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          Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczestnicy  Śro-
dowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowi-
cach wzięli udział w jasełkach, które zostały wystawio-
ne na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczy-
cach. W prygotowaniu i realizacji  projektu brał czynny
udział  Pan Waldemar Lankauf. Przedstawienie zostało
zrealizowane w ramach projektu:  "Razem jesteśmy na
wspólnej drodze - zostań wolontariuszem,  zmieniaj świat
i siebie" w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Opolskiego.
        W dniu 21 grudnia 2017r. zorganizowano spotkanie
wigilijne. Swoją obecnością zaszczyciły  nas rodziny na-
szych uczestników, oraz zaproszeni goście wśród któ-
rych byli min. wicemarszałek Województwa Opolskiego
Roman Kolek,  radny Sejmiku Wojewódzkiego  Zbigniew
Ziółko, władze samorządowe powiatu, Powiatowego Urzę-
du Pracy, władze samorządowe gmin tworzących powiat,
kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz media. Ceremoniał towarzyszący wieczerzy poprowadził ks. proboszcz
parafii Gołuszowice. Miłym akcentem świątecznego spotkania było wręczenie upominku Państwu Marii i Ryszardowi
Pruszowskim  uczestnikom  Środowiskowego Domu Samopomocy  którzy  obchodzili 50. rocznicę ślubu. Uczestnicy i
pracownicy również  złożyli serdeczne życzenia i wręczyli upominek.
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 Red. Głosu Głubczyc-Jan Wac.  Panie Burmistrzu, skoń-
czył się kolejny rok,  rozpoczął się Nowy. Jaki był - w sfe-
rze samorządowej- 2017 rok, jakiego oczekuje Pan w 2018.

Burmistrz Głubczyc - Adam Krupa. Miernikiem jakości funk-
cjonowania samorządu jest wielkość budżetu Gminy zarów-
no po stronie dochodów jak i wydatków. O naszym budżecie
ze spokojem mogę powiedzieć, że był zrównoważony. Tym
razem powiem, już z perspektywy końca roku, że również po
stronie planowanej i zrealizowanej był zrównoważony i zre-
alizowany. Co prawda na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze
szczegółowego rozliczenia budżetu, ponieważ wiele inwe-
stycji o których informowaliśmy na bieżąco w GG, kończy
się i na rozliczenie trzeba poczekać. Budżet na rok 2018 zo-
stał przyjęty przez Radę Miejską na poziomie tegorocznym i
należy sobie życzyć by dało się go zrealizować bez proble-
mu, a nawet z nawiązką. Nowością w 2018 roku jest "Budżet
Obywatelski" w którym mieszkańcy Głubczyc mają do roz-
dysponowania w formie składania wniosków, kwotę 200 tys.
zł. Najważniejsze inwestycje w Gminie zaplanowane w bu-
dżecie na 2018 rok, podamy odrębnie.

To co szczególnie cieszy, w mijającym roku, to fakt iż udało
się nam pozyskać prawie 6 mln zł środków zewnętrznych (
UE, Budżet Państwa, ANR, WFOŚ). Stało się to możliwe dzięki
dobrej pracy całego urzędu i jednostek gminy, zaangażowa-
niu większości pracowników. Procentuje też doświadczenie
zdobyte w poprzednich latach.

Cieszy również fakt, że sporo osób prywatnych i organiza-
cji pozarządowych z naszej gminy skorzystało ze środków z
funduszy europejskich, chociażby w programach realizowa-
nych przez LGD ,, Płaskowyż Dobrej Ziemi".

Relacje z realizowanych inwestycji, podawaliśmy  na bie-
żąco w GG i TV Pogranicze więc nie będę do nich wracał.
Mam nadzieję, że utrudnienia jakie powstały, za które jeszcze
raz przepraszam odeszły w zapomnienie, razem z groźnymi
prognozami - likwidacji Biedronki, nieprzejezdnym rondem,
tragedią z dębami na  Al. Śląskiej i innymi, a wygoda, bezpie-
czeństwo, estetyka          i komfort życia mieszkańców pozo-
staną na stałe.

Chciałbym też podziękować tym wszystkim mieszkańcom
naszej gminy, którzy w konstruktywny sposób przedstawia-
li problemy w trakcie prowadzonych inwestycji, będąc swo-
istymi społecznymi inspektorami nadzoru na tych budowach.

Dzięki nim udało się lepiej i mądrzej te inwestycje i remon-
ty prowadzić. Nowym zjawiskiem, które pojawiło się w 2017
r.  w związku z inwestycjami były występujące u wykonaw-
ców trudności  materiałowe i kadrowe, oraz postępujący
wzrost cen, ale na szczęście w przypadku naszej gminy nie
zaważyło to na terminowym wykonywaniu robót.

Pracownikom naszych spółek gminy - Usługi Komunalne
i GWiK - należą się szczególne słowa uznania za zaangażo-
wanie przy  prowadzonych na terenie gminy inwestycjach.

Usługi Komunalne prowadziły bardzo ważną inwestycję,
rewitalizację parku miejskiego. Roboty przez nich wykonane
oceniam bardzo wysoko. GWiK z kolei prowadził duże re-
monty sieci na ulicach  Mickiewicza, Sobieskiego, J. Pawła
II, Moniuszki, Sienkiewicza, al. Śląskiej poddawanych  re-
montom.  Z drobnymi wyjątkami, prace wykonane zostały w
terminie solidnie i bez  większych problemów. Co ważne -
wykonując te ,, dodatkowe zadania" przez cały rok spółka
solidnie wywiązywała się ze swojego podstawowego obo-

wiązku jakim jest dostawa wody i odbiór ścieków z terenu naszej
gminy. W mijającym roku -co również cieszy- udało się wykonać
sporo robót na obiektach oświatowych, w szkołach i przedszkolach
najlepszym tego  przykładem jest termomodernizacja Przedszkola

Nr 1  przy ul. Kochanowskiego. Bez większych problemów poradzi-
liśmy sobie z reformą oświaty. Stało się tak dzięki dużemu zaangażo-
waniu i zrozumieniu  pracowników ZOKIS-u, dyrektorów i nauczy-
cieli naszych szkół.

 JW. Tymi optymistycznymi informacjami kończmy, ale nie za-
mykajmy podsumowania 2017r.   Przejdźmy do planów/wizji nad-
chodzącego Roku 2018.

Szczegóły dotyczące  poszczególnych zadań Roku 2018, podali-
śmy w styczniowym GG i jak powiedziałem będziemy relacjonować
na bieżąco w GG i TV Pogranicze. Budżet na 2018r. jest moim zda-
niem solidnie przygotowany. Nie przewidujemy jakiś specjalnych
fajerwerków związanych z rokiem wyborczym. Będzie to kolejny bu-
dżet solidnej i spokojnej pracy, który naszą Gminę wzbogaci o nowe
potrzebne mieszkańcom remonty i inwestycje.

  W związku z obchodami 100-lecia odzyskania Niepodległości
będzie więcej imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym zwią-
zanych z tym wydarzenie. Naszym zamiarem jest, aby były  rozłożo-
ne równomiernie w ciągu całego roku, a nie tylko z okazji Święta 11
listopada. Mam nadzieję, że  każdy mieszkaniec w tym programie
znajdzie coś dla siebie, co pozwoli mu godnie uczcić tę ważną dla
Polaków rocznicę.

Jeżeli mamy  mówić o zagrożeniach dla budżetu  to największymi
są te, o których mówiłem już przy budżecie 2017 r.

To wzrost cen i brak wykonawców.
Z  licznych zadań zaplanowanych na rok 2018 największy nacisk

chciałbym położyć na:
- remont sali widowiskowej w MOK. Będzie on trudny od strony

wykonawczej, a wyłączenie sali w  obfitujący w wydarzenia rok,
będzie na pewno utrudnieniem dla pracowników MOK     i mieszkań-
ców. Dlatego chciałbym, aby remont został wykonany dobrze i szyb-
ko (co nie zawsze idzie w parze),

- wybudowanie dwóch nowych boisk dla Szkoły Nr 2.
To zadanie nie zostało wykonane w 2017r., a jest bardzo potrzeb-

ne uczniom tej szkoły.

