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     2 maja 2018r. pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego  delegacja harcerzy z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
wspólnie  z przedstawicielami władz samorządowych, służb mundurowych, dyrektorów zakładów pracy i  instytucji zebrała się na
uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.
Po ceremonii uroczystego podniesienia flagi państwowej,  rozdano biało-czerwone flagi i odczytany  został rozkaz,
Spotkaliśmy się dzisiaj, aby uczcić dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, Święta ustanowionego przez Sejm w 2004r.
     Flaga jest obok godła naszym najwyższym symbolem narodowym, symbolem wolnego  i niepodległego państwa. Polskie barwy
narodowe kształtowały się na przestrzeni dziejów.  W wierzeniach Słowian biel oznaczała wodę, czystość i cnoty moralne, czerwień
- ogień, odwagę  i waleczność. Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792 roku. Damy
wystąpiły wówczas w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą,    a panowie nałożyli na
siebie biało czerwone szarfy. Polskie barwy narodowe oficjalnie ustalił Sejm Królestwa Polskie-
go 7 lutego 1831 roku. Po odzyskaniu niepodległości 1 sierpnia 1919 roku Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej uchwalił ustawę o godłach i barwach narodowych. Znajdujemy w niej zapis: "Za barwy

Rzeczpospolitej Polskiej uznaje się kolory biały i czerwony,
w podłużnych paskach, równoległych, w których górny biały,
dolny zaś czerwony."
     Polskie barwy narodowe, wyrosłe z piastowskiego znaku
herbowego towarzyszyły i towarzyszą nam we wszystkich waż-
nych wydarzeniach i codziennym życiu. Dzień Flagi to dzień
dumy   z naszych barw, identyfikujących wspólnotę Polaków.
Wynosząc biało czerwoną flagę na maszt, znacząc nią fasady
naszych domów - manifestujemy fakt bycia Polakami. Niech
powiewa dumnie     z mocą odrywania naszego wzroku od tego
co przyziemne i kierowania myśli ku temu co wzniosłe.

 Od red.
 Jakiego to kraju  flagi ?????

 Dz.U. 2018 poz. 441 O B W I E S Z C Z E N I E MARSZAŁKA SEJMU RZECZ Y P O S P O L I T E J   P O L S K I EJ
z dnia 7 lutego 2018 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o pieczęciach państwowych ... Art 6.
 1. Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest prostokątny płat tkaniny o barwach RP, umieszczony na maszcie.
2. Flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej jest także flaga  określona w ust. 1, z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem RP.
Art. 8.1. Flagę państwową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej podnoszą:
1) przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą na budynkach
lub przed budynkami ich siedzib urzędowych, a także kierownicy tych przedstawicielstw, urzędów i misji na swych  rezydencjach
i rodkach komunikacji  w wypadkach  przewidzianych  w prawie  i zwyczajach międzynarodowych;
2) cywilne lotniska i lądowiska;
3) cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów za granicą;
4) kapitanaty (bosmanaty) portów –na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi ich siedziby urzędowe.
Art. 9. 1. Flagę państwową z godłem Rzeczypospolitej Polskiej podnoszą polskie statki morskie jako banderę, zgodnie zobowią-
zującymi w tym zakresie przepisami szczególnymi; ponadto do bandery stosuje się prawo i zwyczaje międzynaro dowe.
2.Statki morskie pełniące specjalną służbę państwową podnoszą także flagę oznaczającą pełnienie tej służby....
      PROTOKÓŁ FLAGOWY - Jak postępować z flagami. Warunki eksponowania flagi.    (http://www.pl.info.pl)
1. Flaga musi być czysta i nie postrzępiona, a jej barwy nie mogą być wyblakłe.
2. Na otwartym powietrzu flaga jest eksponowana od świtu do zmroku.
     Jeśli ma pozostać na maszcie dłużej musi być dobrze oświetlona.
3. Nie eksponuje się flagi w dni deszczowe, w czasie zamieci śnieżnej i przy wyjątkowo silnym wietrze.
4. Flaga nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody.
6. Na fladze państwowej lub narodowej nie umieszcza się żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków.
7. Jedynym godnym sposobem likwidacji zużytej flagi jest jej niepubliczne spalenie.
Flagi związane z wyjątkowymi wydarzeniami przekazuje się do muzeum.

wwwdziennik.pl

 DZIEŃ FLAGI
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 DZIEŃ FLAGI
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
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BARWY NARODOWE W PRZEDSZKOLU NR 3
     Z okazji przypadającej w tym roku 100.  rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Przedszkole nr 3 postanowiło
 rozbudzić i utrwalić u dzieci poczucie tożsamości narodowej i wzbudzić szacunek dla narodowych symboli.

,,Czerwień to miłość, biel serce czyste, piękne są nasze barwy ojczyste".
   Zbliżające się majowe święta narodowe było widać już pod koniec kwiet-

nia, gdyż przedszkole przybrało biało-czerwone barwy dekoracji i prac
plastycznych dzieci. 21 kwietnia  nasze przedszkolaki były w odwiedzi-
nach u  Burmistrza Głubczyc, w Starostwie Powiatowym oraz w Zarządzie
Oświaty Kultury i Sportu. Zaprezentowały krótki program artystyczny       z
okazji nadchodzącego Święta Majowego oraz wręczyły konkursowe prace
plastyczne Herb Głubczyc i Godło Polski. Reprezentacje naszego przed-
szkola brały udział również w apelach szkolnych prezentując swoje umie-
jętności taneczne, wokalne i recytatorskie o tematyce patriotycznej przed
starszymi kolegami ze szkół podstawowych nr 1, 2, i 3 zdobywając ich
uznanie i gromkie brawa. Również w przedszkolu został zorganizowany
uroczysty apel z okazji Święta Flagi i Konstytucji 3 maja. Dzieci                         w
galowych strojach zaprezentowałydzieciom piękne wiersze i piosenki oraz
zaśpiewały wspólnie z nauczycielkami i personelem hymn państwowy.
Nawet dzieci żłobkowe były zaineresowane występem i czuły jego donio-
sły charakter.
     My - nauczyciele przedszkoli powinnyśmy ukazywać dzieciom to, co
w ich regionie, kraju jest piękne, ciekawe, godne zaprezentowania, to naj-
prostszy sposób budzenia przywiązania i miłości do rodzinnej ziemi. Na
kształtowanie osobowości dziecka, kształtowanie jego uczuć patriotycz-
nych, istotny wpływ ma także środowisko, w którym żyje dziecko, powin-
no ono stopniowo być wprowadzane w patriotyzm. Dostarczając dzie-
ciom wiedzy o najbliższej okolicy, o tradycjach lokalnych i narodowych,

zapoznając je z zabytkami i herbem miasta,  w którym żyją - uświadamiamy w
nich poczucie przynależności narodowej. Dzieci uczą się kochać swój kraj,
jego przyrodę, obyczaje  i zwyczaje. Jesteśmy pewni, że te pierwsze zajęcia
o patriotyzmie zaowocują w przyszłości obywatelską postawą. Powinny-
śmy zapoznawać dzieci z przeszłością i historią, by uchronić od zapomnie-
nia to, co stanowi naszą kulturę narodową. Nie będzie prawdziwej Polski
bez Polaków znających jej przeszłość, kulturę i tradycję.

Małgorzata Wojtuś

       Budząc zainteresowania dzieci wydarzeniami ogólnopaństwowymi, a także rozwijając poczucie przynależności
   narodowej  w 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, w Przedszkolu nr3 nauczycielki podejmują wiele działań,
  by rozwijać u dzieci postawę Małego Patrioty.
     Jest to czas na przypomnienie dzieciom historii państwa polskiego, rozmowy na temat symboli narodowych, nauki wierszy,
piosenek o miłości i przywiązaniu do ziemi rodzinnej, miasta w którym mieszkamy, naszej Ojczyzny.

     Działania te realizujemy   z udziałem i dużym zaangażowaniem rodziców, którzy wspólnie
z dziećmi realizują proponowane przez przedszkole formy. Były to konkursy plastyczne na
temat ,, Orzeł Biały”, (XI 2017 ), ,, Herb Naszego Miasta” (III 2018 ) oraz warsztaty plastycz-
ne ,,Makieta miasta” (IV 2018), w których  gościem była dyrektor Powiatowego Muzeum
Ziemi Głubczyckiej  dr Barbara Piechaczek. Pani dyrektor poprzedziła warsztaty prelekcją
nt. Dzieje Głubczyc. Przepiękne prace wykonane różnymi technikami plastycznymi przero-
sły nasze oczekiwania i wyobrażenia, dlatego zrodził się pomysł udostępnienia ich szerszej
społeczności lokalnej w formie wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
      Dnia 16 kwietnia uroczystego otwarcia wystawy wraz  z przecięciem wstęgi z udziałem
dzieci  dokonała dyrektor Przedszkola  nr 3  Anna Komplikowicz -Serwetnicka oraz zapro-
szeni goście   dyrektor Muzeum Ziemi Głubczyckiej dr Barbara Piechaczek i kierownik
Biblioteki Miejskiej  Jolanta Góra oraz  Dominika Zegzuła, pracownik działu dziecięcego
w bibliotece.
Prace zachwyciły nie tylko nas, niektóre z nich zdobią instytucje  w naszym mieście: Urząd
Miejski, Starostwo Powiatowe oraz   Zarząd Oświaty Kultury i Sportu.  Zapraszamy miesz-
kańców i wszystkich chętnych do zwiedzania wystawy w Bibliotece Miejskiej w Ratuszu,
życzymy miłych wrażeń.
                                                             Nauczycielka Przedszkola nr 3 Aldona Grzywna.
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 CZERWIEC w Głubczycach
  RYNEK,  POD RATUSZEM, SALA POD ANIOŁEM, AMFITEATR

1-3 CZERWIEC - realizacja projektu PL- CZ " Ze smakiem do wszystkiego "
1 CZERWIEC - Dzień Dziecka pod Ratuszem  - pokaz z żywym wężem,

                            warsztaty cyrkowe dla dzieci - konkursy zabawy
7 CZERWIEC  - koncert Państwowej Szkoły Muzycznej - Sala Pod Aniołem

15 - 17 CZERWIEC DNI MIASTA    pod Ratuszem
15 CZERWIEC -  zespół ONLY- zespół CZERWONE I CZARNE- Formacja DANCE PROJECT,

GWIAZDA WIECZORU - BOYS
16 CZERWIEC - Szkoła tańca ROYAL DANCE CENTER - "Pieśni naszych dziadów" koncert kresowy chóru FENIKS

                              BARTNICKI BAND- KOBEREC BAND z przebojami DEEP PURPLE
 GWIAZDA WIECZORU - BRATANKI

17 CZERWIEC - Fabryka Niespodzianek dla dzieci- casting dla dzieci
 blok "Spełniamy dziecięce marzenia",

 wystepy dzieci ze szkół oraz przedszkoli Gminy Głubczyce -
 „Lata dwudzieste lata trzydzieste”  ze studiem piosenki AKORD

