołuszowice)
zadbali, aby przybyłym na piknik nie zabrakło atrakcji, a także
możliwości wsparcia chorego chłopca. Przygotowano ponad
tysiąc cegiełek, z których każda zawierała ciekawe fanty, dzieci
mogły skorzystać z zabaw  z animatorem kultury, a także z licz-
nych rozgrywek sportowych. Dzięki uprzejmości WORD Opole
wszyscy obecni mogli skorzystać z symulatorów wypadków sa-
mochodowych i nauczyć się prawidłowej reakcji w razie niebez-
pieczeństwa na drodze. Swoją obecnością zaszczycili nas rów-
nież: zespól tańca nowoczesnego "Impuls" z Branic, zespół SZAG
również z Branic, wokalistka Marta Mansfeld z Rudy Śląskiej,
młodzież ze studia piosenki "Akord" działającego przy MOK w
Głubczycach, raper Bader, wokalistka Aleksandra Kantyka,
Mateusz Jacheć z recitalem na trąbce, zespół Slow i wielu in-
nych artystów. Natomiast młodzież z Zespołu Szkół z Pietrowic
oraz Klubu Sportowego Sparta uświetniła uroczystość poka-
zem Taekwondo.
    Organizatorów imprezy dzielnie wspierali wolontariusze, któ-
rym bardzo dziękujemy. W tym roku, tak jak w poprzednim silną
grupą okazała się klasa (już) II A z LO w Głubczycach z panią
wychowawczynią Katarzyną Kaliwoda oraz młodzież z pokazem
pierwszej pomocy również z głubczyckiego liceum pod kierow-
nictwem pani Jolanty Kruk. Oprócz przeprowadzenia konkuren-
cji sportowych część klasy uświetniła imprezę występem zespo-
łu instrumentalno-wokalnego.

Kulminacyjnym punktem programu była aukcja na rzecz
Dawida. W ramach aukcji można było nabyć: lot widokowy
ufundowany przez firmę Morawiec z Głogówka, pudełko SPA, w
którym znajdował się m.in. zegarek męski, zabawa sylwestrowa
dla dwóch osób na Sali w Nowych Gołuszowicach, ufundowa-
ny przez firmę Los Amigos, kosz smakołyków, którego sponso-
rem była firma Jabłoński z Czerwonkowa, torty i wiele innych.
    Dawid wraz z rodzicami był obecny prawie przez cała imprezę,
z czego bardzo się cieszymy. Wyjątkowym prezentem obdarzył
go pan Paweł Buczek, który przekazał bilet dla Dawida i jego
rodziców na mecz ZAKSY Kędzierzyn- Koźle, a prezes stowa-
rzyszenia Naprzeciw pan Robert Wyrwalec dołożył do tej nie-
spodzianki piłkę z autografami tej drużyny. Dawid jest wielkim
kibicem siatkówki i bardzo ucieszyły go te prezenty, na jego
twarzy pojawił się szeroki uśmiech.
Kwota zebrana w dniu pikniku to: 22 277,16 zł.
  Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa taneczna, na której
przygrywał zespół Reedox. Gdyby nie wielu ludzi dobrej woli
zorganizowanie takiego przedsięwzięcia byłoby niemożliwe.
Bardzo dziękujemy!!!
CHCEMY PODZIĘKOWAĆ NASTĘPUJĄCYM FIRMOM, INSTYTU-
CJOM I OSOBOM: GRUPA TOPEX SP. Z O.O. SP.K., UL. POGRA-
NICZNA 2/4, 02-285 WARSZAWA, "ELEKTROMET" MONIKA I WOJ-
CIECH JURKIEWICZ, GRAZYNA SZWARC-KOBRYŃ KRAM S.A, TV
POGRANICZE GŁUBCZYCE MARIAN POSPISZEL, SKLEP OGROD-
NIK ALEKSANDER KLIMEK GŁUBCZYCE, KOMP- SERWIS GŁUB-