ROZMOWA ROKU 2017   Z BURMISTRZEM  ADAMEM KRUPĄ
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- Budowa kanalizacji sanitarnej w Klisinie - realizowane przez
GWiK. Będzie to bardzo duża inwestycja i na pewno będzie dużo
utrudnień dla mieszkańców więc także służby gminne będą za-
angażowane w  realizację tego zadania.

 Z inwestycji poprawiających
wizerunek miasta, będzie to przebudowa przez Starostwo dworca
autobusowego na centrum przesiadkowe, co już się zaczyna.

JW. Jak Pan postrzega przyszły rok z myślą o naszej Gmi-
nie? Jakie wizje/życzenia/plany chciałby Pan realizować?

 O jakie zabiegać na kolejne lata?
AK. Oczywiście, o tym co będzie w kolejnych latach zadecy-

dują najbliższe wybory samorządowe,  a także  (niezależnie od
wyborów) możliwości finansowe gminy,  możliwości pozyska-
nia środków zewnętrznych.

Szczególnie, jeżeli chodzi o środki z UE jestem pesymistą.
W nowym rozdaniu finansowym tych środków dla Polski bę-
dzie mniej, a tym samym będzie trudniej po nie sięgać. Trzeba
będzie uważnie przyglądać się i być przygotowanym, aby
w razie pojawienia się mniejszych środków natychmiast po nie
sięgać. Z perspektywy moich lat i doświadczenia  w samorzą-
dzie  najważniejszym zadaniem dla nas będzie dokończenie bu-
dowy obwodnicy Głubczyc i budowa obwodnicy Grobnik.

Jest to konieczne ponieważ budowana jest obwodnica Krno-
va, a po jej zakończeniu (za 4 lata) ruszy ruch samochodów
ciężarowych przez Głubczyce i Grobniki (droga krajowa nr 38).

Ponadto cała obwodnica Głubczyc w sposób istotny podnio-
słaby atrakcyjność terenu inwestycyjnego, który Gmina  przy
niej posiada, a w efekcie pomogłoby w znalezieniu  inwestora
dla tego terenu.

Cieszy mnie fakt, że w 2017 r. podnoszony przez Gminę pro-
blem budowy obwodnic został życzliwie przyjęty przez GDD-
KiA Oddział Opole i są prowadzone rozmowy  w Generalnej
Dyrekcji w Warszawie na temat ich realizacji.

Drugim poważnym problemem z którym  będę się mierzyć to
rewitalizacja naszych zasobów mieszkaniowych. Gmina posiada
30 budynków, które w całości są naszą własnością, a które w
większości wymagają kapitalnych  remontów. W ostatnich la-
tach wyremontowaliśmy trzy  budynki, co  świadczy o skali
problemu. Na te zadania nie ma żadnych dofinansowań, musimy
to wykonać z własnych dochodów. Zapraszam po Nowym Roku,
porozmawiamy o szczegółach i prognozach na następne lata, a
na najbliższy Rok 2018 jeszcze raz życzę wszystkim mieszkań-
com, wszelkiej pomyślności.

JW. Dziękuję za optymistyczne  informacje i życzenia

OGŁOSZENIE  Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu
  6 lutego 2018 r. odbędą się:
a) II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej
(lokal o mieszkalny o pow. użytkowej 37,70 m2), położonej w Głubczycach przy ul. Chrobrego nr 8/8 wraz
 z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 274/48. Cena wywoławcza do
  przetargu wynosi 32 066,50 zł. Wadium wynosi 3 210,00 zł.
b) VI przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej,
oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 174 o powierzchni 0,5600 ha, położonej w obrębie
 Zopowy. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 14 102,00 zł. Wadium wynosi 1 500,00 zł;
2. 12 lutego 2018 r. odbędzie się
III przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej
  (lokal o mieszkalny o pow. użytkowej 13,96 m2), położonej w Głubczycach przy ul. Plebiscytowej nr 12/2
   wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 363/16.
   Cena wywoławcza do przetargu wynosi 10 004,00 zł. Wadium wynosi 1 001,00 zł.
3. 20 lutego 2018 r. odbędą się:
a) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej,
oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 481 o powierzchni 2,1237 ha, położonej w obrębie
  Lisięcice. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 25 348,00 zł. Wadium wynosi 2 600,00 zł;
b) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej
(lokal o mieszkalny o pow. użytkowej 26,22 m2), położonej w Głubczycach przy ul. Staszica nr 11/5 wraz
 z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 460/16.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 14 038,00 zł. Wadium wynosi 1 410,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wadium w pieniądzu. Terminy i warunki wniesienia

wadium zawarte są w ogłoszeniach o przetargach.Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w
Głubczycach ul. Niepodległości nr 14 (p. nr 20) - telefon (077) 485 30 21 w. 223 i 224 lub w internecie na stronie
WWW.glubczyce.pl
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          W 2018 R. PRACOWNICY ZAROBIĄ WIĘCEJ,
WYŻSZE SKŁADKI DO ZUS ZAPŁACĄ PRZEDSIĘBIORCY

W głubczyckim inspektoracie ZUS zgłoszono w ubiegłym roku 222 wniosków o rozpoczęciu pozarolniczej działalności gospodar-
czej, co wiązało się z utworzeniem konta płatnika składek. Od nowego roku nowi i działający już przedsiębiorcy poniosą wyższe
koszty opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za siebie i pracowników.
Powód? Nowa minimalna stawka godzinowa i miesięczna.
Co interesuje każdego pracownika bez względu na dzień miesiąca, w którym dostaje pensję? - wynagrodzenie netto.
    Choć to pojęcie techniczne, oznacza ile faktycznie pieniędzy ma do dyspozycji. Od 1 stycznia obowiązuje nowe wynagrodze-
nie minimalne dla pracowników pełnoetatowych w wysokości 2100 zł brutto. Więcej zarobią też osoby wykonujące pracę na
podstawie umów-zleceń, bo godzina pracy została wyceniona na 13,70 zł, a nie jak dotychczas na 13 zł. Natomiast dla pracodaw-
ców i zleceniodawców istotne jest wynagrodzenie brutto. To kwota wyjściowa, od której obliczają i odprowadzają składki na
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne czy zaliczkę na podatek dochodowy za pracowników
Wyższa stawka płacy minimalnej w 2018 r. przełoży się na podwyższenie kosztów ponoszonych przez pracodawcę za każdego
zatrudnionego. Przy założeniu, że przedsiębiorca ustali pensję w wysokości minimalnego wynagrodzenia, będzie musiał wyło-
żyć o 120,61 zł więcej niż w poprzednim roku. W 2017 r. przy wynagrodzeniu minimalnym (2000 zł brutto) koszt pracodawcy
związany z wynagrodzeniem i opłaceniem składek zusowskich wynosił 2412,20 zł. Zatem w tym roku będzie to 2532,81 zł.
Skutki podwyższenia płacy minimalnej odczują też ci, którzy zamierzają założyć firmę. Wyższa płaca minimalna powoduje, że
wzrośnie najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających pozarolniczą działal-
ność. W ciągu 24 miesięcy kalendarzowych podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, jednak nie niższa niż 30
proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2018 r. minimalna podstawa będzie wynosiła 630 zł, czyli o 30 zł więcej niż w 2017
r. W poprzednim roku w opolskich placówkach ZUS zgłoszono 5440 wniosków o rozpoczęciu działalności gospodarczej, co
wiązało się z utworzeniem konta płatnika składek.
     A co z kosztami pracy z tytuł umów-zleceń? Przy założeniu, że zleceniobiorca przepracował miesięcznie w ubiegłym roku 100
godzin - to stosując minimalną stawkę godzinową - zleceniodawca wydał na wynagrodzenie 1300 zł. Teraz będzie to 1370 zł. Jeśli
osoba zatrudniona na umowę zlecenie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, to każda godzina jej pracy będzie
droższa o 83 grosze w porównaniu do godziny pracy w minionym roku.
                                                                 Sebastian Szczurek Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Opolskiego

 BUDŻET OBYWATELSKI - GŁUBCZYCE 2018 R.
 " KSZTAŁTUJEMY PRZESTRZEŃ MIASTA GŁUBCZYCE"

