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Tegoroczna, ósma  już, wizyta   (31.05-4.06)   rodzin  z  Rocken-
hausen  w ramach wymiany partnerskiej z  Głubczycami   posze-
rzona była o grupę strażaków  współpracujących z naszymi  OSP
i przedstawicieli tamtejszych samorządowców. Po przyjeździe w
godzinach przed wieczornych wizytę roz-
poczęła kurtuazyjna wymiana  powitań
gości w Sali Pod Aniołem w ratuszu -
przez Burmistrza Głubczyc Adama Krupę
i  Burmistrza  Rockenhausem  Michaela
Cullmana, oraz prezesów Stowarzyszeń
Bolesława Buniaka i Cristiana Angne. Po
tym  małe przyjęcie i przejęcie gości przez
rodziny goszczące. Dzień następny, zgod-
nie z sugestiami gości, spędziliśmy
wspólnie rekreacyjno - integracyjnie w
Gospodarstwie Agroturystycznym "Go-
ścinna Zagroda"  Państwa  Zenobii i Mie-
czysława Lipińskich
w Przysieczy. Rze-
czywiście gościnni
gospodarze wypeł-
nili nam czas nie tyl-
ko kulinariami, ale i
przejazdem karetą,
którą powoził osobi-
ście Pan Mieczysław
- głubczyczanin pe-
łen werwy i humoru
oraz występem re-
gionalnego  folklory-
stycznego zespołu z
Przysieczy. Następ-
ny dzień to spotka-
nie z prehistorią w
Krasiejowie wśród
dinozaurów. Niedzie-
la "Dzień Rodzinny"
zajęcia indywidualne
w małych grupach
np. zwiedzanie Opo-
la, kawka przy grają-
cych fontannach,
wzgórze uniwersy-
teckie i pamiątkowe
zdjęcia ze znanymi
osobistościami świata piosenki. inni poznawali Nysę, albo zwie-
dzali zamek w Mosznej. Tegoroczny program przybliżał gościom
opolszczyznę.  Wieczorem pożegnalne kameralne  spotkanie
gości i rodzin goszczących,  samorządowców, strażaków, którzy
realizowali własny program. Miłym akcentem spotkania było wrę-

czenie "Honorowych Herbów Głubczyc" Burmistrzowi Rocken-
hausen i Cristianowi Angne - prezesowi Stowarzyszenia Miesz-
kańców Miast Partnerskich  Rockenhausen - Głubczyce.. Była
to jednocześnie stosowna chwila na  dzielenie się refleksjami.

"Ponownie przeżyliśmy cudowne chwile z
Wami - powiedział Burmistrz Rockenhau-
sen.  Bardzo za to dziękujemy. Dziękujemy
za zaangażowanie Was wszystkich, a szcze-
gólnie za gościnność. Dziękuję również
strażakom, którzy z nami przyjechali, żeby
pogłębiać współpracę i przyjaźń. Do tej
pory ze strażakami kojarzyły się słowa  "ra-
tować, ochraniać, pomagać" teraz docho-
dzi słowo "łączyć",  bo przyczyniacie się
do połączenia  naszych krajów. To też jest
wielka, ważna usługa, bo ludzie, którzy są
ze sobą połączeni nie są wrogami. Chciał-

by jeszcze podziękować za to
wyróżnienie "Herbem". Jest
to dla mnie pierwsza nagro-
da, którą otrzymałem jako
burmistrz. Z kolei Burmistrz
Głubczyc  wysoko ocenił
naszą partnerską współpracę,
która nie pozostała na szcze-
blu władzy,              a przeniosła
się na rodziny, młodzież
szkolną, ochotnicze straże.
Nasi strażacy nie pozostali
dłużni wobec swoich gości.
Prezes  ZG OSP  Adam Bu-
chaniec wręczył swojemu
partnerowi statuetkę św. Flo-
riana. Podziękował  za otrzy-
mane dwa  strażackie wozy
bojowe. Była też wzajemna
wymiana upominków między
strażakami oraz  rodzinami.
Wspólny toast krojenie tortu
partnerskiego przez burmi-
strzów i prezesów zakończy-
ły oficjalną część spotkania.

    Poniedziałek rano - poże-
gnanie przy autobusie ze
spontanicznym śpiewem

"Sierra Sierra Madre del Sur,/ Sierra Sierra Madre,/HO-HO Sierra
Sierra Madre del Sur,/ Sierra Sierra Madre". i zbiorowym tańcem
pozostawiło niezapomniane wrażenia. Do zobaczenia za rok.