CZYCE, EMB STUDIO PRACOWNIA HAFTU KOMPUTEROWEGO
PIOTR WOJTAS, MODNY ZEGAREK KRAKÓW MAREK KANTOR,
AGENCJA REKLAMOWA JOKER SZCZECIN JOANNA BINCZAROW-
SKA, OMMER POLSKA SP.Z.O.O UL.KILIŃSKIEGO 1 47-303 KRAP-
KOWICE, PIZZERIA CAFE PARADISO - RAFAŁ MALIK, VINCENT
F.H.U GŁUBCZYCE - JACEK BEDNARZ, "MEGA" GŁUBCZYCE -
MAŁGORZATA PESZKO, MORAWIEC SP. Z O.O. TRANSPORT I LO-
GISTYKA UL. 3 MAJA52 A, 48-250 GLOGÓWEK - ALFRED MORA-
WIEC, NOVEX GŁUBCZYCE, RADIO RMF FM, F.H.U "ELECTRA'
KATOWICE JERZY WYRWALEC, ROMAN BORSZOWSKI, P.H.U
OLMIX GŁUBCZYCE MONIKA NOBIS-CHMIELEWSKA, CELLFAST
SP.Z.O.O POLSKA, COLGATE-PALMOLIVE KATARZYNA KOMAR-
NICKA, HI MEDIA PIOTR HINZ, COLORMARKT OPAKOWANIA
FOLIOWE ŁÓDZ, ASA GŁUBCZYCE, STUDIO REKLAMY MEDIA -
RAFAŁ PRZYBYLAK-BEDZIN, KONTAKT SIMON S.A. IWONA
MARCINSKA, DOWOLNE HAFTY PRINTICO ELZBIETA PAPROT-
NA, GRUPA VENTANA AGNIESZKA PARADOWSKA, MAKITA
SP.ZO.O EWA MISIAK, TECH TIME KAMIL WOJTULEWICZ, KRE-
ATYWNE CIECIE SALON FRYZJERSKI BEATA ARTYMIAK, STO-
WARZYSZENIE NA RZECZ DZIAŁALNOSCI LOKALNEJ RAZEM
DLA GŁUBCZYC, LOS AMIGOS S.C BOGDAN SZYDŁOWSKI RAFAŁ
ZWARYCZ, DISCOPLEX A4 PIETNA-KRYSTIAN LINDER, FORMA
FITNESS CLUB GLUBCZYCE, FRYZJERSTWO DAMSKO-MESKIE
MARGARET-MALGORZATA BODNARUK-FURMAN, WORKOUT
GYM GŁUBCZYCE, GABINET REHA-ACTIVE WIOLETTA RYDZAK
GŁOGÓWEK, GABINET REHABILITACYJNY TONUS-VIOLETTA
SZNAJDER GŁOGÓWEK, MARIBELL STUDIO URODY MARIA FA-
RASIEWICZ, PIZZERIA ANGELO GŁOGÓWEK, STUDIO KOSME-
TYCZNE WIKTORIA GŁUBCZYCE, GABINET ODNOWY BIOLO-
GICZNEJ GŁUBCZYCE EDYTA MEDYNSKA, ZAKLAD FRYZJERSKI
ZBIGNIEW ANTOSZCZYSZYN GŁUBCZYCE, ZLOTA PLAZA SOLA-
RIUM GŁUBCZYCE, RESTAURACJA ZACISZE GŁUBCZYCE, KA-
WIARNIA BIAŁA-CZARNA GŁUBCZYCE KATARZYNA FRYDRYK,
KATARZYNA CZYZOWICZ, MAŁA GASTRONOMIA BEATA FILI-
PEK GLUBCZYCE, SNACK-BAR S.C. ANNA CIOLKO, ANETA GREK,
HAIR FASHION SALON FRYZJERSKI PIOTR SZAŁANKIEWICZ
GŁUBCZYCE, JERZY ANDRUSIAK, POWIATOWE MUZEUM ZIEMI
GŁUBCZYCKIEJ, ZAKŁAD FRYZJERSKI GŁUBCZYCE GRZEGORZ
NOBIS,STUDIO FOTOGRAFICZNE ARTE GŁUBCZYCE TOMASZ MI-
CHALEWSKI, HURTOWNIA VIWA GLUBCZYCE, SKLEP ZOOLO-
GICZNY HOMAREK GŁUBCZYCE MARCIN RACZEK, NADRUKI I
HAFTY BIART KATOWICE IWONA WIEWIÓR, CHAART CHRZE-
SCIJANSKA AGENCJA ARTYSTYCZNA MARCIN PAWŁOWSKI
NOWY SĄCZ, RADIO WAWA, RADIO OPOLE, AGENCJA REKLAMY
"POZYTYW" GŁUBCZYCE - SZYMON POPCZYK, POWIATOWY
URZAD PRACY GŁUBCZYCE, MACIEJ WYSOCZANSKI, WOJTEX
PRZEWOZY OSOBOWE GŁUBCZYCE -WOJCIECH FARASIEWICZ,
ZIELONE ZDROWIE SKLEP ZIELARSKI GŁUBCZYCE, MATEUSZ
SZYMUŚ, F.H.U.FRYTKA EWELINA SIENKIEWICZ GŁUBCZYCE,
POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE PAWEŁ KNAPIK GŁUBCZY-
CE, KOSMED GŁUBCZYCE, SALON FRYZJERSKI KONTNY MAG-
DALENA GŁOGÓWEK, URSZULA ANDRUSIAK, MAKRO OPOLE,
ADAM LELINSKI, ADAM PIERZCHAŁA, REHABILITACJA DR KAN-
GUR GŁUBCZYCE UL.CHROBREGO 16 ŁUKASZ BROSZKO, VETKA
GABINET WETERYNARYJNY GŁUBCZYCE UL.CHROBREGO16
NATALIA LESZCZYNSKA, FIRMA GABI NASIEDLE EDWARD KO-
WACZEK, FIRMA GALMET GŁUBCZYCE, FIRMA PAS KATOWICE,
EKO OKNA KORNICE-MATEUSZ KŁOSEK, MOJE SŁODKIE FANA-
BERIE=KATARZYNA NIECKARZ-SZYMANSKA, CANAL TRANS KE-
DZIERZYN KOZLE, AUTO MECHANIKA KEDZIERZYN KOZLE -
ŁUKASZ KOSCIELNY, FIRMA LEMET BRANICE, MCBRIDE
STRZELCE OPOLSKIE, RESTAURACJA WŁOSKA RATUSZ GŁUB-
CZYCE, PIZZERIA BAROKO GŁUBCZYCE - TOMASZ OKRĘT, STU-
DIIO URODY GŁUBCZYCE - KAROLINA MARTYNOWICZ, FENIKS
CENTRUM ODRODZENIA GŁUBCZYCE, PANTAK PRACOWNIA
GRAFICZNA GŁUBCZYCE - ŁUKASZ PANTAK, SPÓLDZIELNIA
SOCJALNA "NIEZAPOMINAJKA' - WITOLD ZAPOTOCZNY, INTER-
MARCHE GŁUBCZYCE - MONIKA LEPUCH, SPECJALNY OSRO-
DEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W GŁUBCZYCA, ZEN-POL S.C.
A.Z.HERBUT, PKS GŁUBCZYCE, B.H. JABŁOŃSKI, ZAKŁAD PRZE-
TWÓRSTWA MIĘSA, CZERWONKÓW, DĄBKOWSKI PIEKARNIA
KATOLIK SPZZ KIETRZ, WELUR MATT KIETRZ, DABKOWSKI
METRO PLUS KIETRZ
 Bardzo dziękujemy!!! Wszystkim, którzy nam pomogli swoja
obecnością i pracą, a także materialnie.           Ewa Bartusik
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Czytając  "Moje podróże z lotką"
znajdziemy odpowiedź na pytania,
które zadała  autorce książki  Ja-
dwidze Ślawskiej- Szalewicz z War-
szawy,  Bożena Bąk - reprezen-
tantka Polski/ Głubczyc/ LKS
"Technik" na  Igrzyskach  Olim-
pijskich w Barcelonie - na spotka-
niu  autorskim  31 sierpnia 2017r.
w Głubczycach
* "Moje podróże z lotką" - po co napisała
Pani tę książkę? *Dużo miejsca w tej  książ-
ce poświęca Pani Głubczycom, dlaczego?,
*Co, jako działacz sportowy, nie udało się
Pani zrealizować, czy nie było  takiej sy-
tuacji?. Co Pani uważa za największy suk-
ces w swojej karierze zawodowej?
*Jakie ma Pani jeszcze marzenia?
Do nabycia w najlepszych księgarniach