               Rada Miejska w Głubczycach w dniu 25 października 2017r. przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/290/17 w sprawie ustalenia
i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu Gminy Głubczyce. Uchwała  umożliwia udział mieszkań-
ców miasta Głubczyce  w procesie decyzyjnym, co przekłada się na bardziej skuteczne i efektywne działania. Zapraszamy
mieszkańców Głubczyc do zaangażowania się do podziału Budżetu Obywatelskiego miasta Głubczyc na 2018r. Budżet Obywatel-
ski, to budżet partycypacyjny, to udział mieszkańców w życiu społecznym, decydowanie o sprawach, które nas dotyczą, to udział
w podejmowaniu decyzji - ,,Decydujemy razem". Środki w każdym budżecie miasta są ograniczone i zwykle nie starcza ich na
sfinansowanie wszystkich pomysłów.
     Podstawową zaletą budżetu obywatelskiego, jest to, że finansowane są tylko te projekty, które mieszkańcy uznają za ważne,
wyrażając swoje zdanie poprzez głosowanie nad budżetem. Z założeń "Budżetu Obywatelskiego" wynika, że mieszkańcy wiedzą
lepiej, czego im potrzeba, a samorząd uzyskuje rzeczywiste, lepsze zdiagnozowanie potrzeb lokalnych mieszkańców.

BUDŻET OBYWATELSKI NA 2018 ROK WYNOSI 200 TYS. ZŁ.
 Kto może zgłosić wniosek ? - wniosek może złożyć co najmniej 25 mieszkańców miasta Głubczyce.
Jakie to mogą być zadania? - Zadania mogą dotyczyć:
- wszystkich spraw należących do zadań własnych gminy,
- realizowane mogą być na nieruchomościach własnych gminy,
- w roku budżetowym na jaki został uchwalony,
- lokalizacja zadania musi być zgodna z ustaleniami "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głubczyce".
Jak i do kiedy zgłosić zadanie? - zadanie zgłaszamy do dnia 16 lutego 2018 r.,
- wniosek możemy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego, wysłać pocztą lub drogą elektroniczną,
- zadanie zgłaszamy na formularzu, który jest załącznikiem do uchwały,
- we wniosku określamy: tytuł zadania, wnioskodawcę, lokalizację zadania, szacunkowy koszt zadania, opis zadania, uzasadnie-
nie potrzeby realizacji zadania oraz komu będzie służył projekt po jego zrealizowaniu,
- do wniosku dołączamy listę wnioskodawców.

     Szanowni mieszkańcy, zapraszamy do zaangażowania się
 w podział budżetu obywatelskiego Miasta Głubczyce na 2018r.

 ,,Razem możemy kształtować przestrzeń publiczną miasta, aby była piękniejsza, bezpieczniejsza,
atrakcyjniejsza i przyjaźniejsza mieszkańcom i turystom."

Szczegółowe informacje na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego: www.glubczyce.pl
lub w Wydziale Inwestycyjno-Komunalnym  pod nr tel. 077 4853021 nr wew. 232.                                           Kazimierz Bedryj
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje  o podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Głubczycach oraz umieszczeniu na jego stronie internetowej w dniu:
1. 13.12.2017 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia nieruchomość lokalową, (lokal o innym przeznaczeniu niż mieszka-
niowy - komórka gospodarcza) położoną w Głubczycach przy ul. Wałowej  ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 313/52.
2.   20.12.2017 r. wykazów obejmujących przeznaczone do zbycia n/w nieruchomości:
a)    udział wynoszący 1/2 części w nieruchomość niezabudowanej, położonej w miejscowości Nowy Targ (woj. pomorskie,
pow. sztumski, gm. Stary Targ), oznaczonej jako działka nr 307/1;
b)   udział wynoszący 1/2 części w nieruchomość zabudowanej, położonej w miejscowości Nowy Targ nr 82 (woj. pomorskie,
pow. sztumski, gm. Stary Targ), oznaczonej jako działka nr 307/2.
3.  22.12.2017 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia nieruchomość lokalową, położoną w Głubczycach przy
ul. Warszawskiej nr 20/7 ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 443/2.
4.  10.01.2018 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia nieruchomość zabudowaną, położoną w Debrzycy przy
ul. Kościuszki nr 14 wraz ze sprzedażą gruntu z działki nr 266.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Prezes Zarządu Głubczyckiego TBS Spółka z o.o.  ul. Pocztowa 8, 48 - 100 Głubczyce

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego 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 przechodnia kuchnia, dwa

pokoje, w tym jeden przechodni, łazienka z wc. Cena wywoławcza 70300zł. wysokość postąpienia 800zł.
Przetarg odbędzie się 14.03.2018r. o godz. 9:00 w świetlicy GTBS przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach.

 Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wys. 7030zł.
Szczegóły dotyczące przetargów na stronie:  www.gtbs.eu w zakładce OGŁOSZENIA  lub www.bip.glubczyce.pl  w

zakładce Jednostki Gospodarcze/Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Ogłoszenia lub w siedzibie GTBS
przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach w godzinach urzędowania 7:00 - 15:00 za wyjątkiem dni wolnych o pracy.

Całkowite wydatki kwalifikowalne mikroprojektu dla obu partnerów wynoszą:  43 015,78 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego dla obu partnerów wynosi:
36 563,40 EUR tj. 85%, Całkowite wydatki kwalifikowalne mikroprojektu dla Głubczyc: 23 386,08 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego dla Głubczyc: 19 878,16 EUR 85%
Współfinansowanie Budżetu Państwa: 1169,30 EUR, tj. 5%, Wkład własny: 2 338,62 EUR

W ramach projektu realizowa-
ne są następujące działania:
1. Modernizacja kuchni w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Głub-
czycach i Stredisku Volneho
Casu we Vitkovie
2. 6 wspólnych weekendów
(po 3 w G³ubczycach i 3 we Vit-
kovie) dla 480 osób.
      Podczas wspólnych weeken-
dów planowane jest wspólne
przygotowywanie potraw,
wspólne ich spo¿ywanie, spa-
cery, zabawy terenowe, uczest-
nictwo w koncertach, balach,
przyjêciach, jako uczestnicy jak
i gospodarze. Do udzia³u w pro-
jekcie zapraszamy ca³e rodziny
we wszystkich grupach wieko-
wych.W ramach projektu zo-
stan¹ poniesione nastêpuj¹ce
wydatki:
1.Modernizacja kuchni.
2.Wyposa¿enie kuchni.
3.Wy¿ywienie uczestników.
4.Transport uczestników.
5.Zakwaterowanie uczestników.
6. Bilety wstêpów podczas za-
baw integracyjnych
7.Warsztaty wokalne.

PROJEKT PT. "ZE SMAKIEM DO WSZYSTKIEGO"
   Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach oraz Stredisko Volneho Casu w Vitkovie realizują projekt
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach "Funduszu Mikropro-
jektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREGV A
Republika Czeska -Polska oraz budżetu państwa RP "Przekraczamy granice".
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Całkowita wartość projektu 2 652 002,54 zł brutto
 wartość dofinansowania 2 253 156,65 zł brutto.
Termin realizacji:  18 miesięcy
W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:
1. Modernizacja serwerowni w ramach której  pomieszcze-
nie serwerowni dostosowane zostanie do wymogów bez-
pieczeństwa przetwarzanych i przechowywanych danych
medycznych oraz zapewnienia ciągłości działania. (...)
2. Zakup sprzętu w ramach których zakupione zostanie 60
komputerów, drukarki,  przełączniki sieciowe, serwery, macierz
dyskowa, serwer do kopi zapasowych, Wielofunkcyjna zapora
sieciowa, Tablety medyczne  oraz zestawy do telemedycyny (
Ciśnieniomierz, Glukometr, Pulsyksometr, EKG, tablet)
3.  Zakup oprogramowania w ramach którego  wdrożone
zostanie dziewięć  e-usług z niezbędnym oprogramowaniem:
a) e-rejestracja - Moduł ma umożliwić  pacjentom  wybór
i zarezerwowanie terminu wizyty do wybranego lekarza/porad-
ni  przez Internet. Pacjent będzie miał również  możliwość pod-
glądu informacji o najbliższym wolnym terminie przyjęć do po-
radni, oraz  możliwość anulowania zarezerwowanej wizyty.
b) e-wynik dla pacjenta -  Moduł umożliwi dostęp pacjen-
tom do wyników badań wykonanych w naszej jednostce za
pośrednictwem Internetu. Po zalogowaniu się do systemu
pacjent będzie miał możliwość wynik odczytać, pobrać, lub
wydrukować.
c) e-dokumentacja - Moduł umożliwi pacjentom złożenie elek-
tronicznego  wniosku o udostępnienie dokumentacji me-
dycznej za pobyt szpitalny lub wizytę ambulatoryjną przez
Internet.  Po wydaniu dokumentacji będzie  dostępna do
pobrania i wydrukowania na koncie pacjenta.
 d) e-wynik dla podmiotów zlecających - Moduł umożliwi
podmiotą zlecającym pacjentom wykonanie badań diagno-
stycznych w naszej placówce w ramach kontraktu z NFZ na
dostęp do wyników badań przez Internet.
e) EDM dla personelu medycznego - Moduły umożliwią per-
sonelowi medycznemu na kompleksowe prowadzenie do-