Gwiazda polsko - afrykańska BABYLON ze złotymi przebojami BONY M
 GWIAZDA WIECZORU MAJKA JEŻOWSKA

24 CZERWIEC 18:00  ZAGRAJ  MI PIĘKNY CYGANIE  - AMFITEATR
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SPOŁECZNOŚĆ MOKREGO KOLONII
OTRZYMAŁA NOWĄ ŚWIETLICĘ
      12 maja 2018 odbyła się w Mokrem Kolonii  miła
uroczystość poświęcenia  nowej świetlicy przez ks.
Krzysztofa Wójtowicza proboszcza  parafii  pw. św.
Jana Nepomucena w Braciszowie. "Niech Duch Boży
towarzyszy Wam podczas podejmowania decyzji
w czasie spotkań sołeckich" życzył   ks. proboszcz.
   W uroczystości uczestniczyli:  Burmistrz Głubczyc
Adam Krupa, jego z-ca Kazimierz Bedryj,  przewod-
niczący Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk, rad-
ny Rady Powiatu Bogdan Kulik - jednocześnie dyr.
Zespołu Szkół w Pietrowicach, radny Rady Miej-
skiej Mariusz  Gawłowski jednocześnie -  sołtys Zu-
brzyc oraz mieszkańcy z seniorką wsi Ireną Churas
      Burmistrz  powierzając  świetlicę w opiekę so-
łectwu,  a  do użytku mieszkańcom  wsi wyraził
wolę, aby każda wieś  miała takie miejsce,  nie tylko
na zebrania wiejskie, ale i towarzyskie,  albo ro-
dzinne uroczystości. Ta świetlica którą dziś  Wam
oddajemy, dzięki staraniom wielu osób tu obec-
nych, spełnia mam nadzieję  te oczekiwania i niech
Wam dobrze służy.   Na pamiątkę tego wydarzenia
wręczył sołtysowi  Józefowi Dzieży  "motorowi"
całego przedsięwzięcia - upominek. Sołtysowi  który na wstępie uroczystości witając gości zapoznał  z historią obiektu i starań o
jego ożywienie. Funkcjonalność i zalety tego obiektu zaproszeni goście i mieszkańcy docenili podczas inauguracyjnego pierwsze-
go spotkania integracyjnego. Relacje z uroczystości:
  TVPogranicze -Marian Pospiszel,  portal Twoje Głubczyce.pl - Mateusz Kitka,  Głos Głubczyc - niżej podpisany.   Jan Wac

WIELCY POLACY
     Już po raz czwarty Przedszkole nr 1 organizuje Gminny Przegląd
Przedszkolaków z cyklu  ,,WIELCY POLACY" w tym roku pod  hasłem
,,Poezja o miłości do ziemi ojczystej".
        Miejscem spotkania była aula Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy
ulicy Raciborskiej. Na nas dorosłych spoczywa ogromny obowiązek, aby
w naszych dzieciach zaszczepić patriotyzm. Dla najmłodszych jest to poję-
cie abstrakcyjne. Naszym zadaniem jest przybliżyć im obraz  kraju, rozbu-
dzić iskierkę patriotyzmu różnymi sposobami m.in. poprzez poezję. Dzięki
niej dzieci poznają swój kraj, obyczaje, tradycje. Są to wartości, które od-
powiednio przekazane zostają w nich na całe życie. Już od najmłodszych
lat uczymy dzieci szacunku do flagi, hymnu narodowego, języka ojczyste-
go. Dbamy, alby poznawały tradycję i brały udział w wydarzeniach patrio-
tycznych. To dorośli, rodzice, placówki oświatowe kształtują świadomość
bycia Polakami, umiłowania i szacunku do ojczyzny.  Dziękujemy placów-
kom przedszkolnym za tak duże zainteresowanie i przygotowanie dzieci.

Festiwal Tańców Regionalnych
w Przedszkolu nr 1
    W kwietniu odbył się Festiwal Tańców
Regionalnych zorganizowany przez nasze
przedszkole. Celem imprezy jest rozpo-
wszechnianie piękna i tradycji polskich tań-
ców ludowych wśród najmłodszych. Idea
festiwalu spotkała się z sympatią  i zaanga-
żowaniem rodziców.   Występy przedszko-
laków zostały nagrodzone gromkimi brawa-
mi. Mali artyści w pięknych barwnych stro-
jach zaprezentowali tańce ludowe z różnych
regionów Polski. Zwycięzcami zostały
wszystkie biorące udział w zabawie dzieci,
a nagrodą dla  organizatorów  była radość
i zadowolenie przedszkolaków oraz nieza-
pomniane wrażenia artystyczne.

 SUKCES KAROLINY SOBCZYK
      8 maja w Nysie odbył się Wojewódzki Festiwal
Kultury Młodzieży zorganizowany przez Opolską
Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy.
       Wzięło w nim udział 31 uczestników z Opolszczy-
zny w grupie wiekowej młodzieży szkół ponadgimna-
zjalnych. Zespół  Szkół Mechanicznych, a tym samym
cały Powiat Głubczycki reprezentowała Karolina Sob-
czyk, która zdobyła zaszczytne drugie miejsce! A za-
śpiewała piosenkę  z repertuaru Ani Dąbrowskiej.
W wyjeździe do Nysy towarzyszyła jej  komendant
OHP w Głubczycach - Ksenia Domercka.
   Karolina jest uczennicą
klasy IIG  zasadniczej szko-
ły zawodowej głubczyckie-
go MECHANIKA. Od
dwóch lat związana jest jako
wokalistka i recytatorka      z
teatrem TRADYCJA ZSM,
gdzie rozwija swoje pasje i
zainteresowania artystycz-
ne pod kier. Marii Farasie-
wicz.  Aktywnie uczestniczy
w życiu kulturalnym szkoły
i lokalnego środowiska. W dniach od 11 do 13 czerw-
ca w Puławach odbędzie się ogólnopolski etap w/w
festiwalu, na którym Karolina  Sobczyk, wespół z  lau-
reatką pierwszego miejsca, będzie reprezentować wo-
jewództwo opolskie.
   Gratulujemy jej sukcesu i oczywiście trzymamy kciu-
ki za występ na szczeblu centralnym.
Z pozdrowieniami                     Redakcja ZSM
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1. 09.05.2018 r. wykazu obejmu-
jącego przeznaczoną do zbycia nie-
ruchomość lokalową, położoną w

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
1. 29 maja 2018 r. odbędą się:
a) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nie-
ruchomości lokalowej, położonej w miejscowości Pomorzo-
wice nr 1c wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki
nr 1/22. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 100 115,00 zł.
Wadium wynosi 10 020,00 zł;
b) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nie-
ruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo - składo-
wym, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr
485/10 o powierzchni 0,0359 ha, położonej w Głubczycach przy
ul. Sosnowieckiej nr 23. Cena wywoławcza do przetargu wy-
nosi 25 704,00 zł. Wadium wynosi 2 600,00 zł.
2. 18 czerwca 2018 r. odbędzie się I przetarg ustny nieogra-
niczony dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej
(lokal o mieszkalny o pow. użytkowej 26,03 m2), położonej w
Głubczycach przy ul. Bałuckiego nr 2/5 wraz z oddaniem w
użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr
477/5. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 16 176,00 zł.
Wadium wynosi 1 620,00 zł.
3.  19 czerwca 2018 r. odbędzie się IV przetarg ustny nie-
ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabu-
dowanej, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka
nr 481 o powierzchni 2,1237 ha, położonej w obrębie Lisięcice.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 20 708,00 zł. Wadium
wynosi 2 100,00 zł.
4.  29 czerwca 2018 r. odbędzie się II przetarg ustny nieogra-
niczony w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej we-
dług ewidencji gruntów jako działki nr 205/65 i nr 205/67 o
łącznej powierzchni 0,7884 ha, położonej w Głubczycach przy
ul. Żeromskiego. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 547
965,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 55 000,00 zł.
    Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesie-
nie wadium w pieniądzu. Terminy i warunki wniesienia wa-
dium 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 stro-
nie WWW.glubczyce.pl

OGŁOSZENIE
     Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Głubczycach oraz umieszczeniu na jego stro-
nie internetowej w dniu:
1. 09.05.2018 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia
nieruchomość lokalową, położoną w Głubczycach przy ul.
Powstańców nr 15/6 wraz ze sprzedażą ułamkowej części grun-
tu z działki nr 270/12.
2. 09.05.2018 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do odda-
nia w dzierżawę nieruchomość niezabudowaną, położoną w
obrębie Zawiszyce, oznaczoną jako część działki nr 563 o po-
wierzchni 0,2500 ha.
3. 10.05.2018 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia
nieruchomość niezabudowaną, położoną w obrębie Zopowy,
oznaczoną jako działka nr 174 o powierzchni 0,5600 ha.
4. 18.05.2018 r. wykazów obejmujących przeznaczone do od-
dania w dzierżawę nieruchomości niezabudowane, położone
w obrębie Głubczyce, oznaczone jako części działek nr 621/60,
nr 623/2, nr 548/1 i nr 623/5.

GRAND PRIX POLSKI  TAEKWONDO-
GŁUBCZYCE 2018

   W dniach 23-25.03.2018 roku w Głubczycach odbyło się Grand
Prix  Polski  Taekwondo. Jest to turniej kwalifikacyjny do Mi-
strzostw Polski i Kadry Narodowej.
    Reprezentacja Ludowego Klubu Sportowego Sparta  Głubczyce

i ZS w Pietrowi-
cach zdobyła dwa
krążki  złote, dwa
srebrne i cztery
brązowe.
   Wyniki naszych
zawodników: zło-
te medale wywal-
czyli: Karolina
Konik i Jakub
Brewus w wal-
kach, srebrne me-
dale zdobyli: Kin-
ga Sztucka i Bar-
tosz Słodkowski
walki, brązowe
medale: Kamila
Ciechanowska,
Wiktoria Konik,
Martyna Marci-
niszyn walki
i Daria Baran
układy.