HALA  SPORTOWA  PO REMONCIE
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17 sierpnia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Głubczycach miała
miejsce podniosła uroczystość. Swoje Złote Gody (jubileusz 50
lat pożycia małżeńskiego) obchodziło aż 10 par. Zebranych przy-
witali gospodarze samorządu Gminy Głubczyce w osobach kie-
rownik USC Pani Beaty Grochalskiej, przewodniczącego Rady
Miejskiej Pana Kazimierza Naumczyka oraz burmistrza Głubczyc
Pana Adama Krupy. WręczonoJubilatom medale nadane przez
Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.
1. Państwo Maria i Stanisław Baran,
2. Państwo Kazimiera i Władysław Brewus,
3. Państwo Anna i Józef Góralscy,
4. Państwo Urszula i Stanisław Haracz,
5. Państwo Adela i Jan Okon, (nieobecni)
6. Państwo Helena i Bolesław Richter,
7. Państwo Stefania i Alekstander Sołowiów,
8. Państwo Monika i Marian Stopyra,
9. Państwo Barbara i Alfred Trznadel,
10. Państwo Maria i Eugeniusz Walków.

ZŁOTE GODY MAŁŻEŃSKIE

Życzenia Pani kierownik USC
"Minęło 50 lat odkąd wstąpiliście Państwo w związek małżeński.
Macie Państwo za sobą czas pracy zawodowej oraz czas wy-
chowania i wykształcenia dzieci. Codzienne troski i radości a
także ważne wydarzenia rodzinne, które umacniały Wasz zwią-
zek. Dzisiaj jesteście Państwo małżonkami spełnionymi a Wasze
życie stanowi przykład dla przyszłych pokoleń.
Rodzina jest fundamentem każdego społeczeństwa, stanowi
jedną z największych wartości człowieka
Ma to na uwadze również nasz ustawodawca, który w ustawie z
1992 r. o orderach i odznaczeniach docenił takie osoby jak Pań-
stwo. Na mocy tej ustawy, Prezydent RP nadaje odznaczenia
państwowe za długoletnie pożycie małżeńskie tym wszystkim
parom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat.
Składam Państwu wyrazy uznania oraz życzenia zdrowia, spo-
koju, rodzinnego ciepła, miłości bliskich oraz wszystkiego naj-
lepszego na dalsze wspólne długie lata".
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FESTYN  KRWIODAWCÓW
    26 sierpnia br. w świetlicy campingu nad zalewem w Pietrowi-
cach odbył się festyn głubczyckiego Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi PCK.     Miał on charakter spotkania integracyjnego
członków klubu, Zarządu, ich rodzin oraz sympatyków idei krwio-
dawstwa.
     Zorganizowany został przez
zarząd klubu na czele z prezes
Elżbietą Kubal i wiceprezes Wio-
lettą Makselan. Panie te w części
oficjalnej spotkania podsumowa-
ły całokształt pracy Klubu HDK,
podziękowały członkom za zaan-
gażowanie oraz przedstawiły no-
wych, młodych honorowych
dawców krwi. Nakreśliły także
plany na przyszłość, przypomi-
nając o przyszło-
rocznym jubile-
uszu 50-lecia dzia-
łalności klubu.
   Wśród zapro-
szonych na ów fe-
styn była też Ma-
ria Farasiewicz -
rzecznik idei czer-
wonokrzyskiej,
która nie szczędzi-
ła ciepłych słów pod adresem głubczyckiego Klubu HDK i jego
aktywnej działalności w środowisku. Podkreśliła, że oddawanie
krwi to swoiste bohaterstwo i szlachetny gest człowieczeństwa.
   Po części oficjalnej przyszedł czas na poczęstunek, sympa-
tyczne rozmowy i wesołą zabawę do późnych godzin nocnych.
                                                                        Redakcja ZSM