kumentacji medycznej pacjentów w formie elektronicznej. System bę-
dzie z zintegrowany z pracowniami dzięki czemu personel będzie miał
dostęp do wyników i opisów badań w chwili ich wykonania . Moduł
będzie zintegrowany z e-usługami dla pacjentów co umożliwi pacjen-
tom dostęp do aktualnych wyników badań w chwili ich wykonania.
f) e-konsultacje lekarskie - moduł  umożliwi na zlecanie oraz wyko-
nywanie  zewnętrznych oraz wewnętrznych konsultacji pomiędzy per-
sonelem lekarskim.
g) Elektroniczny obieg dokumentów - Moduł elektronicznego obie-
gu dokumentów, ma na celu usprawnienie  przepływu dokumentów
zewnętrznych oraz wewnętrznych pomiędzy  jednostkami szpitala (
częścią administracyjną, szpitalem, POZ i AOS oraz pracowniami).
h) E-powiadomienia - Moduł automatycznie powiadomi pacjenta o
zbliżający się terminie wizyty oraz innych zdarzeniach medycznych(
np. terminie badania, dostępności udostępnionej dokumentacji.)
Moduł ma powiadamiać pacjenta za pomocą 3 kanałów komunikacji:
SMS, email, oraz wiadomość systemowa dostępna na koncie pacjen-
ta w systemie.
i) E-telemedycyna - moduł e-telemedycyny   wraz zakupionym sprzę-
tem pozwoli na wykonywanie badań przez pacjenta w domu i przesy-
łanie ich do systemu w szpitalu. Wyniki badań dostępne będą dla
lekarzy w celu analizy oraz diagnostyki. Aplikacja zainstalowana na
tablecie/telefonie dla pacjenta przeanalizuje pomiar i poinformuje pa-
cjenta o przekroczeniu normy dla danego badania.
4. Wdrożenie - w ramach zadania zostanie dokonane wdrożenie oraz
instalacja zakupionego sprzętu oraz oprogramowania w celu zapew-
nienia działań zaplanowanych w ramach projektu przewidzianych funk-
cjonalności oraz ich integracjii  z parametryzacją oprogramowania.
5. Szkolenie - W ramach zadania przeprowadzone zostaną szkolenia
dla pracowników obejmuję obsługę systemu, prowadzenie dokumen-
tacji medycznej w wersji elektronicznej oraz bezpieczeństwo przetwa-
rzanych danych medycznych.
  Od red. GG
     24.stycznia 2018r. nastąpiło podpisanie umowy  przez dyr. SP ZOZ
w Głubczycach  Adama Jakubowskiego  z Marszałkiem Województwa
Andrzejem Bułą  na realizację przedstawionego wyżej projektu. Pod-
pisanie i wymiana dokumentów odbyła się  w obecności władz samo-
rządowych gminy,  powiatu, Rady Społecznej.  Szczegóły projektu
informatyzacji  SP ZOZ  przedstawił  zebranym i mediom z-ca dyr. ds
administracyjno-technicznych  Tomasz Janyk.  Marszałek Wojewódz-
twa  A. Buła otrzymał na pamiątkę  książkę " Służba  Zdrowia w Głub-
czycach w latach 1945-1975" autorstwa  dr Katarzyny Maler.
                                                                                           Jan Wac

 WDROŻENIE E-USŁUG W SP ZOZ  SZANSĄ NA POPRAWĘ JAKOŚCI
 I DOSTĘPNOŚCI DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
w MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY I PRZED RATUSZEM

 14.01.2017r. w całej Polsce odbył się 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
który w tym roku odbył się pod hasłem "Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków".
W związku z tym w Głubczycach w ramach tego przedsięwzięcia od godz. 13:00 odbywał
się blok imprez pod ratuszem (foto niżej), następnie od godz. 17:00 w MOK

Na deskach sali widowiskowej MOK zaprezentowały się dzieci ze studio piosenki "Akord"
Ewy Maleńczyk, które  z "Big Bandem" Głubczyckiego Towarzystwa Muzycznego działa-
jącego przy PSM pod kierownictwem Leszka Kościółka pokazały niesamowity kunszt mu-
zyczny. Dzieci śpiewały kolędy oraz piosenki o tematyce świątecznej.

Drugim elementem występów była prezentacja zespołu "Old Befa", który prężnie działał
25 lat temu, a teraz na nowo wkracza do świata muzyki. Panowie zaprezentowali się m.in.w takich utworach jak: "Anna" zespołu
Blackout, czy "W sadzie rajskich jabłoni" zespołu Klan. Z instrumentów wybrzmiewały fantastyczne dźwięki, które z połączeniem głosu
wokalisty dostarczały słuchaczom niesamowitych emocji.  W imprezie w Miejskim Ośrodku Kultury wzięło udział ok. 100 osób.

                                                 Anna Bieniasz, MOK Głubczyce
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i

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA W ZAKŁADZIE KARNYM
19.  stycznia  br. dla funkcjonariuszy i pracowników głubczyckiego więzienia wystąpiła grupa teatralna przedszkolaków

z przedszkola im. Kubusia Puchatka. Świąteczny spektakl został odegrany w sali odpraw głubczyckiej jednostki penitencjarnej
Spotkanie  miało na celu kultywowanie i popularyzowanie pięknej polskiej tradycji Bożonarodzeniowej i Noworocznej.

Atmosfera na sali była koncertowa. Przez większą część koncertu uczestnicy na stojąco  nagradzali  brawami występujących
artystów. Na koniec   Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego   ppor. Sławomir Ptak  podziękował młodym artystom oraz dyrekcji
przedszkola za świąteczne występy i życzenia.

Natomiast 20. grudnia br. Związek Harcerstwa Polskiego  przekazał na ręce dyrektora ppłk. Tomasza Pyry Betlejemskie
Światełko Pokoju, które jest symbolem pokoju i wzajemnego zrozumienia.  Jest również znakiem nadziei życia pozbawionego
konfliktów, sporów oraz wojen.  Akcja „Betlejemskie Światło Pokoju” została zorganizowana po raz pierwszy w 1986 roku w Linzu
w Austrii jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”. Od 1991 roku
w Polsce akcję prowadzi Związek Harcerstwa Polskiego. Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich,
a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi.
                                                                                                                                        Tekst i Zdjęcia : ppor. Kawulok Bartrłomiej

W Medyce odbył się Międzynarodowy Turniej Victor Polish Youth
 W zawodach w Medyce (18-20.01.2018 r).wystąpiło dwoje naszych zawodników Mateusz Golas i Maja Janko spisując się

znakomicie, bo obydwoje zdobyli sześć medali. Mateusz wywalczył dwa złote krążki w grze pojedynczej i mieszanej z Julią Wójcik
z Beninci K-Koźle oraz srebrny medal w deblu z Wojciechem Budnym z Beninci K-Koźle. Maja Janko zdobyła złoty medal w grze
podwójnej z Julią Wójcik oraz dwa brązowe medale w singlu
i mikście z Wojtkiem Budnym. Serdecznie     gratulujemy.