                                                                                      Jan Wac

WIZYTA  RODZIN, STRAŻAKÓW I WŁADZ
 Z  ROCKENHAUSEN  W GŁUBCZYCACH
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PODZIAŁ GMINY GŁUBCZYCE  NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA
Nr obwodu głosowania/Granice obwodu głosowania/ /Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1. część miasta Głubczyce z ulicami: Aleja Śląska, Dworcowa, Garbarska, Kolejowa, Krnowska, Moniuszki, Opawska, Oświęcimska,
Parkowa, Pocztowa, Plac Szkolny, Rożnowska, Torowa, Żołnierzy I Armii W P.     Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Dworcowa 2,
2. część miasta Głubczyce z ulicami: Fabryczna, Koszarowa, Kościuszki, Kręta, Marka, Niepodległości, Piastowska, Plac Armii
Krajowej, Wałowa, Warszawska, Zacisze.    Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kochanowskiego 2, Głubczyce
3. część miasta Głubczyce z ulicami: Bałuckiego, Browarna, Bytomska, Chorzowska, Emilii Plater, Gliwicka, Jana Pawła II, Katowic-
ka, Klasztorna, Kopernika, Kozielska, Łąkowa, Nowy Świat, Plac Stawowy, Plebiscytowa, Przyrowie, Pszczelna, Ratuszowa, Ryb-
nicka, Rynek, Sosnowiecka, Staszica, Stelmacha, Wodna, Zakonna, Żorska, Żytnia.    Ratusz,  Rynek 1, Głubczyce
4. część miasta Głubczyce z ulicami: Głowackiego, Karpacka, Kołłątaja, Krasińskiego, Miarki, Morawska, Ogrodowa, Plac Zgody,
Raciborska, Stroma, Sudecka, Świętokrzyska.     Internat Specj. Ośrodka Sz-Wych. ul. Raciborska 19, Głubczyce
5.  część miasta Głubczyce z ulicami: Asnyka, Bończyka, Broniewskiego, Chopina, Kasprowicza, Konopnickiej, Kwiatowa, Lwowska,
Matejki, Mickiewicza, Miłosza, Norwida, Osiedle Tuwima, Powstańców, Reymonta, Skłodowskiej, Słoneczna, Słowackiego, Wyspiańskie-
go, Żeromskiego.   Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kochanowskiego 31, Głubczyce
6. część miasta Głubczyce z ulicami: Akacjowa, Aleja Lipowa, Andersa, Brzozowa, Bukowa, Chrobrego, Dębowa, Kasztanowa,
Klonowa, Krakowska, Olimpijska, Osiedle Konstytucji 3 Maja, Plac Sportowy, Wiązowa, Wiśniowa, Wrocławska.
   Świetlica Zarz. Ośw. Kultury i Sportu, ul. Olimpijska 1, Głubczyce7.
7.  część miasta Głubczyce z ulicami: Dzierżonia, Gdańska, Grunwaldzka, Kochanowskiego, Królowej Jadwigi, Plac 1 Maja, Polna,
Sienkiewicza, Sobieskiego, Wiejska, Zielona.    Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 24, Głubczyce