AVE MARYJA
15 sierpnia br. w święto Wnie-
bowzięcia Najświętszej Marii
Panny,  w kościele parafialnym
we wsi Równe podczas uroczy-
stej Mszy Św. koncelebrowanej
przez ks. proboszcza Krzyszto-
fa Cieślaka w asyście księdza
proboszcza z czeskiego Bohu-
sova, odbył się niezwykły kon-
cert poetycko-muzyczny "Ave
Maryja", poświęcony kultowi
Matki Bożej.
   W koncercie tym wystąpił zna-
komity tenor rodem z Głubczyc
- Witold Matulka. Akompanio-
wała mu wybitna pianistka ze
Śląska - Katarzyna Rzeszutek.
     Wybrzmiały w nim podnio-
słe pieśni religijne, w tym słyn-
ne "Ave Maria" Franciszka
Schuberta, Jana Sebastiana Ba-
cha "Święta Matka" - pieśń re-
demptorystów czy "Panis an-
gelicus" Cezara Franka.
    Przeplatane i anonsowane
były te dzieła muzyczne tema-
tyczną poezją recytowaną przez
Marię Farasiewicz, w tym tak-
że jej autorstwa. Panował pod-
niosły, pełen powagi i zadumy
nastrój …
    Licznie zgromadzeni wierni nie
szczędzili braw występującym.

Wśród nich byli nie tylko mieszkańcy Rów-
nego i okolicznych wsi, ale także goście z
pobliskich Czech, Głubczyc, różnych zakąt-
ków Opolszczyzny, jak i z Górnego Śląska.
   Tuż po Mszy Św. Witold Matulka, by
zaspokoić pragnienia odbiorców, zaśpie-
wał także utwory świeckie.  Pieśń "Ninon"
Bronisława Kapera, a na biss, w duecie z
Marią Farasiewicz, słynną arię "Usta
milczą, dusza śpiewa" z operetki "Wesoła
wdówka" Franza Lehara.
     Owacje na stojąco, bukiety pięknych

kwiatów i sesja zdję-
ciowa dla szerokiego
grona zainteresowa-
nych zakończyły to
wspaniałe wydarzenie
artystyczne, zorgani-
zowane przez ks. pro-
boszcza parafii Równe,
któremu Witold Matul-
ka ciepłymi słowy po-
dziękował za zaprosze-
nie.

   Obszerny fotoreportaż Mateusza Kitki na twojeglubczyce.pl
Redakcja ZSM

I kategoria - Najestetyczniejsza posesja z budynkiem
ednorodzinnym wybudowanym w ostatnich 10 latach:
Miejsce I - Mariusz Kupina, Gadzowice
Miejsce II - Janusz Pańczyszyn, Gadzowice
Miejsce III - Halina Ciaciura, Gadzowice
II kategoria - Najestetyczniejsza posesja z budynkiem
jednorodzinnym wybudowanym powyżej 10 lat temu
Miejsce I -  Maria Halikowska, Głubczyce ul. Chopina
Miejsce II ex - Lilla Wieliczko, Nowa Wieś Głubczycka
Emilia Kupina, Gadzowice
Miejsce III ex - Leszek Nawara, Gadzowice
Adam Buchaniec, Nowa Wieś Głubczycka
III kategoria - Najestetyczniejszy balkon
Miejsce I - Zdzisław Goniowski, Nowa Wieś Głubczycka
IV kategoria - Najestetyczniejsza posesja z budynkiem
wielorodzinnym lub innym obiektem publicznym
Miejsce II - Ochotnicza Straż Pożarna Nowa Wieś Głubczycka
Miejsce III- Wspólnota Mieszkaniowa ul. Raciborska 4 i 6
Nagroda specjalna
Nagroda Specjalna dla Społeczno Oświatowego Stowarzysze-
nia na Rzecz Rozwoju Wsi - Zespół Szkół w Bogdanowicach
V Kategoria - Najestetyczniejsze sołectwo
Organizację Dożynek w 2018 roku
zdobyło Sołectwo Gadzowice  (foto str.1  GG)