P r z e m y s ł a w
Krawiec
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    13. grudnia 2017r. na ręce dyr. Zakła-
du Karnego  ppłk. Tomasza Pyry zostało
złożone podziękowanie za dotychczasową
współpracę z Klubem Honorowych Dawców
Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

Podziękowanie wręczyła osobiście
Prezes Klubu Elżbieta Kubal.
      Funkcjonariusze głubczyckiego więzie-
nia aktywnie biorą udział we wszelkich or-
ganizowanych akcjach poboru krwi. Kilku
z nich na stałe wpisuje się w ratowanie in-
nych ludzi należąc do honorowych dawców
krwi. Ogólnopolskie i terenowe akcje, takie
jak: „Zbieramy Krew dla Polski” oraz "Na-
sza Krew - Nasza Ojczyzna", w których
udział biorą funkcjonariusze Służby Wię-
ziennej, pomagają stacjom krwiodawstwa
w uzupełnianiu niedoborów krwi przezna-
czanej dla ratowania życia.
Przypomijmy, że  krwiodawcą może być każ-
da zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat
i wadze apowyżej 50 kg. Każdorazowo po-
tencjalny dawca przechodzi badanie i  le-
karz ostatecznie decyduje czy kandydat
może oddać krew. Poza samym wkłuciem
igły,  pobranie jest bezbolesne. Cały proces
podlega bardzo restrykcyjnym procedurom
zapewniają-
cym bezpie-
c z e ń s t w o
d a w c y ,
jak i persone-
lowi. Oddawa-
nie krwi jest
całkowicie
bezpieczne.
 Tekst: ppor.
K a w u l o k
Bartłomiej, Zdjęcia: st. szer. Katarzyna
Niemczycka, (na zdjęciu  ppor. Kawulok
Bartłomiej)

PODZIĘKOWANO GŁUBCZYCKIM
FUNKCJONARIUSZOM ZKHERBY GŁUBCZYC  2017

UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ
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PRAPREMIERA OPERY
 "BETLEJEM POLSKIE"

W 100. rocznicę odzyskania niepodległości oraz
w 100. rocznicę śmierci autora libretta Lucjana Rydla,

w imieniu wszystkich wykonawców i własnym
Narodowi Polskiemu, tę operę dedykuję.

                                                  Józef Kaniowski
5. stycznia 2018 roku  w sali widowiskowej Miejskiego Ośrod
 ka Kultury  odbyła się prapremiera opery "Betlejem Polskie"
wg libretta Lucjana Rydla z muzyką Józefa Kaniowskiego.
"BETLEJEM POLSKIE"
Opera w czterech aktach
Libretto: Lucjan Rydel
Muzyka: Józef Kaniowski
Pastorałka: "Lulaj-że" - sł. Jerzy Kierst,
"Pasterze szli" - sł. Ernest Bryll,
"Hymn o miłości" - sł. św. Paweł Apostał

Wykonawcy: Julka i Karol Sawiccy, Emilka Wołoszczuk, Mał-
gorzata Sawicka, Halina Zdaniak, Monika Wąsik, Wiesława Li-
twinowicz, Ewa Pruszowska, Lodzia Fedorowicz, Brygida Wi-
ciak, Marysia Kaniowska, Bronisława Furtak, Bernadeta Nędza,
Beata Krzaczkowska, Marcin Sabina, Antoni Stronczywilk, Ka-
zimierz Łankowski, Krzysztof Fedorowicz, Michał Kaniowski,
Wiesław Staszewski, Dominik Wąsik, Maciej Kaniowski, Jerzy
Skrzekut, Józef Kaniowski.

Oprawę sceniczną oraz stroje przygotowała  Elżbieta Zenfler
nagłośnieniem  zajmowali się pracownicy MOK Piotr Kałek
i Dawid Konopacki.

Sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury podczas tego
niezwykłego wydarzenia była wypełniona niemal po brzegi,
a wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi owacjami na stojąco.

XVII PRZEGLĄD INSCENIZACJI
BOŻONARODZENIOWYCH
 "DO SZOPY HEJ PASTERZE" 2018

 10  i 11 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się XVII
Gminny Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych "Do szopy
hej pasterze". Pierwszego dnia na scenie zaprezentowali się
uczniowie czterech szkół podstawowych gminy Głubczyce, dru-
giego zaś  wystąpiły dzieci z pięciu przedszkoli gminy Głubczy-
ce. Wszystkie prezentacje były bardzo starannie oraz sumiennie
przygotowane. Dzieci wspaniale wcielały się w przypisane im
role.  W jury zasiadali: Monika Komarnicka - kierownik ds. arty-
stycznych MOK, Waldemar Lankauf - instruktor teatralny, Józef
Kaniowski - instruktor muzyczny a zaraz pomysłodawca prze-
glądu oraz Małgorzata Stec  -  instruktor TV dziecięcej oraz kon-
feransjer tegorocznej imprezy. Wybór zwycięzców był napraw-
dę bardzo trudny. Występujący uplasowali się:

Szkoły podstawowe:
 I m. - grupa "Weseli pastuszkowie" ze Specjalnego Ośrodka
            Szkolno-Wychowawczego w inscenizacji "Nie potępiaj
            my - kochajmy się nawzajem" (foto)
 II m. - "Klasa I A" ze Szkoły Podstawowej Nr 3  w inscenizacji
             "Małe jasełka z pokłonem Bożej Dziecinie"
III m. - grupa "Poleczki z dwójeczki" ze Szkoły Podstawowej
             Nr 2 w inscenizacji "Jasełka śpiewane"
Wyróżnienie - "Klasa IV C" ze Szkoły Podstawowej Nr 1
w  inscenizacji "Bóg się rodzi"
Przedszkola:
I m. - grupa "Gwiazdeczki" z przedszkola "Piccolino"
          inscenizacja "Idą herody" (foto)
II m. - grupa "Kubusie" z Przedszkola Nr 2 , inscenizacja
"Anielskie Boże Narodzenie" oraz grupa "Słoneczka"
   z Przedszkola Nr 2, inscenizacja "Jezus jest tu"
III m. - grupa "Motylki" z Przedszkola Nr 1, inscenizacja
"Jasełka misyjne" oraz grupa "Skrzaty" z Przedszkola
w Grobnikach, inscenizacja " Bóg się rodzi"
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok!
                                                                 Anna Bieniasz, MOK
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 Z ORSZAKIEM TRZECH
KRÓLI

6. stycznia  w święto Objawienia Pańskiego w
wypełnionym po brzegi kościele O.O. Francisz-
kanów w Głubczycach odbył się koncert kolęd i
pastorałek "Z orszakiem Trzech Króli" w reż.
Marii Farasiewicz, a w wykonaniu Grupy Estra-
dowej MIRIAM-MOK  i teatru TRADYCJA ZSM.

     W tym muzycznym przedsięwzięciu wystąpili m.in.: wokalistka
jazzowa - Ewa Szmit-Chawa  i Tomasz Wierzba - baryton. Żywy
akompaniament tworzyli: Marian Bażyński (organy) i Tomasz Mirga
(skrzypce). Zespół przybył tu po raz kolejny na zaproszenie o. Gwar-
diana - Aureliusza Kułakiewicza, by w scenerii franciszkańskiej szopki
złożyć Bożej Dziecinie swoje dary, czyli barwny program poetycko-
muzyczny, wyśpiewać jej chwałę, oddać pokłon i cześć.

W ponadgodzinnym, jakże bogatym treściowo, koncercie wy-
brzmiały utwory śpiewane i wierszowane, w tym także autorstwa
Marii Farasiewicz, napisane na tę okoliczność. Dominowały współ-
czesne pastorałki, lecz nie mogło zabraknąć tradycyjnych kolęd.Wi-
dowiskowy charakter występu, ciekawe aranżacje muzyczne (styli-
zacja góralska, rytmy regee, country, walc i inne), tematyczna sce-
nografia i rekwizyty wytworzyły specyficzny nastrój i klimat w świą-
tyni. Odbiorcy nie kryli radości i wzruszeń! Byli wśród nich włoda-
rze naszego miasta, powiatu, radni różnych szczebli, goście z Repu-
bliki Czeskiej, Ukrainy, mieszkańcy miasta, a także pobliskich miej-
scowości, których O. Gwardian ciepłymi słowami powitał.