    Podczas gali  finałowej Burmistrz  Adam Krupa wręczył nagrody i
stypendia naszym utytułowanym zawodnikom: Karolinie Konik, Ka-

mili Ciechanow-
skiej, Oldze Ja-
błońskiej, Pauli-
nie Szpak, Kin-
dze Sztuckiej,
Bartoszowi Słod-
k o w s k i e m u
i Wojciechowi
Żłobickiemu za
wysokie wyniki
sportowe na
arenach krajo-
w y c h
i międzynarodo-
wych. (foto)
     Następnie
Karolina Konik,
Bartosz Słod-
kowski i trener
Daniel Jano
otrzymali Na-
grodę Ministra
Sportu i Tury-
styki za medale

z ostatnich Mistrzostw Świata i Europy, którą wręczył  wiceprezes
Polskiego Związku Taekwondo. (foto)
     Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy za wysokie wy-
niki i życzymy dalszych sukcesów. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim za pomoc w organizacji tych zawodów.
                                                                                           DJ
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X WOJEWÓDZKI  PRZEGLĄD POEZJI I PIEŚNI ŚW. JANA PAWŁA II
    Przegląd Poezji i Pieśni św. Jana Pawła II jest bardzo ważnym wydarzeniem dla  Zespołu Szkół w Pietrowicach,
 ten po raz pierwszy  odbył się18 maja -  w dniu urodzin św. Jana Pawła II
   Niezwykła postać Wielkiego Papieża Polaka niezmiennie inspiruje do sięgania po jego lub inne dzieła o charakterze religijnym.
Przegląd odbywa się w dwóch kategoriach: recytacja   i poezja śpiewana.     Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w pietrowickim
kościele pod przewodnictwem Ordynariusza Opolskiego ks.
biskupa Andrzeja Czai, po której nastąpiła Gala w murach pie-
trowickiej szkoły w której wystąpili:
W kategorii - poezja śpiewana
1.Zespół Wokalny  Pietrowice
2. Zespół Wokalny Tarnów Opolski
3. Anna Jabubczyk Leśnica
4. Maria Kaniowska Głubczyce
5. Dorota Gronowicz Kietrz
6. Kacper Trela  Otmuchów
7. Katarzyna Kopera Pietrowice
8. Magda Gumienna Opole
9. Paulina Rzeźnik Racibórz
10. Maciej Albert Głubczyce
11. Kamila Klein Opole
12. Daniel Kogut Mokre
W kategorii - recytacja
1. Kamil Katolik  Kietrz
2. Julia Szymańska Łubniany
3. Inga Kaśków Głubczyce
4. Magdalena Wabnic Pietrowice
5. Maciej Bartusik Nysa
6. Monika Sabatowicz Ściborzyce M.
Po prezentacji młodych artystów na-
stąpiło wręczenie nagród zakupionych
dzięki środkom z Urzędu Marszałkow-
skiego  w Opolu, Starostwa Powiato-
wego,  Kuratorium Oświaty w Opolu,
MOK  w Głubczycach, Zarządu regio-
nu NSZZ Solidarność w Opolu.
    Nagrody wręczali Michał Siek Opol-
ski Kurator Oświaty, Zbigniew Ziółko
radny Sejmiku Wojewódzkiego, Adam
Krupa burmistrz Głubczyc, Kazimierz
Bedryj wiceburmistrz Głubczyc, Piotr
Pakosz  Przewodniczący NSZZ "Soli-
darność" województwa opolskiego.
Izabela Rostowska
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UWAGA NA KLESZCZE!
     Wraz z nadejściem wiosny poja-
wiły się kleszcze, które są po-
wszechnie kojarzone z wycieczką
do lasu. To jednak błąd.  W rzeczy-
wistości te małe pajęczaki chętnie
przebywają                                      w trawie
i równie dobrze czują się na zwy-
kłym skwerku. Potrafią wspinać się
na wybujałe trawy bądź krzewy, jed-
nak zwykle nie wyżej niż na 70 cm.
      W związku z tym drzewa wcale
nie są im potrzebne, by dostać się

na twoją odzież, a stamtąd na skórę. Dodatkowo problem stano-
wi fakt, że ukłucie kleszcza nie jest odczuwane, ponieważ wy-
dziela on substancję znieczulającą. To sprawia, że wracając z
wycieczki, zapominamy o tym, aby dokładnie obejrzeć swoje
ciało.
Jakie skutki zdrowotne może powodować ukąszenie kleszcza?

     Podczas wysysania
krwi kleszcz może przeka-
zać żywicielowi groźne
wirusy, bakterie oraz pier-
wotniaki będące czynni-
kami etiologicznymi cho-
rób takich jak: anaplazmo-
za, babeszjoza, kleszczo-
we zapalenie mózgu czy
borelioza. Badania do-
wodzą, że co trzeci kleszcz
jest nosicielem chorobo-
twórczego patogenu, cza-
sem nawet kilku jedno-
cześnie- tzw. koinfekcja.
Choroby te dają wiele nie-

specyficznych objawów, trudnych do właściwego zdiagnozo-
wania, a ujawniających się nawet po długim czasie od ukąszenia
przez kleszcza. Mogą to być: bóle kostno- stawowe, zapalenie
stawów, mięśni i ścięgien, zapalenie opon mózgowych, poraże-
nie i zapalenie nerwów, zapalenie mięśnia sercowego, stany chro-
nicznego zmęczenia, objawy psychiatryczne (jak depresja i za-
burzenia pamięci) i inne. Sprawę może komplikować jednocze-
sne wystąpienie kilku różnych chorób odkleszczowych. Lecze-
nie bywa długotrwałe i tym trudniejsze, im później postawiona
właściwa diagnoza, a niektórych szkód wyrządzonych w orga-
nizmie przez patogeny nie sposób już cofnąć.
Statystyka zachorowań na boreliozę na terenie powiatu głub-
czyckiego.
      W roku 2017 zarejestrowano niewielki spadek zachorowań
na boreliozę w stosunku do roku ubiegłego. Odnotowano 27
przypadków boreliozy (w 2016r. 32 przypadki).
W większości przypadków głównym objawem zachorowania był
rumień na skórze. Istotnym problemem, który potęguje i unie-
możliwia szybkie opanowanie zakażenia, jest brak szczepionki
przeciwko tej chorobie.
Gdzie i kiedy atakują kleszcze?
      Kleszcze bytują w miejscach zacienionych i wilgotnych oraz
w pobliżu potencjalnych żywicieli, a więc w lasach, na łąkach, w
okolicach naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych, a tak-
że w przydomowych ogródkach. Potrafią rozpoznać żywiciela
na podstawie zapachu potu, wydychanego przez niego dwu-

tlenku węgla, ciepłoty ciała czy zmiany oświetlenia (rzucanego
cienia). Przechodząc przez trawy czy krzewy "zbieramy" klesz-
cze. Gdy średnia dobowa temperatura przekroczy 8°C, kleszcze
stają się aktywne i poszukują żywiciela, a więc od wczesnej wio-
sny do późnej jesieni, czasem nawet zimą.
Kto jest szczególnie narażony?
Osoby które:
* aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu,
* uprawiają turystykę pieszą, rowerową, kajakarstwo, żeglar-
stwo i inne,
* zbierają grzyby i jagody,
* polują i wędkują,
* wyjeżdżają na obozy i kolonie,
* przebywają często w lesie i na tzw. terenach zielonych w ra-
mach pracy, hobby czy rekreacji.
Jak się pozbyć kleszcza?
* Kleszcza usuwać delikatnie specjalna pęsetą /dostępna w ap-
tece/ wykonując ruch obrotowy, zwracając uwagę aby nie zo-
stał w skórze żaden jego element. Nie należy smarować wkłute-
go kleszcza tłusz-
czem- duszący się
kleszcz zwraca do
organizmu żywicie-
la wyssaną wcze-
śniej krew, a wraz z
nią patogeny cho-
robotwórcze.
* Obserwować miej-
sce ukłucia przez
kleszcza w kierunku
wystąpienia tzw. ru-
mienia wędrującego
(czerwonej plamy rozchodzącej się promieniście z przejaśnie-
niem w środku) charakterystycznego dla boreliozy. Niestety w
ok. 40-70% przypadków zakażenia krętkami Borrelia spp. rumień
nie występuje, a choroba ujawnia się dopiero po dłuższym cza-
sie jako postać przewlekła.
Profilaktyka to podstawa.
* Udając się w miejsce występowania kleszczy ubierać się war-
stwowo, w długie rękawy i wysokie buty, aby maksymalnie
utrudnić kleszczom dostęp do ciała.  Powinniśmy wyrobić w
sobie nawyk  dokładnego sprawdzania czy z wycieczki nie przy-
nieśliśmy nieproszonych gości. Po powrocie do domu niezwłocz-
nie zdjąć i wyprać ubranie.
* Stosować na ciało specjalnie do tego przeznaczone repelenty,
odstraszające kleszcze.
* Po ekspozycji w miejscu narażenia na kleszcze dokładnie obej-
rzeć całe ciało. Szacuje się, że kleszcz przekazuje chorobotwór-
cze patogeny dopiero po kilku, a nawet kilkunastu godzinach
od wkłucia. Im szybciej usunięty kleszcz, tym mniejsze ryzyko
zachorowania.
* Przy częstym narażeniu na ukąszenia kleszczy, warto rozważyć
szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Skuteczna
szczepionka na boreliozę jak dotąd nie powstała.
* Po każdym kontakcie z kleszczem skonsultować się z lekarzem
pierwszego kontaktu.
* Pamiętajmy, że  zwierzęta domowe mogą ucierpieć przez klesz-
cze częściej i szybciej niż człowiek.
      Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny
     w Głubczycach   Alina Mazur-Ciapa
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DO NABYCIA W KSIĘGARNI

"COŚ SIĘ KOŃCZY,
COŚ SIĘ ZACZYNA…"