NAJESTETYCZNIEJSZA POSESJA NA TERENIE
 MIASTA   I GMINY GŁUBCZYCE" W 2017 R.
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MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ  JUNIORÓW MŁODSZYCH
W BADMINTONIE POLISH U17 OPEN 2017

01.-03.09.2017R. W GŁUBCZYCACH
  Do turnieju zgłosiło się ponad 100 zawodników z Polski i z zagranicy. Z zagranicy przyjechały ekipy z
Austrii, Czech ,Niemiec, Cypru ,Portugalii i Anglii. W turnieju rozegrano ponad 150 pojedynków w grach
pojedynczych, podwójnych i mieszanych w kategorii dziewcząt i chłopców .Mecze stały na bardzo wysokim
poziomie sportowym. Z Technika Głubczyce na starcie stanęła trójka naszych zawodników Szymon Ślepecki,
Bartosz Gałązka i Maciej Matusz. Bardzo dobrze spisali się Matusz i Gałązka zdobywając złoty medal w grze
podwójnej, wygrywając w finale po pasjonującym trzysetowym pojedynku z parą z Czech Jan Janostik /
Tomas Swejda. Ponadto brązowy medal w grze mieszanej dołożyl jeszcze do swojej kolekcji Bartosz Gałązka
grając w parze z koleżanką z reprezentacji Anną Dudą. serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom.

Karolina Konik i Bartosz Słodkowski zawod-
nicy LKS Sparta Głubczyce zostali wyróżnie-
ni Nagrodą Ministra Sportu i Turystyki za zdo-
byte medale na ostatnich Mistrzostwach Eu-
ropy Taekwondo  w Sofii.
      Karolina zajęła I miejsce w walkach druży-
nowych, II miejsce w walkach indywidualnych
do 62 kg i II miejsce w technikach specjalnych,
natomiast Bartosz wygrał walki indywidualne

NAGRODA MINISTRA DLA ZAWODNIKÓW TAEKWONDO

pow. 85 kg, I miejsce walki drużynowe, I miej-
sce testy siły drużynowe i II miejsce techniki
specjalne. Obecnie przygotowują się do Mi-
strzostw Świata Taekwondo, które odbędą się
w październiku br w Dublinie (Irlandia).
        Serdecznie gratulujemy im nagrody
i życzymy udanego startu w najważniejszej
imprezie tego roku.
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  Uroczystość rozpoczęła  się  (04.09.2017r.)  Apelem  przed Pomni-
kiem Czynu Zbrojnego. Hołd poległym za naszą Ojczyznę oddały
związki kombatanckie, władze samorządowe, przedstawiciele organi-
zacji społecznych, służb mundurowych, lokalnej prasy i telewizji.
Dyrektorzy szkół i przedszkoli, Poczty Sztandarowe, harcerze, mło-
dzież szkolna, przedszkolaki oraz mieszkańcy Głubczyc. Po apelu głos
zabrała Pani Amelia Mamczar, Prezes Związku Inwalidów Wojennych
RP, Członek Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych.

         Uroczystość zakończyła się złożeniem przed pomnikiem wień-
ców i kwiatów przez wszystkie obecne delegacje, oddając hołd pole-
głym na frontach II Wojny Światowej. Obchody tej rocznicy były dla
wszystkich zgromadzonych  doskonałą lekcją historii.
                                                       Dh. Agnieszka Górska

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach
 brała udział w obchodach 78. Rocznicy Wybuchu

II Wojny Światowej i Dnia Weterana

STRAŻACY RATUJĄ ŻYCIE
    11 września Przedszkole nr 2 im.
Kubusia Puchatka  odwiedzili nie-
codzienni goście z KP Państwo-
wej Straży Pożarnej  Strażacy,  nie
tylko uczestniczą w akcjach ga-
szenia pożarów, ale także są wspa-
niale przygotowani, aby udzielać
pierwszej pomocy osobom tego
potrzebującym.
Udzielanie pierwszej pomocy jest

naszym obowiązkiem. Jednak bardzo często w sytuacjach zagro-
żenia nie wiemy jak się zachować i jak pomóc osobie, która potrze-
buje tej pomocy. Boimy się lub nie posiadamy wystarczającej wie-
dzy i umiejętności. Należy więc wprowadzać do przedszkoli tema-
tykę pierwszej pomocy i oswajać z nią najmłodszych. Dzieci czę-
sto nie posiadają oporów i nie odczuwają strachu, działają in-
stynktownie. Z tego powodu należy już od najmłodszych lat in-
struować je, jak trzeba zachować się w sytuacji, gdy ktoś potrze-
buje naszej pomocy.
Podczas zorganizowanego spotkania, dzieci mogły poczuć się jak
mali ratownicy. Poznały procedury zachowania się w sytuacjach
zagrożenia życia oraz obserwowały czynności ratownicze w cza-
sie zasłabnięć. Wiele emocji wzbudził pokaz czynności z zakresu
resuscytacji wykonany na fantomie. Dzieci pod czujnym okiem
pana ratownika mogły samodzielnie wykazać się praktyczną zna-
jomością udzielania pierwszej pomocy. Zostały zapoznane ze sprzę-
tem ratującym życie i utrwaliły znajomość numerów  alarmowych.
    Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecz-
nych postaw oraz zapoznanie dzieci z podstawowymi czynno-