Wysoki poziom koncertu został doceniony i nagrodzony gromki-
mi brawami i owacjami na stojąco.

Przełożony klasztoru ciepłymi słowy podziękował wykonawcom
za znakomity występ i już zaprosił na następny.

W przedsięwzięciu, o którym tu mowa, poza wyżej wymienionymi
wystąpili również: Maria Farasiewicz, Beata Krzaczkowska, Witold
Dereń, Filip Plata i Mietek Zając. Nad nagłośnieniem i oprawą tech-
niczną czuwał Krzysztof Rzym (ZSM).Obszerna fotorelacja Mate-
usza Kitki na portalu tvglubczyce.pl.         Redakcja ZSM

foto z jasełek Środowiskowego Domu Samopomocy w MOK

TAK MINĄŁ GRUDZIEŃ
W  PRZEDSZKOLU NR 1

   Grudzień- to miesiąc świątecznych przygotowań, czas
wypełniony licznymi zabawami, imprezami wydarzeniami
w gronie dzieci, rodziców i nauczycieli. Całe przedszkole
wystrojone w zimowo-świątecznej dekoracji, dźwięki kolęd,
pastorałek  i śpiew dzieci  przybliżały atmosferę oczekiwa-
nia na święta Bożego Narodzenia.

   4 grudnia - odwiedził nas wspaniały gość - górnik. Pod-
czas spotkania z dziećmi  opowiedział i przybliżył swoją  pra-
cę. Dzieci mogły też zobaczyć jego strój galowy, przymierzyć
czapkę oraz  dowiedzieć się o tradycji górniczej, czyli  święto-
waniu tzw. Barbórki. Dzieci z gr. IV „ Motylki” zaśpiewały
piosenkę „ Basia Barbóreczka”i wręczyły  laurki, a  gość  w
formie podziękowania  poczęstował wszystkie  dzieci słodko-
ściami.

  6 grudnia - jak co roku odwiedził nasze  przedszkole Mi-
kołaj przywożąc dla  każdego dziecka wspaniały  prezent, bo
przecież  każde było grzeczne. Dzieci podziękowały za dary
wierszem, piosenką, a następnie pozowały do pamiątkowego
zdjęcia.

  7 grudnia -  kolejny już raz nasi wspaniali, niepowtarzalni
rodzice  we współpracy  z nauczycielkami przygotowali in-
scenizację  bajki „Baśniowy ambaras”, którą zaprezentowali
na scenie w MOK  dla dzieci, rodziców, dziadków. Kolorowe
stroje, wspaniała gra aktorska, dekoracja sceny dostarczyły
wszystkim niezapomnianych przeżyć, wrażeń estetycznych.
Wszyscy bohaterowie sztuki teatralnej wraz z Mikołajem prze-
kazali ważną puentę: „ Bajki i książki czytaj zawzięcie, do świa-
ta wiedzy znajdziesz zaklęcie”.Na zakończenie Mikołaj w to-
warzystwie Elfów poczęstował wszystkie dzieci cukierkami.

  11-12 grudnia - w całym przedszkolu czuć było zapach
pieczonych pierników, które  następnie zostały ozdobione
wg pomysłu dzieci.

  15 grudnia -  w godzinach popołudniowych dzieci, rodzi-
ce i  nauczycielki  z lampionami udali się do „ŻYWEJ SZOP-
KI”, aby  wspólnie kolędować oraz  uczestniczyć w koncercie
kolęd i pastorałek, Każde dziecko za udział w tym spotkaniu
otrzymało woreczek pierniczków.

  Przed świętami zadbaliśmy o zwyczaj bożonarodzeniowy,
tzn. osobiste  składanie życzeń  w formie kartek świą-
tecznych z udziałem dzieci  i nauczycielek wszystkim
osobom, instytucjom współpracującym  z przedszkolem
w środowisku lokalnym.

  W świątecznym  nastroju dzieci z gr IV „Motylki”odwie-
dziły  Burmistrza Adama Krupę, aby złożyć życzenia oraz
uczestniczyły w ozdabianiu choinki w Urzędzie Gminy łańcu-
chem  wykonanym w przedszkolu.

  20 grudnia odbyła się Wigilia. W każdej grupie wiekowej
przy  pięknie ozdobionych stołach, dźwiękach  kolęd zasiadły
dzieci i personel, aby wspólnie podzielić się opłatkiem oraz
zasmakować wigilijnych potraw. Pani dyrektor  Anna Pyrczak
oraz wicedyrektor  Dorota Sobol z opłatkiem w ręku   przecho-
dziły z sali  do sali i  osobiście składały życzenia świąteczne.

   Przez cały grudzień nasze dzieci, rodzice i nauczycielki
aktywnie uczestniczyli w akcjach charytatywnych: „Góra Gro-
sza”, „ Świąteczna puszka dla pełnego brzuszka”, „Szlachet-
na Paczka”.Dziękujemy wszystkim w w/w akcjach, imprezach
za udział, zaangażowanie, współpracę.

W Nowym Roku życzymy zdrowia, radości i dalszej
owocnej współpracy.                    Zdzisława Krzywiecka.

W dniach 18-21.01.2018r. w Przemyślu odbył się
Międzynarodowy Turniej Badmintona

VICTOR POLISH JUNIOR 2018.
    Na starcie turnieju stanęło ponad 150 zawodników z 28 krajów z
Europy i Świata. Klub LKS Technik reprezentowało dwóch zawod-
ników Bartosz Gałązka i Maciej Matusz. Obaj spisali się bardzo do-
brze odnosząc wielki sukces zwyciężyli  w grze podwójnej, a Maciej
Matusz zdobył jeszcze brązowy medal w grze mieszanej grając parze
z koleżanką         z kadry narodowej Karoliną Szubert.
                                Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom.=
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W PRZEDSZKOLU W ZOPOWYCH WYSTAWIONO
 JASEŁKA POŁĄCZONE Z DNIEM BABCI I DZIADKA
   W świątecząj atmosferę  (11.stycznia 2018 r.) wprowadziły

nas dzieci, przypomninając  wydarzenia sprzed ponad dwóch
tysięcy lat, kiedy to w Betlejem narodziło się Boże Dzieciątko.
W pięknie udekorowanej sali dzieci wraz ze swoimi wychowaw-
czyniami  przygotowały piękny program artystyczny. Przedszko-
laki wcieliły się w role Maryi, Józefa, pasterzy, aniołów, trzech
króli i dzieci, przybywających złożyć pokłon Jezusowi narodzo-
nemu w ubogiej stajence. Uroku inscenizacji dodały kolędy, które
napełniły wszstkich świąteczną radością. Do wspólnego kolę-
dowania włączyli się rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście.

Na  zakończenie przedszkolaki przygotowały piosenkę wraz z
układem tanecznym z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziad-
ka. Następnie obdarowały swoich ukochanych gości upomin-
kami przygotowanymi własnoręcznie. Były to piękne laurki z
życzeniami oraz świeczniki. Mali artyści z przejęciem odtwarzali
swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe
słowa, kierowane pod ich adresem. Po części artystycznej za-
proszono babcie i dziadków na słodki poczęstunek przygoto-
wany przez rodziców.  Atmosfera uroczystości była wspaniała,
podziękowaniom ze strony gości nie było końca...

                                                           Anna Korbecka

Przedszkolaki listy piszą…
 czyli OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY
"POCZTÓWKOWE  PRZEDSZKOLE"
W obecnych czasach pisanie listów, czy wysyłanie pocztó
wek niestety odchodzi już w niepamięć.
 Przedszkole nr 3  kultywuje tradycje -  dlatego też grupa 4 -

letnich "Żabek"  pod wychowaw-
stwem Barbary Bożęckiej oraz
Agnieszki Beleć zdecydowała się
wziąć udział  w projekcie edukacyjnym
"POCZTÓWKOWE PRZEDSZKO-
LE", którego wiodącą ideą jest propa-
gowanie tradycyjnego sposobu prze-
syłania informacji w formie papierowej.