… to właśnie hasło przewodnie uroczystej akademii z okazji
pożegnania klas maturalnych, która odbyła się 27 kwietnia
w auli Zespołu Szkół Mechanicznych. Żegnający i żegnani.
W sumie 58-osobowa grupa odświętnie ubranych absolwentów
oraz ich młodsi koledzy z klas przedmaturalnych.
   W pierwszych rzędach zaproszeni goście. Wśród nich radny
sejmiku wojewódzkiego - Zbigniew Ziółko,  wicestarosta - Anita
Juchno, z-ca burmistrza-Kazimierz Bedryj, wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej i prezes Głubczyckiego Towarzystwa Miłośni-
ków Lwowa i Kresów Płd. - Wsch. - Edward Wołoszyn, prze-
wodniczący Głubczyckiej Rady Seniorów - Janusz Peczkis, kie-
rownik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego -
Tomasz Seń, komendant Powiatowej Straży Pożarnej - bryg.
Wojciech Semeniuk, z-ca komendanta Powiatowej Straży Pożar-
nej - st. kpt. Waldemar Hołownia, wicedyrektor Zakładu Karne-
go - kpt. Sławomir Ptak, rzecznik prasowy policji -sier. sztab.
Łukasz Golinowski, dyrektor Franciszkańskiego Ośrodka Po-
mocy Dzieciom - O. Urban Adam Bąk, koordynator współpracy
czesko-polskiej - Zdenek Welna  z Krnova, dyrektor Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I st. - Adam Kopyto, wiceprezes stowa-
rzyszenia TACY SAMI - Krzysztof Hajda, prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej-Renata Kulik, przewodnicząca Rady Rodziców -
Joanna Papuga oraz nasze lokalne media (Marian Pospiszel -
właściciel TVPogranicze, Dorota Górniak - Rzecz Powiatowa oraz
Mateusz Kitka - Twojeglubczyce.pl).
    Uroczystość prowadzą uczniowie: Patrycja Cisaruk (kl. 3A)
oraz Kacper Żelazny (kl. 2M). Najpierw oddają głos panu dyrek-
torowi- Janowi Łacie, który wprowadza w tematykę, anonsuje
i wita przybyłych gości. Następnie głos zabierają włodarze na-
szego miasta, powiatu i województwa, nie szczędząc ciepłych
słów pod adresem głubczyckiego MECHANIKA, jego edukacji,
osiągnięć i roli, jaką pełni w środowisku. Po nich do mównicy
podchodzą wychowawcy klas maturalnych. Wywołują swoich
wychowanków na środek sali, by wręczyć im świadectwa.
A czynią to: Artur Wanicki (kl. 4A - technikum ekonomiczne),
Wiesława Sobolewska (kl. 4DI - technik pojazdów samochodo-
wych i technikum informatyczne) jak i Leopold Twardochleb (kl.
3M - liceum ogólnokształcące mundurowe). Są też świadectwa
z wyróżnieniem. Otrzymują je:  Aleksandra Fit oraz  Magdalena
Larysz z kl. 4A oraz Jolanta Borkowska z kl. 4DI. Nie może też
zabraknąć nagród książkowych ufundowanych przez Radę Ro-
dziców, listów gratulacyjnych oraz podziękowań dla zaangażo-
wanych rodziców.
   Tymczasem pani prezes Spółdzielni Mieszkaniowej wręcza
absolwentom klasy mundurowej certyfikaty ukończenia szko-
leń organizowanych przez instytucję, którą kieruje. Lecz nie może
też zabraknąć wzruszających podziękowań dla dyrekcji i wycho-
wawców  jakże zaangażowanych w proces dydaktyczno-wy-
chowawczy.
    W kolejnym punkcie programu głos zabiera Maria Farasie-
wicz - instruktor teatru TRADYCJA ZSM, która, nie kryjąc wzru-
szenia, przywołuje swoich młodych artystów, którzy zapisali ko-
lejne karty księgi kulturalnej szkoły, miasta i regionu. Są to: Mag-
dalena Mika i Jagoda Mazurkiewicz. Wokalistka i aktorka - lau-
reatki wojewódzkich konkursów i przeglądów artystycznych.
Wespół z opiekunem teatru podziękowania i nagrody wręcza im
wicedyrektor -Tomasz Kaliwoda.    Istotnym momentem akade-
mii są laudacje od  władz samorządowych  skierowane do na-
szych artystów "opuszczających'' szeregi  TRADYCJI. Tak oto

radny wojewódzki i dyrektor MOK - Zbigniew Ziółko honoruje
ich stosownymi dyplomami i nagrodami, nawiązując do aktyw-
nej współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Miłe słowa pa-
dają z ust wiceburmistrza -Kazimierza Bedryja, który w imieniu
burmistrza Adama Krupy wręcza w/w dziewczętom i ich instruk-
torce  miłe upominki, dziękując przy tym za wysokie osiągnięcia
i czynny udział w życiu kulturalnym Głubczyc i środowiska. Tak-
że pan Edward Wołoszyn dziękuje za współprace ze środowi-
skiem Kresowian. Serdeczności pod adresem TRADYCJI kieru-
je także pani wicestarosta Anita Juchno,która wraz z kierowni-
kiem Tomaszem Seniem wręcza wszystkim absolwentom pomiąt-
kowe płytki z płaskorzeżbą ZSM. Jest miło!
    Trzeba też uhonorować odchodzącą redakcje ZSM, reprezen-
towaną przez Oliwię Smołkę z kl.4DI. Ona to otrzymuje dyplom
i nagrodę książkową za działania redakcyjne na rzecz reklamy
i promocji ZSM.
    Stowarzyszenie TACY SAMI reprezentuje Krzysztof Hajda.
Dziękuje abiturientom i nauczycielom za pracę społeczną na rzecz
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Ponadto certyfikat wolon-
tariusza wręcza Patrycji Podrazie (z kl 3M). Jednocześnie składa
podziękowania, stosowny dyplom i bukiet kwiatów na ręce Marii
Farasiewicz, wyrażając swą wdzięczność za działania charyta-
tywne i społecznikowskie na rzecz Stowarzyszenia.
     Kolejnym mówcą jest O. Urban Adam Bąk - dyrektor FOPDz.
Także on z sympatią i życzliwością zwraca się do społeczności
ZSM, dziękując za dobroczynne działania na rzecz Ośrodka.
     Lecz to nie wszystko! Maria Farasiewicz  - animatorka kultury
wywołuje całą klasę 4A zaangażowaną w życie kulturalne szkoły
i środowiska. Wręczając dyplomy-podziękowania podkreśla przy
tym aktywny udział młodzieży  ZSM  w akcjach charytatywnych
OTWARTE SERCA. Zatem podziękowania trafiają do rąk: Edy-
ty Budzan, Gabrieli Domereckiej, Aleksandry Fit, Mateusza Gaj-
dy, Adriana Jachecia, Magdaleny Larysz, Pawła Leńczaka, Aga-
ty Larynieckiej, Magdaleny Miki, Jagody Mazurkiewicz, Bartło-
mieja Jabłońskiego, Sandry Prassol, Pauliny Walczak, Aleksan-
dry Richter i Jakuba Ozimka. Ponadto spośród uczniów klasy
4DI dyplomy o podobnej treści otrzymują: Jędrzej Alferowicz,
Bartłomiej Chojnacki, Mateusz  Detko, Szymon Gagatek, Krzysz-
tof  Kopera, Mateusz  Kulikowski, Katarzyna Sito, Oliwia Smoł-
ka i Mateusz Kulikowski. Nie może też zabraknąć tu ucznia
z klasy 4DI Łukasza Zaleckiego - laureata Turnieju Motoryza-
cyjnego szczebla wojewódzkiego. Nagradza go Krzysztof Malik
- opiekun i nauczyciel przedmiotów zawodowych.
     Czas nagrodzić sportowców. A czyni to szef katedry wuefu-
Marek Malewicz . Wywołuje na środek ekipę zasłużonych spor-
towców, wręczając im wraz z dyrektorem Janem Łatą symbolicz-
ne statuetki. A trafiają one do rąk: Nikoli Buczek, Aleksandry
Derkacz, Aleksandry Fit, Szymona Gagatka, Daniela Gomułki,
Szymona Haładusa, Magdaleny Larysz, Patrycji Podrazy, San-
dry Prassol, Aleksandry Richter oraz Natalii Stańczyk. Wśród
w/w są miłośnicy piłki nożnej, siatkówki, koszykówki i inni.
    Trzeba też podziękować absolwentom - dawcom krwi, uczest-
nikom akcji "Młoda krew ratuje życie". Wywołani przez Beatę
Lehun - szkolnego koordynatora tej akcji pojawiają się: Arka-
diusz Błaszczyk, Jolanta Borkowska,  Aleksandra Derkacz, Mag-
dalena Larysz, Agata Naryniecka, Aleksandra Rcihter, Kacper
Sąsiadek, Dawid Smyk i Dagmara Szczygieł. To młodzi bohate-
rowie traktujący krwiodawstwo jako swoiste posłannictwo.
W asyście Marii Farasiewicz - rzecznika idei czerwonokrzyskiej,
szkolna koordynatorka honoruje pamiątkowymi dyplomami tę
właśnie grupę młodzieży.    >>>>  dok. na str. 15
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Przypadł mi dzisiaj w udziale smutny
obowiązek pożegnania w imieniu
władz samorządowych  śp. Kazimie-
rza Jurkowskiego - mojego przyjacie-
la, kolegi, szefa, Burmistrza Głubczyc
w latach 2002-2006.
   Odszedłeś tak  niespodziewanie, że
chwilami wydaje mi się, że to tylko
zły sen. Wypełnienie pustki, którą po
sobie  zostawiłeś jest wręcz  niemoż-
liwe.  Na zawsze będziesz w naszych
sercach i pamięci.  Twoja śmierć jest
wielkim bólem i niepowetowaną
stratą dla wszystkich .

        Chciałoby się powiedzieć bardzo wiele, jednak łamie się głos
i brakuje słów - żadne z nich nie wyrażą uznania za wspaniałe
życie śp. Kazimierz a i żalu po Jego stracie. Stoję tutaj, ponieważ
ponieważ chciałbym w ten sposób oddać hołd zmarłemu.
      Opowiedzieć jak wyjątkowym człowiekiem, o wielkim sercu
był Kazimierz. Jak ważne były dla niego: prawość, uczciwość,
pracowitość i punktualność. Był człowiekiem wytrwałym , czasa-
mi upartym, nie poddawał się nigdy, nie zakładał niepowodzenia
i nie mówił, że nie podoła. Dzięki tym cechom miasto Głubczyce
szczyci się dziś m.in. pięknie odbudowanym ratuszem. Który był
jego marzeniem i obietnicą. A on był człowiekiem, który nigdy
żadnych obietnic nie łamał. Kosztowało go to wiele wysiłku
i zdrowia, ale z obranego celu nie zboczył.
    Dokonał rzeczy, której nie potrafili dokonać jego poprzednicy.
Był wielkim społecznikiem.  Jego rozliczne działania na rzecz spo-
łeczności lokalnej , wpisały się złotymi zgłoskami w historii Gminy.
    Był także wspaniałym ojcem i kochającym dziadkiem. Nad życie
kochał swoją żonę Jasię, o której zawsze wyrażał się z szacunkiem
i miłością. Bardzo za nią tęsknił. Czasami miałem wrażenie, że nade
wszystko pragnie już tylko spotkać się ze swoją ukochaną Jasią.
    Drogi Kaziku, żegnamy Cię dzisiaj ze smutkiem, ale i chrześci-
jańską nadzieją,  że dobry i miłosierny  Bóg, u którego  "dobre
czyny człowieka idą za nim" poza granice życia, przyjmie Cię do
wiecznego królestwa obdarzając wiekuistą nagrodą.
     Jeszcze raz - Drogi Kaziku - pozwól, że w Twoim imieniu po-
dziękuję wszystkim  uczestnikom  dzisiejszej smutnej uroczysto-
ści żałobnej za tak liczny udział i modlitwę. Szczególne podzięko-
wania kieruję do Twoich najbliższych, synów z rodzinami.
    Dziękuję księżom celebransom ks. prob. Adamowi  Szubce, ks.
prob. Michałowi  Ślęczkowi, ks. prob. Krzysztofowi Cieślakowi.
o. gwardianowi   Aureliuszowi Kułakiewiczowi.
    Dziękuję współorganizatorom pogrzebu  Komendantowi Ko-
mendy Hufca ZHP hm Ryszardowi Kańtochowi, dyr. Zespołu
Szkół  Aleksandrze Bobkier,  Związkowi Ochotniczych Straży Po-
żarnych Adamowi Buchańcowi.
    Dziękuję kolegom samorządowcom.
    Dziękuję pocztom sztandarowym szkół i organizacji.
    Dziekuję wszystkim za wszystko cokolwiek dobrego Ci uczynili.
                                                                     Spoczywaj  w pokoju!