ściami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób doro-
słych. Była to doskonała lekcja - połączenie zabawy z przeka-
zywaniem jakże istotnej wiedzy, która może przynieść nieoce-
niony efekt - ratowanie życia.  Po tej lekcji dzieci już wiedzą, na
czym polega ich rola w sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc.
Wystarczy poszkodowanego położyć w bezpiecznej pozycji,
przykryć czymś ciepłym i zadbać, by był spokojny. Potem we-
zwać karetkę lub kogoś dorosłego i powiadomić o zdarzeniu.
To ostatnie zadanie zajęć z pierwszej pomocy, której nauczyły
sięprzedszkolaki. Serdecznie dziękujemy strażakom, Panom:
Michałowi Beleć, Mariuszowi Szczerba i Pawłowi Kowalczyk
za przekazanie swojej wiedzy nie zawsze łatwym odbiorcom
jakimi są przedszkolaki, pokaz wzbudził wśród nich niezwykłe
zainteresowanie a zdobyta wiedza z pewnością pomoże czuć
się bezpiecznie w różnych sytuacjach życiowych.
Puchatkowo realizując program Bezpieczny Przedszkolak z całą
pewnością jeszcze nie raz zaprosi strażaków, aby przedszkola-
ki mogły bliżej zapoznać się z ich pracą , ogromną wiedzą i nie
zawsze docenianymi umiejętnościami z innych dziedzin niż
tylko gaszenie pożarów z czym są przez dzieci kojarzeni.
                                        mgr Anna Semczuk Przedszkole nr 2
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OGŁOSZENIE
    Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
1.  29 września 2017 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony dotyczący
sprzedaży nieruchomości lokalowej (lokal o mieszkalny o pow. użytkowej 19,00
m2), położonej w Głubczycach przy ul. Fabrycznej nr 1/12 wraz ze sprzedażą
ułamkowej części gruntu z działki nr 360/8. Cena wywoławcza do przetargu
wynosi 13 528,00 zł. Wadium wynosi 1 400,00 zł.

2.  3 października 2017 r. odbędą się:
a)  XIII przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości
niezabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 586 o
powierzchni 0,2920 ha, położonej w Lisięcicach przy ul. Kościelnej. Cena wywo-
ławcza do przetargu wynosi 19 126,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 2 000,00 zł;
b)  XI przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości lo-
kalowej (lokal o mieszkalny o pow. użytkowej 48,10 m2), położonej w Lisięci-
cach przy ul. Kościelnej nr 42/2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z
działek nr 590/2 i nr 590/3. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 13 873,00 zł.
Wadium wynosi 1400,00 zł;
c)  XI przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości
niezabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 590/1 o
powierzchni 0,2298 ha, położonej w miejscowości Lisięcice przy ul. Kościelnej.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 17 181,00 zł. Wadium wynosi 1 800,00 zł;
d) X przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabu-
dowanej budynkiem magazynowo - składowym, oznaczonej według ewidencji
gruntów jako działka nr 485/10 o powierzchni 0,0359 ha, położonej w Głubczy-
cach przy ul. Sosnowieckiej nr 23. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 16
345,00 zł. Wadium wynosi 1 650,00 zł;
e)  V przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości nie-
zabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 225 o po-
wierzchni 0,3500 ha, położonej w miejscowości Mokre. Cena wywoławcza do
przetargu wynosi 26 967,00 zł. Wadium wynosi 2 700,00 zł;
f)  III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości nie-
zabudowanej, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 174 o po-
wierzchni 0,5600 ha, położonej w obrębie Zopowy. Cena wywoławcza do prze-
targu wynosi 27 878,00 zł. Wadium wynosi 2800,00 zł;

3.  10 października 2017 r. odbędą się:
a)  XIII przetarg ustny nieograniczony 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 wyno-
si 90 782,00 zł. Wadium wynosi 9100,00 zł;
b)  IX przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości
niezabudowanej 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;
c)  VII przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości
niezabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 123/1 o
powierzchni 0,0953 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Kopernika. Cena wy-
woławcza do przetargu wynosi 64 361,00 zł + VAT 23%.
Wadium wynosi 7 000,00 zł;
d)  VII przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości
niezabudowanej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 123/3 o
powierzchni 0,0926 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Kopernika. Cena wy-
woławcza do przetargu wynosi 62 762,00 zł + VAT 23%.
Wadium wynosi 6 500,00 zł;
    Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wadium w pie-
niądzu. 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

OGŁOSZENIE
    Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczycach
w dniu:

1. 01.09.2017 r. wykazy obejmujące przezna-
czone do zbycia n/w nieruchomości:
a) nieruchomość lokalowa, położona w Głub-
czycach przy ul. Plebiscytowej nr 12/2 wraz z
oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej
części gruntu z działki nr 363/16;
b) nieruchomość niezabudowana, obejmującą
działkę nr 708/50 o powierzchni 0,0015 ha, poło-
żona w Głubczycach przy ul. Oświęcimskiej;
Z dniem 13.10.2017 r. upływa termin do złożenia
wniosku przez osobę, której przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu nieruchomości na podsta-
wie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. 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 przepisów albo osoba ta jest poprzed-
nim właścicielem zbywanej nieruchomości po-
zbawionym prawa własności tej nieruchomości
przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadko-
biercą.