8.  sołectwa: Gadzowice, Gołuszowice.  Szkoła Podstawowa, Gołuszowice 34, Gołuszowice
9.  sołectwa: Bernacice, Bernacice G., Bogdanowice z  Bogdanowice-Kolonia, Nowa Wieś Głubczycka, Nowy Rożnów.
 Szkoła Podstawowa, ul. Konopnickiej 15, Bogdanowice
10.  sołectwa: Krzyżowice, Nowe Gołuszowice, Zopowy-Os. Środowiskowy Dom Samopomocy, Nowe Gołuszowice 18,
11. sołectwa: Braciszów, Chomiąża, Krasne Pole, Lenarcice z  Podlesiem, Opawica, Pietrowice, Radynia, Mokre-Kolonia.
 Zespół Szkół, Pietrowice 9, Pietrowice
12. sołectwa: Chróstno, Ciermięcice, Zopowy, Zubrzyce.    Świetlica Wiejska, ul. Długa 32, Zubrzyce
13. sołectwa: Dobieszów, Mokre, Pielgrzymów, Równe.   Świetlica Wiejska, Równe 120, Równe
14. sołectwa: Pomorzowice, Pomorzowiczki, Sławoszów z przysiółkiem Dobrogostów, Stara Wieś, Ściborzyce Małe z os. Żabczyce,
Tarnkowa.    Świetlica Wiejska, Pomorzowice 1, Pomorzowice
15.  sołectwa: Kietlice, Klisino z przysiółkiem Klisinko.   Szkoła Podstawowa, Klisino 68, Klisino
16. sołectwa: Głubczyce-Sady,  Kwiatoniów, Lwowiany z Głubczyce-Las Marysieńka, Zawiszyce z przysiółkiem Studzienica.
  Świetlica Wiejska, Głubczyce-Sady 1, Głubczyce-Sady
17. sołectwa:  Biernatów z  Biernatówek, Królowe, Lisięcice, Nowe Sady.   Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 5, Lisięcice
18. sołectwa: Debrzyca, Grobniki, Widok. Szkoła Podstawowa, ul. św. Jana 13, Grobniki
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W kwietniowym, ogólnopolskim dodatku do Dziennika Gazety Prawnej "Forum Przedsiębiorczości" –
ukazał się artykuł na temat terenów inwestycyjnych, zachęcający potencjalnych inwestorów do lokowa-
nia swojego kapitału w naszym mieście
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06.06.2018r. nasza Komenda Huf-
ca Związku Harcerstwa Polskie-
go, przy współpracy z Gminą
Głubczyce, Miejskim Ośrodkiem
Kultury,  Zespołem Szkół  w Pie-
trowicach oraz 10. Opolską Bry-
gadą Logistyczną była organiza-
torem Zucholandii 2018.
       Uczestniczyło w niej blisko 300 osób:

zuchów, harcerzy  z  naszego powiatu, uczniów Zespołu Szkół
w Pietrowicach oraz  przedszkolaki  z Przedszkola nr 1 w Głub-
czycach i   Przedszkoli  z Ostravy.

Zucholandia odbywała się
na terenie Ośrodka Rekre-
acyjno-Wypoczynkowego
w Pietrowicach. Przygoto-
wano szereg atrakcji: gry i za-
bawy na świeżym powietrzu,
tańce  i pląsy harcerskie, roz-
grywki sportowe, bieg patrolowy na
sprawności zuchowe, malowanie twa-
rzy, pokaz sprzętu i umundurowania
10 Opolskiej Brygady Logistycznej w
Opolu, Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej oraz Komendy
Powiatowej Policji, piknik harcerski z poczęstunkiem. Dopisała
nam piękna pogoda,  a uśmiech dzieci był świadectwem udanej
zabawy.
                          dh.phm Katarzyna Mojzyk

POWIATOWA GALA MISTRZÓW SPORTU
15 czerwca 2018

roku w Zespole Szkół
w Kietrzu odbyła się
coroczna Gala Mi-
strzów Sportu. Zosta-
ły na niej przedsta-
wione wyniki rywali-
zacji sportowej szkół
powiatu głubczyckie-
go za rok szkolny
2017/2018. Gospoda-
rze postarali się o
piękną oprawę uro-
czystości. Uczestni-
czyli w niej włodarze
powiatu i gmin, dy-

rektorzy szkół, koordynatorzy sportu, nauczyciele i wyróżnieni
uczniowie. Miło mi poinformować naszą społeczność licealną,
że w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Zespół  Szkół Ogól-
nokształcących w Głubczycach zajęło pierwsze miejsce. Bardzo
się z tego cieszymy. Klasyfikacja przedstawiała się następują-
co:I m. ZSO - 32 pkt., II m.Z SM - 27 pkt., III m.ZSCKR - 12 pkt.

IV m. ZS w Kietrzu - 6 pkt. >>>

OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rol-

niczych to jeden z najstarszych i najbar-
dziej prestiżowych konkursów wiedzy
oraz umiejętności praktycznych organi-
zowany w naszym kraju, któremu patro-
nuje Ministerstwo Edukacji Narodowej,
a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi. Laureaci OWiUR, zgodnie z roz-
porządzeniem MEN są zwalniani z egza-
minów potwierdzających kwalifikacje.
Ponad 200 uczestników eliminacji cen-
tralnych XLII edycji OWiUR  pojawiło

się  w Centrum Dydaktyczno-Nauko-
wym Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu, gdzie wystartowała fi-
nałowa rywalizacja w 11 blokach te-
matycznych. Do stolicy Dolnego Ślą-
ska przyjechali uczniowie, którzy zdo-
byli największą liczbę punktów w od-
bywających się w kwietniu elimina-
cjach okręgowych.