 ŚP. BURMISTRZ KAZIMIERZ JURKOWSKI
Pogrążona w żałobie Rodzino Zmarłego,
Czcigodni Księża,
Przedstawiciele władz samorządowych Gminy i Powiatu,
Znajomi i Przyjaciele,
Drodzy Mieszkańcy Bogdanowic,
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     W 2003 roku   mieszkańcy  Głubczyc
złożyli wniosek do Burmistrza Głubczyc -
Kazimierza Jurkowskiego na którym wid-
niały 604 podpisy z prośbą o odbudowę
ruin głubczyckiego ratusza.
    Burmistrz Głubczyc Kazimierz Jurkowski
w programie wyborczym Obywatelskiego
Komitetu Opolszczyzny zadeklarował, że
po wyborze go na stanowisko burmistrza
podejmie działania zmierzające do odzyska-
nia ruin ratusza (znajdowały się one w rę-
kach prywatnych) a następnie przystąpi
do ich odbudowy.

   W 2004 roku na mocy prawomocnego
wyroku Sądu Okręgowego w Opolu ruiny
ratusza miejskiego w Głubczycach stały się
ponownie własnością gminy Głubczyce.
     W tym samym roku Rada Miejska
podjęła uchwałę o przystąpieniu do odbu-
dowy historycznych ruin ratusza. Dzięki
podjętym działaniom w budżecie gminy zo-
stały przeznaczone niezbędne środki finan-
sowe na realizację tego przedsięwzięcia.

   W 2004 roku w drodze przetargu wyło-
niony został wykonawca dokumentacji
technicznej.

   W  2005 roku gmina Głubczyce złożyła
wniosek o dofinansowanie inwestycji
w ramach Zintegrowanego Programu ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego działa-
nie 1.4 Rozwój turystyki i kultury. Koszty
odbudowy wyniosły około 13 mln złotych,
z tego ok. 5 mln ze środków Unii Europej-
skiej. Integralną częścią inwestycji była bu-
dowa kamieniczek kupieckich, które nie sta-
nowiły kosztów kwalifikowanych.            W
odbudowę włączyło się także społeczeń-
stwo naszego miasta, które składało pie-
niądze podczas imprez charytatywnych
przy wsparciu Stowarzyszenia na rzecz
Odbudowy Ratusza.
                             www.gmina glubczyce.pl

Red. Głosu Głubczyc  proponuje
upamiętnić Burmistrza K. Jurkowskiego
 tablicą na ratuszu

SALA  POD  ANIOŁEM
im. BURMISTRZA  (2002-2006)

KAZIMIERZA JURKOWSKIEGO
(1946-2018)

HISTORIA ODBUDOWY RATUSZA  MIEJSKIEGO
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mał pakiet gwarancyjny i serwiso-

08.05.2018r. Komenda Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego  upamiętniła uroczystym apelem

73. Rocznicę Zakończenia II Wojny Światowej
i 99. Rocznicę Powstania Związku Inwalidów

Wojennych RP
      8 maja 1945r. III Rzesza podpisała bezwarunkową kapitula-
cję, która zakończyła trwającą od 1 września 1939r. 6-letnią wojnę
w Europie. Wojnę, która była największym i najbardziej krwawym
konfliktem zbrojnym ukazującym mroczną stronę ludzkiej natury.
      O godz. 12.00 przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego  odbył się
uroczysty apel z udziałem władz samorządowych, pocztów sztan-
darowych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, przedszkolaków, Związków Kombatanckich, gromad
zuchowych i drużyn harcerskich wraz z instruktorami oraz miesz-
kańcami Głubczyc.
     Po apelu głos zabrała Prezes Związku  Inwalidów Wojennych
RP jednocześnie Prezes Zarządu Związku Kombatantów Rzecz-
pospolitej Polskiej i b. Więźniów Politycznych  Amelia Mamczar.
     Następnie wręczone zostały statuetki Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, przyznane przez Zarząd Inwalidów Wojennych RP za
okazaną pomoc i współpracę Staroście Głubczyckiemu Józefowi
Kozinie,  Burmistrzowi Głubczyc Adamowi Krupie oraz Komen-
dantowi Hufca Ryszardowi Kańtochowi, ponadto Dyplomy Uzna-
nia otrzymały Barbara Piechaczek i Halina Kleniewska.
   Montaż słowno- muzyczny przygotowała Szkoła Podstawowa
nr 1. Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze
przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego upamiętniając poległych na
frontach II Wojny Światowej.  (KHZHP)

     20 kwietnia 2018 na bazie Szkoły Podstawowej
Nr 2 rozpoczął się biwak szkoleniowo-metodyczny.
   Uczestnicy biwaku przygotowywani byli do biegu
patrolowego wieńczącego starania naszych harce-
rzy - dopuszczenia do złożenia Przyrzeczenia Har-
cerskiego i zamknięcia otwartych prób na stopnie
harcerskie.

        21 kwietnia po zakończeniu biegu patrolowego
na trasie Szkoły Podstawowej nr 2 - Aleja Lipowa -
Marysieńka Las 13 osób złożylo Przyrzeczenie Har-
cerskie, z czego jesteśmy niezmiernie dumni!
    Nowym druhnom i druhom życzymy satysfakcji
i wielu przygód na harcerskim szlaku.
                                                                              (KHZHP)

Rajd Świętego Jerzego
20 kwietnia 2018r. ok. 200 naszych zuchów, harcerzy
i instruktorów wziê³o udzia³ w Rajdzie Œw. Jerzego
       Celem rajdu jest propagowanie ekologii oraz popularyzacja
i promowanie walorów turystyczno krajobrazowych naszego regio-
nu, integracja gromad zuchowych i drużyn harcerskich, a także za-
poznanie się z historią życia Św. Jerzego - patrona skautów i harce-

rzy. Organizatorem rajdu
była Komenda Hufca Związ-
ku Harcerstwa Polskiego
i Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Gołuszowicach.
     Piękna pogoda sprzyjała
radosnej wędrówce ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 przez
Plac Św.Jana
Pawła II, Park
Miejski , Ga-

dzowice do Publicznej Szkoły Podstawowej w Gołu-
szowicach .
     Pierwszym punktem rajdu była pogadanka
z omówieniem zasad bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym przygotowana przez funkcjonariuszy Po-
wiatowej Komendy Policji. Na trasie rajdu uczest-
nicy musieli minąć punkty kontrolne wystawione
przez harcerzy  ZHP, na których na zuchów i harce-
rzy czekały zadania do wykonania i mały poczęstu-
nek. Po dotarciu do  szkoły  w Gołuszowicach od-
było się nabożeństwo w  intencji zuchów, harcerzy
i kadry instruktorskiej. Na zakończenie  uczestni-
ków czekała kiełbaska z ogniska. (KHZHP)
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"STO DRZEW NA 100-LECIE
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI"

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LISIĘCICACH
      Co roku odbywają się w naszej szkole obchody z okazji Świę-
ta Ziemi. Główną częścią tego dnia jest apel poświęcony naszej
planecie i problematyce ochrony środowiska.

W tym roku ze wzglę-
du na egzaminy gimna-
zjalne impreza odbyła
się w środę 25 kwiet-
nia. Gospodarzem tego
dnia była klasa II gim-
nazjum, która przygo-
towała wraz z przed-
szkolakami oraz
uczniami klas młod-
szych (IIa i IIIa) kon-
kursy plastyczne oraz

apel ekologiczny.
       Był to dzień wyjątkowy, ponie-
waż oprócz inscenizacji słowno-
muzycznej, popartej piękną wizuali-
zacją, rozpoczęliśmy w naszej szko-
le cykl akcji poświęconych 100. rocz-
nicy Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. Po  ekologicznym ape-
lu uczniowie wszystkich klas szko-
ły oraz dzieci z naszego przedszko-
la, wzięli udział w akcji sadzenia "Stu

drzew na 100 lecie Odzyskania Niepodległości".
      Celem akcji było upamiętnienie tak ważnej daty w historii na-
szej Ojczyzny - setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę. Każda klasa i grupa przedszkolna wraz z wychowawcami
posadziła swoje drzewa. Zostały posadzone jarzęby, lipy i dęby.
Wśród dębów wyróżniono 11 najbardziej okazałych, którym nada-
no nazwy wybitnych postaci odgrywających w ostatnich 100
latach naszej historii ważną rolę w odzyskaniu niepodległości
i rozwoju już "wolnej" ojczyzny. Na tabliczkach zawieszonych
przez uczniów znalazły się takie nazwiska jak, np.: Józef Piłsudski,
Roman Dmowski, Jan Paweł II, czy Lech Wałęsa.  Uczniowie zo-
bowiązali się do dbania o swoje drzewka, tak aby doczekały przy-
szłych pokoleń.
     Święto Ziemi stało się wspaniałą okazją do tego, aby zintegro-
wać ze sobą zagadnienia ekologii i historii. Przecież to od nas
samych zależy jak będzie wyglądała nasza Ojczyzna i planeta za
10, 50 czy 100 lat!    Klaudia Juchno, Oliwia Raniowska,
Łukasz Igliński   uczniowie kl. II gimnazjum

 ZIELONA SZKOŁA W LISIĘCICACH
   Szkoła Podstawowa w Lisięcicach organizuje po raz piąty  in-
nowacyjną w naszym środowisku imprezę turystyczno - eduka-
cyjną tj. zieloną szkołę w formie rajdu rowerowego.
    W tym roku zaplanowana została ponownie trasa GREEN
VELO, czyli wytyczony szlak północnej i wschodniej Polski, któ-
ry biegnie przez 5 województw i liczy łącznie prawie 2000 km.
20 uczestników rajdu z 4 opiekunami, pokona 1/3 tego szlaku
przejeżdżając na rowerze ok. 700 km w 13 dni. Rajd rozpocznie się
27 maja od miejscowości Kętrzyn na Warmii. Codziennie planu-
jemy pokonywać około 50 - 70 km, aby ostatecznie dotrzeć do
Białowieży. Nasz szlak będzie wiódł wśród malowniczo położo-
nych terenów Warmii i Mazur, przez Wigierski i Białowieski Park
Narodowy, okolice rzeki Biebrzy i Narwi, Augustowa, wzdłuż gra-
nicy z Litwą i Białorusią. Będziemy mieli okazję zobaczyć wiele
atrakcji turystycznych. Zwiedzimy "Wilczy Szaniec", Gołdap,
Stańczyki, Suwałki, Augustów, Białystok. Będziemy się przepra-
wiać przez bagna Biebrzy i Narwi. Staniemy na "trójstyku" gra-
nic Polski-Rosji-Litwy, odwiedzimy Żubry w ich mateczniku.
     Oprócz codziennej, wspólnej jazdy zawsze łączyła nas i sądzi-
my, że nadal będzie łączyć, dobra zabawa i kuchnia. Co wieczór
na miejscach noclegowych będą odbywały się, zapamiętane na
długo, wspólne zabawy, rozgrywki sportowe i kulturalne, śpie-
wy i tańce. Na rajdzie oprócz obowiązkowych zajęć edukacyj-
nych w ramach zielonej szkoły, każdy uczestnik musi zmierzyć
się z pracą w kuchni. Już uczestnicy zostali podzieleni na 4 oso-
bowe grupy przygotowujące posiłki. Liczymy na to, że jak co
roku wywiąże się zdrowa rywalizacja między grupami, na czym
zawsze korzystali pozostali uczestnicy rajdu.