Grupa Żabek przygodę z projektem
rozpoczęła poprzez wzbogacenie wiedzy na temat Głubczyc. Wy-
chowankowie zwiedzili mury obronne, poznali ich historię, od-
wiedzili kościół Narodzenia NMP, odnowiony Ratusz oraz inne
zabytkowe miejsca. Następnie przy niewielkiej pomocy nauczy-
cielki zredagowały krótki opis naszej miejscowości oraz grupy,
aby inne dzieci mogły nas bliżej poznać. Nie ulega wątpliwości,
że zadanie to nie było łatwe, aczkolwiek dzięki temu dzieci mogły
rozwijać swoją wyobraźnię oraz kreatywność. Każdy z 4-latków
dowolnie ozdobił pocztówkę, którą później wraz z załączonym
opisem wysłaliśmy do zaprzyjaźnionych przedszkoli, odwiedza-
jąc przy tym budynek naszej POCZTY. Do współpracy przyłączyli
się także niezawodni Rodzice, którzy wspólnie z dziećmi zakupili
znaczki pocztowe - za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. My także
otrzymaliśmy już pierwsze kartki i listy z pozdrowieniami, które
wspólnie odczytujemy i eksponujemy na naszej  "pocztówkowej"
mapie. Dzięki temu poznajemy  nazwy województw i większych
miast POLSKI.

Głównym celem projektu jest wymiana pocztówek oraz listów
z Przedszkolami z najdalszych zakątków Polski. Ponadto poprzez
projekt mamy możliwość przybliżenia dzieciom wiedzy na temat
naszego regionu, jego dorobku kulturowego, ukazania piękna i
wyjątkowości naszej Ojczyzny, a także rozbudzanie zaintereso-
wania innymi miejscami w Polsce.

Mamy nadzieję, że podjęta przez nas inicjatywa w przyszłości
zaowocuje współpracą pomiędzy przedszkolami biorącymi udział
w projekcie. Warto od najmłodszych lat wpajać dzieciom, że pi-
sanie listów, czy wysyłanie pocztówek jest bardzo ciekawą formą
komunikowania się z innymi osobami. Głęboko wierzymy, że dzię-
ki temu projektowi nasze dzieci będą chętnie podtrzymywać tę
tradycję w swoich domach rodzinnych.

                                                                         Agnieszka Beleć

APEL DO MIESZKAŃCÓW
GŁUBCZYC    I OKOLIC

Jest zima. Nie bądźmy obojętni dla osób
samotnych, chorych, niepełnosprawnych.

Może potrzebują naszego wsparcia.
Kontakt do Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Głubczycach :   ul.Pocztowa 6a
tel. 77 485 29-22
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W GRONIE LAUREATÓW
 10. stycznia 2018r. w Studenckim Centrum Kultury w Opolu
odbył się Opolski Przegląd Muzyczny "Śpiewamy Kolędy, pasto-
rałki  i pieśni świąteczne"

W konkursie tym wzięli udział uczniowie Zespołu
szkół Mechanicznych w Głubczycach: Filip Plata i
Maciej Albert. Obaj znaleźli się w gronie laureatów.
Filip zdobył nagrodę główną, czyli GWIAZDĘ BE-
TLEJEMSKĄ, a Maciek wyróżnienie. Pierwszy z nich
zaśpiewał pastorałkę "Maleńki Jezu", a drugi utwór
"Święty czas". Warto podkreślić, że towarzyszył im

żywy akompaniament klawiszowy w
wykonaniu właśnie Maćka Alberta.
    Profesjonalne jury na czele                z
prof. dr hab. Anną Pobóg -Lenarto-
wicz - prezes Opolskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa  Historycz-
nego- wysoko oceniło talent i walo-
ry muzyczne naszych młodych arty-
stów, nad którymi opiekę artystyczną
sprawuje Maria Farasiewicz - instruk-
torka teatru TRADYCJA, w którym
nasi laureaci działają. Ponadto otrzy-
mała podziękowanie i dyplom
GWIAZDY BETLEJEMSKIEJ za roz-
wijanie twórczej aktywności
uczniów, ich talentów oraz wrażliwo-
ści na polską kulturę i tradycję.
Filip Plata i Maciej Albert to ucznio-
wie technikum informatycznego głub-
czyckiego MECHANIKA. Drugiej
i trzeciej klasy. W wyjeździe do Opola
towarzyszył im kierownik internatu -
Marek Jargon. Uczestnicząc konkur-

sie reprezentowali nie tylko szkołę, ale gminę i powiat głubczycki.
    Opolski Przegląd Muzyczny to wojewódzka impreza kulturalna,
której przyświeca hasło: "Jestem Polakiem i kocham swój kraj". A patro-
nat nad nią sprawują: Wojewoda Opolski, Kuratorium Oświaty w Opo-
lu, Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej, Polskie Towarzystwo
Historyczne, Stowarzyszenie Opolszczyzna Śpiewa, Wszechnica "So-
lidarności", Radio Opole, Radio Doxa, TVP 3 Opole i inne.  Gratulujemy
zwycięzcom i ich instruktorce, życząc dalszych sukcesów artystycz-
nych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
                                                                                   Redakcja ZSM

... rozegrane zostały 15 grudnia 2017r. w hali sportowej
ZOKIS w Głubczycach
     W zawodach wzięły udział drużyny z następujących jedno-
stek: Zakład Karny w Nysie, ZK w Sierakowie Śląskim, Areszt
Śledczy w Opolu, ZK nr 2 w Strzelcach Opolskich oraz ZK
w Głubczycach. Gospodarzem zawodów był Dyr. Zakładu Kar-
nego w Głubczycach ppłk Tomasz Pyra.
    Okręgowe mistrzostwa odbywały się na bardzo wysokim po-
ziomie sportowym. Od początku grano zgodnie z zasadą fair play.
Zawody należy uznać za bardzo udane, nie tylko ze względu
na zajęte miejsca, ale także z uwagi na możliwość integracji śro-
dowiska funkcjonariuszy Służby Więziennej okręgu opolskie-
go. Jak co roku najlepszą ekipą okazali się funkcjonariusze Za-
kładu Karnego w Głubczycach. Przewaga zawodników z głub-
czyckiej jednostki w tej konkurencji stała się już zwyczajem zdo-
bywania najwyższych miejsc na podium.
Klasyfikacja drużynowa:
I m. – ZK Głubczyce, II m.–ZK Sieraków Śląski“IIIm.– ZK Nysa 
Gra pojedyncza kobiet:
I m. – Bernadeta Sak – Krawiec (ZK Głubczyce)
II m. – Patrycja Czeremańska (ZK Sieraków Śl)
III m. – Agnieszka Wilisowska – Bielak (ZK Głubczyce) 
Gra pojedyncza mężczyzn:
I m.–Marek Wachniewski (ZK Głubczyce)II m.– Andrzej Klucznik
(ZK Głubczyce), III m.–Krzysztof Lenartowicz (ZK Głubczyce) 
Gra podwójna mężczyzn:
I m.–Marek Wachniewski/Andrzej Klucznik (ZK Głubczyce)
II m.–Krzysztof Lenartowicz/Przemysław Michalak (ZK  Gł.)
III m.–Arnold Gadecki/Maczuga Radosław (ZK Sieraków Śl/ZK
Nysa) 
Gra podwójna mieszana:
I m. – Bernadeta Sak – Krawiec/Marek Wachniewski (ZK Gł.)
II m. – Katarzyna Niemczycka/Krzysztof Lenartowicz (ZK Gł.)
III m. – Joanna Pietrzak/Arnold Gadecki (ZK Sieraków Śląski) 
Gra pojedyncza mężczyzn (50 +):
I m. – Arkadiusz Gomoła (ZK Sieraków Śląski)
II m. – Lesław Stokłosa (w st. spocz. ZK Głubczyce)
III m. – Zbigniew Ligęza (w st. spocz. ZK Nysa)