2. 07.09.2017 r. wykazy obejmujące przezna-
czone do zbycia n/w nieruchomości:
a) nieruchomość lokalowa (garaż nr 4 o pow.
15,10 m2) wraz ze sprzedażą ułamkowej części
gruntu z działki nr 313/52, położona w Głubczy-
cach przy ul. Wałowej;
b) nieruchomość lokalowa, położona w Głub-
czycach przy ul. Kościuszki nr 17/1 wraz z odda-
niem w użytkowanie wieczyste ułamkowej czę-
ści gruntu z działki nr 315/26;
Z dniem 19.10.2017 r. upływa termin do złożenia
wniosku przez osobę, której przysługuje pierw-
szeństwo w nabyciu nieruchomości na podsta-
wie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. 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 przepisów albo osoba ta jest poprzed-
nim właścicielem zbywanej nieruchomości po-
zbawionym prawa własności tej nieruchomości
przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadko-
biercą.

3. 06.09.2017 r. wykaz obejmujący przezna-
czoną do oddania w dzierżawę nieruchomość
niezabudowaną, obejmującą część działkę nr 481
o powierzchni 0,4500 ha, położoną w obrębie
gruntów miejscowości Lisięcice.
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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.
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- 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

nr ew. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000583
"3,2,1 Start!" -projekt czesko-polski w ramach współpracy trans-granicznej z Przedszkolem nr 1
      To już trzeci raz nasze przedszkole zostało zaproszone przez czeskie koleżanki do współpracy z ich przedszkolami w Ostrawie.
Projekt "3,2,1 Start!" ma na celu dalszy rozwój współpracy między trzema przedszkolami oraz rozpowszechnianie u małych dzieci
zdrowego stylu życia, który zniweluje złe nawyki żywieniowe , a także ruchowe. W odniesieniu do tego celu zostały opracowane  4
działania, skoncentrowane na zdrowym odżywianiu się i sportowo-tanecznych  działaniach.
      Działanie nr 1 (31.3-2.4.17r.) - to weekendowy pobyt pedagogów w okolicach Krnowa -w celu pogłębienia współpracy, udział w
profesjonalnym wykładzie na temat: "Makrobiotyka- jedzenie z radością" oraz opracowanie logo projektu. Nauczycielki miały możliwość
bliższego poznania się , a także podzielenia się własnymi doświadczeniami na temat przyzwyczajania dzieci do zdrowego stylu życia.
      Działanie nr 2 ( 26.04.17r.) - to sportowo- ruchowe  działanie w Przedszkolu Lechowiczova.
Nikomu nie przeszkadzała zła pogoda, kiedy to wszystkie zajęcia sportowe, pierwotnie zaplanowane na szkolnym ogrodzie , musiały
zostać przeniesione do budynku przedszkola. Największe obawy miały dzieci , ale tylko z tego powodu- jak będą się porozumiewały
z  nowymi przyjaciółmi z Czech, i czy w ogóle się dogadają . Jak się okazało, obawy były niepotrzebne, ponieważ od razu po
przyjeździe do przedszkola Lechowiczova, dzieci z wszystkich przedszkoli wspólnie  bawiły się i wsłuchiwały się ze zdumieniem, jak
ten dla nich "obcy" język interesująco brzmi. Następnie, zaproszone grupy wzmocnione dobrą i zdrową przekąską, stanęły do
uroczystego rozpoczęcia. Po wesołym powitaniu i przekazaniu podarunków,  rozpoczęła się rywalizacja sportowa. Program działań
fizycznych był bardzo bogaty -od rozgrzewki ruchowej, po konkursy w podawaniu piłek na różne sposoby, przerzucanie przez
siatkę, skok i rzut w dal, rzucanie krążków, skoki przez skakankę, aż do pokonywania przeszkód w ustawionym torze.    Po uroczystym
zakończeniu gier sportowych i wręczeniu nagród, dzieci poszyły zjeść obiad. Zaraz po pysznym posiłku dzieci zgromadziły się na
środku sali, nawiązując  rozmowy z czeskimi kolegami, w celu bliższego poznania się i podjęcia wspólnych zabaw, które mogły sobie
dowolnie wybierać. Pomimo złych warunków pogodowych, chłodu i deszczu,  dzieci odjeżdżały ze wspaniałymi przeżyciami.
       Działanie nr 3 - (24.05.17r.) - ruchowo-artystyczne działanie w Przedszkolu Safarikova.  Pogoda po raz kolejny nie dopisała ,
lecz to wcale nie przeszkadzało dzieciom w realizacji wspaniałej zabawy. Na początku przedszkolaki wzięły udział w Show tanecznym,
prezentując przygotowane przez nauczycielki tańce, z wykorzystaniem zakupionego w ramach projektu sprzętu. Następnie dzieci
bawiły się z zespołem muzycznym "Jumping Drums" , aktywnie angażując się w naukę piosenki, wystukiwanie rytmów dłońmi oraz
grając na bębnach różnego typu. Radości było co niemiara, szczególnie podczas gry na nieznanych do tej pory bębnach.
    Po wręczeniu upominków oraz zjedzeniu zdrowego obiadku , dzieci miały okazję pobawić się na  podwórku przedszkolnym,
korzystając z różnorodnego sprzętu i chwilowego rozpogodzenia. Czas tak szybko minął przy wspaniałej zabawie , że przyszła pora
na powrót do Polski. Jednak już się cieszyliśmy na nasze czerwcowe spotkanie,  tym razem u nas.
Działanie nr 4 - (7.06.17r.) - sportowo-edukacyjne działanie w Stajni na Warszawskiej organizowane przez Przedszkole nr 1. Dzieci z
Ostrawy przyjechały do naszego przedszkola o 9.30. Po zjedzeniu śniadanka ruszyliśmy na przejażdżkę pociągiem ( na kółkach) , na
zwiedzanie miasta , aż dotarliśmy do Stajni na Warszawskiej
    Tam czekały na nas różnorodne niespodzianki. Najpierw dzieci zapoznały się z konikami oraz sprzętem niezbędnym do jazdy
konnej. Następnie przybyli klauni w kolorowych strojach i zabawiali nas , malując dzieciom twarze, robiąc ogromne bańki mydlane
oraz prowadząc z dziećmi zabawy ruchowe na polanie. Kiedy konie były przygotowane,  dzieci miały możliwość jazdy konnej,
zabawy na słomie oraz brały udział w zabawach ruchowych z wykorzystaniem sprzętu sportowego. Po wysiłku fizycznym czekały na
wszystkich uczestników kiełbaski oraz zupa pomidorowa . I nadszedł czas pożegnania się. Wręczyliśmy dzieciom nagrody i czeskim
koleżankom pamiątkowe dyplomy. Wszystkie dzieci były szczęśliwe, zadowolone i troszkę zmęczone. Pełne pozytywnych wrażeń
wróciły do swojego miejsca zamieszkania.                             Dorota Sobol- nauczyciel Przedszkola nr 1 w Głubczycach.
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Serdecznie Witamy
33 Nowych Mieszkańców