    Gorąco chcielibyśmy podziękować Wszystkim osobom, które
pomogły nam w organizacji rajdu. Dziękujemy przede wszystkim
panu Burmistrzowi Głubczyc Adamowi Krupie. Gmina była i jest
naszym głównym sponsorem. Dziękujemy Prezesowi Banku Spół-
dzielczego, panu Krzysztofowi Góral właścicielowi zakładu ka-
mieniarskiego w Głubczycach, właścicielowi hurtowni Viwa, wła-
ścicielom sklepów i zakładów: Mleczarni Turek, J.Kurek - Głub-
czyce, J.Kwiatkowski - Lisięcice, Intermarche w Głubczycach,
piekarni w Rzepczech i innym za pomoc materialną. Szczególne
podziękowanie chcielibyśmy  złożyć na ręce właściciela firmy
Morawiec z Głogówka, który za symboliczną kwotę wypożyczył
nam samochód dostawczy dzięki czemu możemy przetranspor-
tować rowery i przewozić bagaże na trasie rajdu. Pisząc ten arty-
kuł jesteśmy w trakcie przygotowań do wyjazdu. W tym czasie
mogą pojawić się inni darczyńcy, o których nie chcielibyśmy
zapomnieć. Dlatego już teraz gorąco im dziękujemy i postaramy
się każdemu jeszcze raz podziękować, wtedy, gdy powstanie re-
lacja z naszej imprezy.
    Pomimo, że trasa rajdu nie należy do łatwych, jest wiele stro-
mych wzniesień i długość przejazdu często przeraża, to z utęsk-
nieniem czekamy na rozpoczęcie naszej przygody.
                                                                   Tadeusz Wojciechowski
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SZANOWNI  RODZICE  I  OPIEKUNOWIE,
       Przed Państwem szansa bezpłatnego zaszczepienia dzieci przeciw pneumokokom
 - jednych z najbardziej groźnych bakterii wywołujących ciężkie choroby i często pozostawiających powikłania na całe życie.
    Taką możliwość oferuje Państwu Ministerstwo Zdrowia. Można zaszczepić dzieci  do 5 r.ż., które dotąd nie otrzymały szczepionki
przeciw pneumokokom. Wystarczy tylko zgłosić się do swojego Lekarza Pierwszego Kontaktu.  Zachęcam Państwa do skorzysta-
nia z tej możliwości,  bo przecież: " Pneumokoków nie lubimy, nasze dzieci zaszczepimy"
Z poważaniem, Dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz    Konsultant Krajowy ds. Epidemiologii

OSOBY POTRZEBUJĄCE  POMOCY W ZWIĄZKU  Z PROBLEMEM
 ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM  LUB PRZEMOCĄ W RODZINIE

 MOGĄ JĄ UZYSKAĆ:
* w Punkcie Konsultacyjnym budynek Urzędu Miejskiego,  ul. Niepodległości 14,  pok.24 (II p)   tel. 77 485-08-60
  - dyżury członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych:
       we wtorki  w godz. 12.00 -14.00,        w piątki w godz.  9.00 - 11.00,         w środy w godz. 14.00 - 16.00
* dyżury terapeuty: w poniedziałki i środy w godz. 16.00  - 19.30,  telefon zaufania - bezpłatna infolinia: tel  0800-475 - 070,    -
     codziennie od pon. do piątku w godz. 8.00 - 14.00
*  u psychologa ds. przemocy /w Ośrodku Pomocy Społecznej   przy  ul. Pocztowej 6a tel. 77 485-29-22/ -  w piątki w godz .14.00 - 16.00
   (termin spotkania  uzgodnić telefonicznie)
* Grupy samopomocowe AA i AL-Anon spotykają się w pomieszczeniach Stowarzyszenia Głubczycki Klub   Abstynenta
(Urząd Miejski  ul. Niepodległości 14) grupa AA-w każdą środę o godz. 18.00,  grupa Al-Anon -  w każdy wtorek  o godz. 18.00
* Głubczycki Klub Abstynenta  czynny codziennie od godz.17.00
*  Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom /ul. Zakonna 3  czynny codziennie w godz. 14.00 - 22.00  /tel. 77 485-61-77/
*  Ogólnopolski telefon  zaufania dla dzieci i młodzieży - połączenie bezpłatne: 116 111
    facebook.com/Niechciane.Glubczyce

PUCHATKOWO W ZSM
     O, jakże gwarno było tego dnia w głubczyckim MECHANIKU!
A mówię tu o czwartku, 19 kwietnia. Oto wyjątkowi i niecodzienni
goście przybyli do ZSM. To przedszkolaki-starszaki z Publicznego
Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi. Dwie grupy:  Kubu-
sie Puchatki i Tygryski. Przy okazji, to już taka nasza tradycja, że od
kilku już lat właśnie wiosną odwiedzają nas najmłodsi. Przypomnę,
że w roku ubiegłym gościliśmy PICCOLINO.
    Nasi młodzi przyjaciele z "Puchatkowa" niewątpliwie ożywili
ZSM! A przybyli do nas z wychowawczyniami: wicedyrektor Mał-
gorzatą Nowakowską i  Lidią Grabowską. Towarzyszyły im także
panie z obsługi: Magda Indziniak, Marzena Kołodyńska, Wiesława
Talik oraz Anna Wochnik.
     U progu szkoły słodki poczęstunek na "dzień dobry" i miłe po-
witanie poprzez moją osobę oraz asystujące mi uczennice klasy 1A
technikum ekonomicznego: Beatę Baran, Dominikę Jurkiewicz, Olę
Kusiak, Klaudię Steuer, Olę Tasior, Ewę Tyburczy, Dorotę Tokar
i Angelikę Zakrzyk.
     Potem wizyta w sekretariacie i ciepłe słowa od szkolnego sekre-
tarza i kadrowej ( Martiny Chmiel i  Małgorzaty Święs-Jagiełło).
     Następnie spotkanie w gabinecie wicedyrektora - Tomasza Ka-
liwody, który "ucina" sobie pogawędkę z niecodziennymi gośćmi.
     Tymczasem nasze dzieciaki zatrzymują się przy gablocie z foto-
grafiami najlepszych uczniów ZSM, w prawie 50-letniej historii szko-
ły. Na niektórych zdjęciach odnajdują swoich rodziców i dziadków.
     Kolejnym punktem programu jest zwiedzanie Szkolnego Mu-
zeum Regionalnego, w którym stare pamiątki i przedmioty z prze-
szłości ziemi głubczyckiej wprawiają milusińskich w zachwyt i zdu-
mienie.  A gdy docierają na salę gimnastyczną, ich radość sięga
zenitu! Tu szaleją, biegając w tę i we w tę. Dziecięcy entuzjazm
i emocje udzielają się wszystkim.
      Lecz to nie wszystko! Przychodzi czas na zwiedzanie specjali-
stycznych pracowni. A jest co oglądać!. W moim gabinecie poloni-
stycznym, przypominającym zresztą garderobę teatralną, dzieciaczki
mogą przenieść się w inny świat. Kostiumy sceniczne, różnorodne
stroje i rekwizyty szybko znajdują chętnych. Oj dzieje się dzieje!

"Przebierańcy", fotografowani przez swoje panie, nie kryją
radości!  Po zabawie w teatr pora na zwiedzanie pozostałych
klas. Najpierw informatyczne, prowadzone przez  Agnieszkę
Korczyńską i  Grażynę Zaworską. I tu wielkie zaskoczenie!
Tyle komputerów,  a na ich ekranie znane dzieciom bajki. Wow!
Potem wizyta w gabinecie biologiczno-chemicznym i małe do-
świadczenie przygotowane przez nauczycielkę chemii - Beatę
Lehun.  Nie może też zabraknąć pokazu musztry i meldunku
klasy 2m - mundurowej. Przedszkolaki są oszołomione! Wszak
dla nich to zupełnie nowa rzeczywistość! Przedszkolny "mi-
krokosmos" zmienia się tu w szkolny "makrokosmos". Zdzi-
wienie budzi też pracowania motoryzacyjna  Krzysztofa Ma-
lika. Przekrój "malucha" (Fiata 126p) wprawia milusińskich
w zachwyt. Zwłaszcza  chłopców.
     Jeszcze tylko spotkanie z kadrą pedagogiczną w pokoju
nauczycielskim i wycieczka wokół szkoły. Ogromne boisko
sportowe, plac i parking zaskakują małych gości.
     Idę w parze z Michałkiem, wspominając wczesne dzieciń-
stwo… Podążamy w stronę warsztatów szkolnych. Tam wi-
tają wycieczkowiczów nasi diagności - Andrzej Jedliński
i Radek Uhryn. Olbrzymie urządzenia stacji diagnostycznej,
podnośniki i inne maszyny oraz myjnia samochodowa robią
wrażenie. Są świadkami mycia mojego samochodu. Haha…
Są szczęśliwi…
    Mijają dwie godziny w ZSM. Czas na pożegnanie i koń-
cową sesję zdjęciową  Wiesia Gałązki towarzyszącego nam
z aparatem.  Marian Pospiszel - właściciel TV Pogranicze przez
chwilę także był z nami.
     Nie kryję wzruszenia, gdy wdzięczne dzieciaczki wraz z  wi-
cedyrektor wręczają mi własnoręcznie zrobiony obrazek
z postacią Kubusia Puchatka. Jestem mile zaskoczona!
     Dziękuję sześciolatkom i ich opiekunom za przyjęcie za-
proszenia i wspólne chwile w MECHANIKU. Żegnam się
z przedszkolakami słowami: "do zobaczenia za osiem lat
w szkolnej ławie". Jak Bóg da doczekać, jeszcze tu będę pra-
cować!                                                                    Maria Farasiewicz
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TANIEC POLONIUSZA Z GWIAZDAMI
HAMLET NA BOISKU czyli NAJLEPSZY PIŁKARZ