Tekst: ppor. Bartłomiej Kawulok,
Zdjęcie niżej: st. szer. Katarzyna Niemczycka

XIII MISTRZOSTWA OKRĘGU OPOLSKIEGO
SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W BADMINTONIE ...
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Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej
Rzeczypospolitej Polskiej   w Głubczycach
RYS JEDNOSTEK OSP GMINY GŁUBCZYCE.
       Straż pożarna w Głubczycach może poszczycić się długą i bogatą tradycją. Nale-
ży ona do najstarszych straży pożarnych na Górnym Śląsku. W 2014 roku obchodziliśmy
jej 160 lecie, istnieje więc już 164 lata. Jej powstanie wynikało z potrzeby, kilka większych
oraz niezliczona ilość małych pożarów wymuszała organizację takich struktur.
Straż Pożarna jaką oglądamy dzisiaj to, można powiedzieć, nowoczesne przedsię-
biorstwo z zarządzaniem personelem, sprzętem, tworzeniem różnego rodzaju map
zagrożeń i ryzyka oraz planów działania, z szeregiem szkoleń, ćwiczeń i profilaktyki.
Najbardziej widoczną i kojarzoną jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Po-
żarnej przy ulicy Kołłątaja 4, ale nie o niej tu mowa. Ponieważ nasza gmina należy do
jednych z największych w Polsce, straż zawodowa nie miała by technicznych możli-
wości aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim jej mieszkańcom. Przyczyniło się to
(w ogólnym skrócie) do utworzenia w poszczególnych wsiach Ochotniczych Straży
Pożarnych. Niektóre z jednostek mogą poszczycić się ponad stuletnią działalnością.
Nie wszystkie jednak wytrzymały próbę czasu. Zmiany ustrojowe, trudny rynek pracy czy dotykający wszystkich niż demograficz-
ny zrobiły swoje, wiele ulegało samorozwiązaniu.
Obecnie na terenie gminy Głubczyce działa 15 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Bogdanowice, Chomiąża, Gadzowice,
Grobniki, Kietlice, Klisino, Lisięcice, Mokre, Nowa Wieś Głubczycka, Pietrowice, Równe, Ściborzyce Małe, Zawiszyce, Zopowy,
Zubrzyce, z których trzy (Grobniki, Równe, Zopowy) działają w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
 Strażaków z tych jednostek możemy zobaczyć nie tylko przy gaszeniu pożarów ale również przy zagrożeniach powodziowych,
podtopieniach, wiatrołomach, wypadkach komunikacyjnych, oraz wszelkiego rodzaju innych zdarzeniach gdzie potrzebna jest
szybka i profesjonalna pomoc. Nasi strażacy zajmują się również organizacją zawodów Sportowo-Pożarniczych, na których mają
okazję zweryfikować swoje umiejętności i sprawność w "zdrowym" współzawodnictwie czy widowiskowych i wyjątkowych zawo-
dów prądopiłki na stawie łabędzim w głubczyckim parku. Jedna z jednostek prowadzi działalność edukacyjną tzw. Szkołę Stowarzy-
szeniową, inna - działalność gospodarczą. Strażaków zobaczyć możemy także w czasie obchodów świąt państwowych i uroczysto-
ści rocznicowych organizowanych przez władze miasta.
Tą bardzo szeroką formą działalności i poświęcenia strażacy przyczyniają się do zapewnienia nam, mieszkańcom gminy większego
poczucia bezpieczeństwa a także aktywnie wpisują się w życie kulturalne naszego regionu dając przy tym dobry przykład dzieciom
i młodzieży, których w szeregach jednostek jest coraz więcej.
      Życzmy więc wszystkim strażakom dalszej energii do pracy na rzecz naszej społeczności, jak naj mniej wyjazdów do akcji
        a kiedy już będzie, szczęśliwego powrotu.                                                                                                             Adam Tromsa
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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 2500 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 -
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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ USTANOWIŁ ROK 2018, ROKIEM HARCERSTWA
20. grudnia Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2018,

 Rokiem Harcerstwa, podkreślając tym samym uznanie zasług polskiego harcerstwa oraz przy-
szłej jego roli w wychowaniu młodego pokolenia. W dniach 1-2 listopada 1918 roku przedstawiciele

wszystkich ośrodków harcerskich powstałych na ziemiach polskich spotkali się na Zjeździe,
podczas którego uchwalili zjednoczenie organizacji harcerskich w jeden Związek Harcerstwa
Polskiego.           W tym roku ZHP obchodzić będzie swoje 100-lecie. Kluczowym wydarzeniem

będzie Zlot ZHP Gdańsk 2018,   w którym udział weźmie ponad 15 000 osób. Obchody 100-lecia
powstania Związku Harcerstwa Polskiego to nie tylko Zlot, ale również wiele innych wydarzeń

organizowanych przez Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach.
W zlocie udział weźmie 20-osobowa grupa harcerek i harcerzy z naszego Hufca.

Marcinek Lena
c.Justyny Włodzienin
02.10.2017 1.05 2630/51

Mazurczak Urszula
c.Magdaleny Głubczyce
05.10.2017 9.25 3340/53

Mazurczak Vanessa
c.Anety Głubczyce

26.10.2017 9.50 2750/51

Pochopin Jakub
s.Sary Głubczyce

30.10.2017 9.25 2800/54

Soczyński Nikodem
s.Agnieszki Głubczyce
25.10.2017 9.55 3740/59

Sosin Wojciech
s.Katarzyny Lisięcice

03.10.2017 12.15 3900/58

Sosulski Sebastian
s.Doroty Ścinawa Mała

19.10.2017 3830/57

Sozańska Jaśmina
c.Karoliny Bliszczyce

02.10.2017 9.05 3750/59

Stosur Hubert
s.Katarzyny Bliszczyce
12.10.2017 8.40 4350/62

Szczepaniak Kamila
c.Edyty Dzierżysławice
27.10.2017 18.20 3400/54
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Serdecznie Witamy
Nowych Mieszkañców

 Ziemi G³ubczyckiej, urodzo-
nych w paŸdzierniku i grudniu

2017r. (rok 2017- 461)
w Szpitalu Powiatowym

w G³ubczycach.
Rodzicom Gratulujemy!

Świenty Zofia
c.Małgorzaty Sucha Psina
04.10.2017 8.20 3100/56

Tomczak Krystyna
c.Anny Głubczyce

17.10.2017 21.40 2750/55

Bochenek Jan
s.Ireny Prudnik

19.12.2017 7.15 3400/55

Grek Wiktoria
 c.Anny Lewice

04.12.2017 13.30 3500/55

Grondes Olaf
s.Katarzyny Wróblin

05.12.2017 1.20 3940/59

Iluk Hanna
c.Anny Branice

19.12.2017 9.55 3400/54

Koziura Zuzanna
c.Justyny Branice

09.12.2017 21.10 3570/57

Krechowiecka Hanna
c.Anety Kietrz

27.12.2017 12.50 3350/57

Kusber Michalina
c.Nikol Brzeźnica

14.12.2017 8.52 3450/56

Kuśka Filip s.Żanety
Racibórz

08.12.2017 11.25 2600/53

Lis Franciszek
s.Sandry Babice

07.12.2017 8.25 328055

Malik Amelia c.Toli
Grobniki

09.12.2017 10.45 2850/54

Marcinek Lilianna
c.Anety Głubczyce

25.12.2017 22.50 2700/53

Puk Szymon s.Marioli
Głubczyce

03.12.2017 21.25 3530/56

Rosa Lidia
c.Patrycji Wojnowice
11.12.2017 9.20 2860/53

Sidorowicz Milena
c.Ewy Wojnowice

20.12.2017 21.10 305056

Słobodzian Agata
c.Małgorzaty Głubczyce
18.12.2017 10.45 2850/52

Szmalec Teodor
s.Niny Kietrz

14.12.2017 5.25 3550/58

Szpetanowski Tymon
s.Róży Prudnik

07.12.2017 10.15 305054

Ślepecka Maja
c.Moniki Głubczyce

05.12.2017 13.20 4100/58

Trela Mikołaj
s.Natali Krasne Pole

17.12.2017 11.35 3560/56

Wrona Kacper
s.Korneli Kazimierz

12.12.2017 13.40 2100/48

Wyszyńska Lilianna
c.Agnieszki Kietrz

17.12.2017 4.55 3750/57

Fotografie

noworodków:

 KADR  Studio

Fotograficzno -

Filmowe

Janusz Baczkur,

 Głubczyce,

  Grunwaldzka 2,

662 065 354
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