 Ziemi Głubczyckiej, urodzonych
w sierpniu 2017r.

w Szpitalu Powiatowym w Głubczycach.
Rodzicom Gratulujemy!

Banaś Milena c.Anny
Włodzienin Kolonia

10.08 9.50 2850g 55cm

Bołdyzer Nadia
c.Doroty Głubczyce

23.08 10.20 2850g 53cm

Dec Kacper
s.Marty Głubczyce

23.08 2.15 3780g 58cm

Dziewior Zuzanna c.
Karoliny N. Cerekwia
22.081.35 3150g 54cm

Groński Filip
s.Natalii Głubczyce

19.08 6.10 3350g 57cm

Hebdzyński Kaspjan
s.Magdaleny Kietrz

24.08 9.55 3000g 52cm

Hołub Kamil
s.Natali Głogówek

23.08 18.20 2450g 51cm

Jurkowska Liliana
Dzierżysław

07.08 10.00 2600g 50cm

Kochmaniewcz Łucja
c.Michaliny Głubczyce
28.08 8.55 3350g 56cm

Kosa Franciszek
s.Agaty Czerwonków

03.08 21.00 3770g 60cm

Lewosińska Natalia
s.Anety Baborów

17.08 9.00 3050g 53cm

Lipińska Lena
c.Agnieszki Głubczyce
25.08 19.45 2700g 52cm

Litwin Antonina
c.Anny Zawiszyce

10.08 11.35 2450g 51cm

Marcinek Artur
s.Kamili Głubczyce

18.08 5.45 3180g 51cm

Pleśniarski Brajan
s.Justyny Głubczyce

07.08 11.15  3350g 54cm

Rydzik Antonina
c.Iwony Sucha Psina
11.08 8.00 3300g 53cm

Sobota Jakub s.Agaty
Racławice Śląskie

15.08 12.10 3850g 57cm

Sowa Tomasz s.Kamili
Dzbańce Osiedle

22.08 11.40 4550g 63cm

Szydłowska Zofia
c.Magdy Głubczyce

24.08 22.15 3350g 54cm

Toś Natalia
c.Klaudii Głogówek

24.08 11.30 4350g 60cm

Trojan Filip
s.Joanny Głubczyce

16.08 10.50 2800g 51cm

Wojtyś Piotr s.
Małgorzaty Głubczyce
31.08 10.00 3600g 58cm

Zaprzalski Marcin
s.Moniki Głubczyce

17.08 7.40 2800g 54cm
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INWESTYCJE  ROKU 2017 W GŁUBCZYCACH

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

ul.  A. MICKIEWICZA
PLAC 1 MAJA

WANDALIZM I DEWASTACJE

AL. ŚLĄSKA