WŚRÓD AKTORÓW
 - NAJLEPSZY AKTOR WŚRÓD PIŁKARZY

KRZYSZTOF PYZIAK
Robert "Poloniusz" Stebnicki: - W swoje kolejne 1-majowe urodziny
zawitałeś do rodzinnych Głubczyc. Na długo?
Krzysztof Pyziak: - Powodem mojego przyjazdu była komunia nasze-
go syna Janka. Komunia w Bogdanowicach odbyła się w dniu moich
urodzin. Dlaczego nie w Łodzi - ponieważ tutaj jest nasza najbliższa
rodzina. Wyjeżdżamy jednak już w piątek, bo syn gra w łódzkiej Akade-
mii Futbolu w sobotę z… Wi-
dzewem Łódź. Jak widać
kontynuuje moją pasję do
futbolu…
Robert "Poloniusz" Steb-
nicki: - Opowiedz o swoich
związkach z głubczycką Po-
lonią, która praktycznie jest
Twoim jedynym klubem, nie
licząc epizodu w Orle Dzier-
żysław. Można więc nazwać
Cię Polonistą z krwi i kości.
Czy Ty czujesz się takim wła-
śnie POLONISTĄ?
Krzysztof Pyziak: - Pierw-
szym moim trenerem był
Henryk Pindur, który w 1985
roku rozpoczął pracę z tramp-
karzami. potem trafiłem do kadry Opolszczyzny razem z Markiem Mic-
kiem, gdzie trenowali nas Józef Zwierzyna i Juliusz Mariański. Rzeczywi-
ście w Polonii występowałem od początku swojej piłkarskiej przygody aż
do rozpoczęcia studiów w Łodzi, a nawet jeszcze w ich trakcie przyjeżdża-
łem na mecze Polonii. Myślę, że spokojnie mogę czuć się Polonistą. To mój
jedyny klub, który w sercu moim pozostanie na zawsze.
Robert "Poloniusz" Stebnicki: - Czy zobaczymy Ciebie jeszcze w ko-
szulce głubczyckiej Polonii? Może w meczu z okazji jubileuszu Polonii
lub w trakcie spotkań po latach zawodników Polonii?
Krzysztof Pyziak: - Mam nadzieję. Jeśli zdrowie pozwoli i będzie do
tego okazja. A z tego co słyszałem od Poloniusza wiem, że klub przygo-
towuje spotkanie byłych głubczyckich zawodników. Jeśli dostanę sy-
gnał i będę mógł, stawię się na 100%…
Robert "Poloniusz" Stebnicki: - Czy śledzisz aktualne losy głubczyc-
kiej Polonii. Wiesz w której lidze występuje i jak sobie radzi?
Krzysztof Pyziak: - Mam stały kontakt ze szwagrem Tomkiem Czyżo-
wiczem, który na bieżąco relacjonuje mecze Polonii. Wiem, że sytuacja
drużyny jest bardzo trudna, ale taka jest piłka. Trzymam zawsze mocno
za Polonię kciuki!
Robert "Poloniusz" Stebnicki: - Czy w jakiś sposób łączysz dzisiaj
aktorstwo z piłką nożną?
Krzysztof Pyziak: - Grałem przez długi okres w Reprezentacji Artystów Pol-
skich. Niestety z powodu obowiązków rodzinnych musiałem ograniczyć
swój udział w tych meczach. Mam nadzieję, że wkrótce wrócę do RAP-u.

Robert "Poloniusz" Stebnicki: - Jak to się stało, że zosta-
łeś aktorem, przecież początkowo studiowałeś coś zupeł-
nie innego?
Krzysztof Pyziak: - Studiowałem technologię żywności
i żywienia człowieka we Wrocławiu, wcześniej próbowa-
łem dostać się na akademię medyczną. Zawsze moją pasją
było jednak aktorstwo. Zaszczepił mi ją mój nauczyciel ję-
zyka polskiego Wiesław Janicki - notabene także mój tre-
ner w juniorach młodszych Polonii. W szkole podstawo-
wej prowadził on "Prawie Teatr Pod 14-tką". W trakcie stu-
diów we Wrocławiu zdawałem dwukrotnie na studia aktor-
skie. Za trzecim razem zdałem pomyślnie w Łodzi, gdzie

mieszkam i pracuję do dnia dzi-
siejszego.
Robert "Poloniusz" Stebnicki:
- Czy bardziej pociąga Ciebie
aktorstwo filmowo-telewizyjne
czy jednak deski teatru?
Krzysztof Pyziak: - Pociąga
mnie aktorstwo i nie ma dla mnie
znaczenia, czy jest to teatr, film
czy serial. Ja to po prostu ko-
cham. Tym żyję.
Robert "Poloniusz" Stebnicki:
- W jakich rolach widzisz siebie
najbardziej - komediowych czy
raczej dramatycznych?
Krzysztof Pyziak: - To trudne
pytanie. Wszystko jest uzależ-
nione od tego, jakie propozy-

cje otrzymuję. Jako profesjonalny aktor nie boję się żad-
nych wyzwań. Reżyserzy, z którymi pracuję twierdzą, że
mam szerokie emploi. Staram się nie zamykać na określony
typ ról i poszerzać dotychczasowe doświadczenia z mojej
kariery a tym samym szukać nowych wyzwań.
Robert "Poloniusz" Stebnicki: - Gdzie najczęściej można
aktualnie zobaczyć Krzysztofa Pyziaka - aktora z Głubczyc?
Krzysztof Pyziak: - Najczęściej na deskach Teatru Nowe-
go w Łodzi, mojego macierzystego teatru. Gościnnie wy-
stępuję w Teatrze Małym w Manufakturze, także w Łodzi.
Uważni głubczyccy widzowie zapewne śledzą moje losy
w roli kucharza w cieszącym się dużą popularnością seria-
lu historycznym "Korona królów".
Robert "Poloniusz" Stebnicki: - Czy w rodzinnych Głub-
czycach, gdzie się pojawiasz, jesteś rozpoznawalny? Roz-
dajesz autografy, robisz sobie selfie ze swoimi fanami?
Krzysztof Pyziak: - Wydaje mi się, że jestem rozpoznawal-
ny. W końcu jestem z Głubczyc. Na ekranie gram różne
role, zmieniam się, więc nie wszyscy muszą mnie na mie-
ście rozpoznawać. Ale mam grono osób, z którymi się spo-
tykam i dla nich jestem właśnie tym Krzyśkiem - piłkarzem,
aktorem, kolegą i człowiekiem z Głubczyc…

     >>> dok. ze str.9  Kolejni mówcy zabierają głos, życząc absolwentom powodzenia na maturze. To mundurowcy i przedstawiciele
różnych środowisk naszego miasta. Wśród nich jest też przewodnicząca Rady Rodziców - Joanna Papuga, zaangażowana w sposób
szczególny w życie MECHANIKA. Panuje miła atmosfera.   Wyprowadzenie pocztu sztandarowego i czas na program artystyczny
w wykonaniu klas przedmaturalnych (3A,3CD i 3IU) pod kier. Katarzyny Kaliwody, Bernadety Skoczylas i Krzysztofa Malika.
Jeszcze tylko filmik o charakterze wspomnieniowym i  ZSM staje się już tylko sentymentalnym wspomnieniem.
Gorące brawa!        Tymczasem powodzenia na maturze Drodzy Abiturienci!                                                       Redakcja ZSM
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XXIII WOJEWÓDZKI TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO

     09.05.2018 w sali Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowaw-
czego  odbył się XXIII Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego.

    W zawodach
wzięło udział 45
zawodników z 7
Zespołów Szkół
S p e c j a l n yc h
oraz  Specjal-
nych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych województwa opol-
skiego: Głogówek, Grodków, Kluczbork, Kędzierzyn - Koźle, Pra-
szka, Leśnica oraz Głubczyce. Uroczystego otwarcia zawodów
dokonał dyr. SOSzW  Tomasz Kiszczyk.
      Po raz dwudziesty trzeci mieliśmy przyjemność organizować
Turniej, to już tradycja naszej szkoły, w której co roku odbywają
się długo oczekiwane zawody. Najbardziej jesteśmy dumni z na-
szych zawodników, którzy dzielnie podtrzymują tradycje i stają
na wysokości zadania walcząc o miejsca na podium.  Tak też było
i tym razem, uczniowie SOSzW ex aequo z Kluczborkiem zdobyli
I m. drużynowo tuż przed Kędzierzynem - Koźlem i Głogówkiem
 Indywidualnie uczniowie naszej szkoły zajęli:
Dziewczęta starsze: III m. - Wiktoria Mirga
Chłopcy młodsi: I m. - Dawid Gabor, II m. - Kamil Mirga
Chłopcy starsi: I m. - Denis Marcinek, IV m. - Jakub Bielski
Mężczyźni: IV m. - Robert Bilik
   Zawody sędziowane były przez nauczyciela wychowania fi-
zycznego Dariusza Szałagana. Zwycięzcy otrzymali dyplomy ufun-
dowane przez SOSzW. Mam nadzieję, iż w przyszłym roku pod-
czas XXIV turnieju również będziemy mogli dumnie reprezento-
wać naszą szkołę.                                Dariusz Szałagan

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

ogłasza III 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 50 000zł. wysokość postąpienia 500zł.
Przetarg odbędzie się 12.07.2018r. o godz. 9:00 w świetlicy GTBS przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wys. 5000zł.
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.

W dniach 19-20.05.2018r. w Pleszewie
 odbyły się Zawody Karate WKF 5TH

 Central Poland Open
 W zawodach startowało 453 zawodników,  64 klubów z 11 państw
Europy, Azji i Afryki. Ludowy Zespół Sportowy Karate-Do Głub-
czyce reprezentowali:

1.Maciej Kowalczyk - w kata kadetów zdobył złoty medal
2.Mateusz Stankiewicz, - w kata 12-13 lat zdobył złoty medal
3.Julia Hac - w kata 12-13 lat zdobyła srebrny medal
4.Maja Kowalczyk -  w kata 7 lat zdobyła srebrny medal
5.Jakub Patryjach - w kata juniorow 5 miejsce
6.Wojciech Patryjach -  w kata 8 lat 5 miejsce
7. Klaudiusz Leliński - w kata 12-13 lat 5 miejsce
8. Emilia Klein - w kata 12-13 lat bez punktowanego miejsca.
   Wyniki naszych zawodników w tak  mocno obsadzonych za-
wodach uznać należy za bardzo dobre i serdecznie wszystkim
gratuluję.                                                                         JH

Foto ciekawostka - Jan Wac

kwitnąca grusza wierzbolistna
 i jej owoce (jesienią)

„GRUSZKI
NA WIERZBIE

W GŁUBCZYCACH”
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 05 maja 2018r w Nikulowicach /Czechy/ Klub Ka-
rate z Jesenika zorganizował Mistrzostwa Moraw
i Śląska w Karate Młodzieżowym.

W zawodach startowa-
ło 283 zawodników z 46
klubów Polski, Czech i
Słowacji. Ludowy Ze-
spół Karate-Do Głub-
czyce reprezentowali:
1. Szymon Cieślik, któ-
ry w kata juniorów zdo-
był złoty medal
2. Maciej Kowalczyk,  w

kata kadetów zdobyl brązowy medal
3. Maja Kowalczyk,  w kata 7 lat zdobyla brązowy medal
4. Jakub Patryjach, w kata kadetów zajął 5 miejsce
5.Julia Hac,  w kata 11 lat zajęła 5 miejsce
6. Klaudjusz Leliński, w kata 11 lat zajął 5 miejsce
7.Michalina Jung, 8. Oliwia Raniowska, 9. Mateusz Stankiewicz
10.Wojciech Patryjach, 11. Franciszek Wysocki
Poziom zawodów w wielu konkurencjach był bardzo wysoki.
Start naszych zawodników był sprawdzianem do startu 12 maja
na IX Grand Prix Śląska Polsko Czeskiego w Glubczycach.

12 MAJA 2018R LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY
KARATE -DO GŁUBCZYCE WSPÓLNIE
Z URZĘDEM GMINY GŁUBCZYCE ZORGANIZOWAŁ
 ZAWODY KARATE WKF / ŚWIATOWEJ FEDERACJI KA-
RATE / IX GRAND PRIX ŚLĄSKA POLSKO CZESKIEGO.
W zawodach startowało 228 zawodników z 22 klubów Polski,
Czech i Słowacji.Ludowy Zespół Sportowy Karate-Do Głubczy-
ce reprezentowali:
1. Szymon Cieślik, który w kata junior zdobył złoty medal
2. Maciej Kowalczyk, w kata kadet zdobył złoty medal
3.Julia Hac- złoty medal w kata 12-13 lat i IIm  w kata 11 lat
4.Tomasz Ciapa IIm kata 8 lat,
    Im kata trenujacych od września 2017
5.Klaudiusz Leliński  II m w kata 12-13 lat i III m w kata 11lat
6.Franciszek Wysocki IIIm kata 11 lat
7.Wojciech Patryjach III m kata 8 lat
8.Mateusz Stankiewicz III kata 12-13 lat
9.Marta Fiet III m w kata 10 lat
10. Michalina Kaliwoda III m w kata 9 lat i III m w kata 10 lat
11. Jakub Patryjach zajął V m w kata kadet
12.Wojciech Reichal zajął V m w kata trenujących od września
2017r
13. Robert Ripa zajął V m w kata trenujących od września 2017r.
14. Emilia Klein zajęła VII m w kata 12-13 lat
Bez medalu i miejsc punktowanych startowali:
1. Michalina Jung, 2.Oliwia Raniowska, 3.Maja Kowalczyk, 5.Mi-
lena Kozieł, 6.Nicola Perzak, 7, Wiktoria Sawicka
W ogólnej klasyfikacji nasz klub zajął 7 miejsce. Bardzo dziękuję
naszym zawodnikom, ich rodzicom za pomoc w organizacji, dzię-
kuję pomocy medycznej.Bardzo dziękuję wszystkim zawodni-
kom z kraju i zagranicy za udział w naszych zawodach.
     Bardzo dziękuję wszystkim sędziom za bardzo dobrą organi-
zację. Bardzo dziękuję Marcinowi Kowalskiemu za sprawne przy-
gotowanie i prowadzenie zawodów na Sportdata.
     Bardzo dziękuję zarządowi Kombinatu Rolnego w Kietrzu oraz
Starostwu Powiatowemu w Głubczycach za wsparcie naszych
zawodów
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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 3 000 egz. oraz w wersji elektronicznej
na www.glubczyce.pl  Reklamy - tylko na wewnętrznych

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

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

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

 Faktury VAT przez Miejski Ośrodek Kultury.

Głos Głubczyc -
 bezpłatny informator samorzadowy

 Wydawca - Urząd Miejski w Głubczycach.  (ISSN 1234-0890)
nakład 2000 egz.

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

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

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

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

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

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

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

<drukarnia@printgraph.pl>

- Portal regionalny o charakterze   informacyjno -turystycznym,
 promujący  powiat, gminę i miasto Głubczyce.
Serwis skupia się na propagowaniu, i wspieraniu inicjatyw
społeczno-kulturalnych  tworzonych przez ludzi dla ludzi.

chcesz wiedzieć co?  gdzie? kiedy?
 kliknij  WWW.TWOJEGLUBCZYCE.PL

Fotografie  noworodków:   KADR

Studio Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur,

 Głubczyce, Grunwaldzka 2, 662 065 354

ZAPROSZENIE
MIEDZYNARODOWA WYSTAWA
MARYSIEŃKA
GŁUBCZYCE LAS
Mini-Maxi-Muzeum
Marysienka - M4YOU
 Otwarte od 10 czerwca 2018
codziennie w godz, 14,00 do 18,00
 zapraszam zainteresowanych
 i nie tylko czyli wszystkich
  / poniedziałki nieczynne/
Wystawa znaczków,
kufli piwnych,
pocztówek z całej Europy
 i innych.
     KOLEKCJE TEMATYCZNE;
 koleje,
 kopalnie,
harcerstwo,
straż graniczna,
straż pożarna, policja,
kolarstwo,
banknoty, monety;
ciekawe  specjalne lalki,
kamienie szlachetne/minerały/
China i inne ciekawe rzeczy
NOWY TEMAT;  2018
Napoleon Bonaparte.
1918 rok założenie Czechosłowacji
- 100 lat temu.
1993 rok rozdzielenie  na Czechy
i Słowację - 25 lat temu.

 WSTĘP WOLNY - WELKOME
WITAMY - ZAPRASZAMY
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Serdecznie Witamy 45  Nowych Mieszkańców Ziemi Głubczyckiej,

urodzonych w kwietniu 2018r. w Szpitalu Powiatowym w Głubczycach. Rodzicom Gratulujemy!

Sak Klara c.Moniki
Głubczyce 07.03.2018

2.05 4150/60

Węgrzyn Klara
c.Agaty Zubrzyce

16.03.2018 11.30 3200/53

Wojtuś Aleksander
s.Moniki Włodzienin

09.03.2018 11.50 3000/54

Wróblewski Miłosz
s.Malwiny Prudnik

28.03.2018 8.40 2800/53

Zaremba Jan s.Anny
Rozumice 02.03.2018

5.40 3900/59

Bielec Gabriel
s.Aleksandry Kietrz

16.04.2018 11.00 3300/57

Cieślik Helena c.Marii
Bogdanowice Kolonia

25.04.2018 10.20 3450/54

Czerniecki Błażej
s.Angeliki RacławiceŚl
02.04.2018 21.35 3550/58

Dąbrowski Michał
s.Anety Głogówek

13.04.2018 14.30 2850/54

Derwińska Hanna
c.Małgorzaty Głuchołazy
20.04.2018 10.10 3100/54

Fąfara Wiktoria
c.Barbary Głubczyce

30.04.2018 17.15 3320/56

Hołyński Marcel
s.Sonii Biała

11.04.2018 4.20 3400/57

Hortsch Alan s.Darii
Nowy Browień

17.04.2018 23.20 2400/48

Jamielucha Wiktoria
c.Eweliny Rogożany

21.04.2018 6.40 3840/59

Jankowski Karol
s.Pauliny Czerwonków

18.04.2018 10.40 3200/54

Kisielewicz Emilia
c.Marty Szonów

29.04.2018 16.05 4070/58

Kontny Mia c.Mag-
daleny Nowa Wieś

26.04.2018 16.25 4280/58

Kraśnicka Hanna
c.Barbary Baborów

24.04.2018 20.50 4860/59

Kudryk Martyna
c.Moniki Głubczyce

25.04.2018 4.00 3285/55

Łącki-Witkowiak
Antoni s.Natalii Prudnik
05.04.2018 8.55 3800/59

Macharzyńska Hanna
c.Pauliny Głuchołazy
03.04.2018 13.45 350/ 56

Marczinek Klaudia
c.Agnieszki Głubczyce
30.04.2018 0.55 3400/58

Mikler Ksawery
s.Anety Głubczyce

20.04.2018 22.55 4200/58

Piasecka Katarzyna
c.Bogumiły Braciszów
17.04.2018 9.00 3900/60

Porwoll Filip s.Natali
Głubczyce 04.04.2018

11.55 2900/55
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     Tegoroczne gminne uroczystości  Dnia Strażaka odbyły się 11 maja
2018 r.  na  głubczyckim Rynku przed ratuszem.  Obchody rozpoczęły
się od przemarszu defilady ulicami miasta od Starostwa Powiatowego
do klasztoru o. franciszkanów. Po uroczystej mszy świętej uczestnicy
udali się pod  pomnik św. Floriana aby złożyć kwiaty,  następnie prze-
maszerowali pod Ratusz gdzie odbył się uroczysty apel.
   Strażacy, którzy na co dzień niosą pomoc poszkodowanym  nie
tylko przez ogień ale i wodę lub w wypadkach komunikacyjnych,
niejednokrotnie w trudnych i niebezpiecznych warunkach. Z okazji
święta swojego patrona - św. Floriana  mieli okazję zaprezentować się
mieszkańcom Głubczyc  w  swoich  mundurach galowych, pokazać
zdyscyplinowanie i  swój  sprzęt bojowy którym się posługują
    W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych
gminy, powiatu i województwa, oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP
RP, Komendy Powiatowej PSP oraz  innych instytucji współpracują-
cych i wspierających jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
Uwagę zwracali „strażacy” młodzieżowych drużyn pożarniczych,  któ-
rzy „stanowią gwarancję odmładzania kadr i szeregów strażackich
w przyszłości”  - jak powiedział w swoim wystąpienie Burmistrz Głub-
czyc Adam Krupa również w mundurze strażaka.

Z okazji Dnia Strażaka w uznaniu zasług odznaczeni
 i wyróżnieni zostali:
"ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO"
1. dh Władysław Brewus s. Michała
2. dh Ryszard Gazda s. Józefa
ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1. Ryszard Bydłowski s. Zbigniewa
BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA
1. Tomasz Surmiński s. Jana, 2. Sławomir Kierdal s. Mikołaja
3. Damian Gawłowski s. Stanisława, 4. Maciej Kamiński s. Romana
5. Kamil Ptak s. Ryszarda, 6. Bogusław Dudzik s. Stanisława
ODZNAKĄ ,,WZOROWY STRAŻAK"
1. Arkadiusz Kępa s. Jerzego, 2. Marek Świniarski s. Feliksa
3. Dawid Chryczyk s. Mirosława, 4. Marek Kopeć s. Ireneusza
5. Mateusz Kopeć s. Ireneusza, 6. Mateusz Marko s. Piotra
7. Rafał Stecko s. Rudolfa, 8. Paweł Rębisz s. Marka
ZA WSPARCIE I PRZYCHYLNOŚĆ NA RZECZ OSP
1. dh Daniel Vitek, 2. dh Piotr Soczyński, 3. dh Bogdan Kulik
4. dh Adam Tromsa