Uczennica naszej szkoły, Wioletta
Nowak, która zdobyła I m. w elimina-
cjach okręgowych we Wrocławiu re-
prezentowała naszą szkołę w bloku
technologia żywności. Olimpijczycy
najpierw rozwiązywali test, a następ-
nie przystąpili do części praktycznej.

Wiola wykazała dużą wiedzę z za-
kresu technologii żywności i uzyska-
ła tytuł laureata Centralnej Olimpia-
dy Wiedzy i Umiejętności Rolni-

czych. Gratulujemy ogromnego sukcesu uczennicy i osobom
odpowiedzialnym za jej przygotowanie.

                                                                               E. Juszczak

>>>   Kolejną wspaniałą informacją jest wynik rywalizacji na
najlepszego sportowca powiatu.Oceniane były osiągnięcia
uczniów-sportowców w konkurencjach rozgrywanych w ramach
Kalendarza Szkolnych Igrzysk Sportowych w kategorii szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W kategorii
szkół ponadgimnazjalnych uczniowie ZSO w Głubczycach zajęli
trzy pierwsze miejsca. I m. - Dominika Kwaśnik, II m. - Laura
Berestecka, III m. - Dawid Turski

Należy tu podziękować wszystkim naszym sportowcom za-
równo w grach zespołowych jak i indywidualnych oraz nauczy-
cielom wychowania fizycznego. Pozdrawiamy naszych sporto-
wych przeciwników i liczymy na wspaniałą i zaciętą rywalizację
w przyszłym roku.                                         Piotr Naumczyk
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NIEZWYKŁY I BARWNY KONCERT ...
... poetycko-muzyczny miał miejsce 26 maja 2018  w Kościele
O.O. Franciszkanów. Odbył się on z okazji Dnia Matki. Zorga-
nizowany został i wyreżyserowany przez Marię Farasiewicz,

a dedykowany Maryi
Matce-Królowej Pol-
ski w stulecie niepod-
ległości.
      W tym jakże boga-
tym treściowo przed-
sięwzięciu wystąpili ar-
tyści Grupy Estrado-
wej MIRIAM MOK

i teatru TRADYCJA ZSM oraz mło-
dy śpiewak barytonowy - Tomasz
Wierzba, w którego wykonaniu
można było usłyszeć słynną "Bo-
gurodzicę", "Ave Maria" Schu-
berta i inne utwory.
   Wśród licznie zgromadzonej pu-
bliczności byli : radny Sejmiku
Wojewódzkiego - Kazimierz Pyziak,
wicestarosta - Anita Juchno, bur-
mistrz - Adam Krupa, jego zastęp-
ca - Kazimierz  Bedryj, przewodni-
czący Rady Powiatu - Stanisław
Krzaczkowski, przedstawiciele róż-
nych środowisk, delegacja z Krno-

va, goście z okolicznych miejscowo-
ści i inni.
    W prawie dwugodzinnym koncer-
cie wybrzmiały pieśni Maryjne, te
najstarsze, historyczne, tradycyjne,
jak również współczesne, oazowe-
go i pielgrzymkowego nurtu w za-
skakujących aranżacjach. Nie mogło

też zabraknąć tematycznej poezji autorstwa Francisz-
ka Karpińskiego, Adama Mickiewicza, Leopolda Staffa
i innych znakomitych twórców.
     Spontaniczne dołączenie do występujących  4-let-
niej zgoła Uli Tomczak dodało programowi dziecięce-
go uroku.Całość zakończyło wspólne odśpiewanie
wraz z wiernymi pieśni w patetycznym tonie "Z dawna
Polski tyś Królową" Były łzy i wzruszenia!
   Gromkie, niekończące się brawa i owacje na stojąco były
wyrazem wdzięczności odbiorców za pełen emocji i wra-
żeń koncert. O. Gwardian-Aureliusz Kułakiewicz ciepłymi

słowy podziękował artystom, zapraszając na kolejny występ.
     W koncercie poetycko-muzycznym wystąpili : Maria Fara-
siewicz, Beata Krzaczkowska, Karolina  Sobczyk, Ewa Szmit-
Chawa, Witold Dereń, Stanisław Maleńczyk, Filip Plata, Domi-
nik Wąsik, Wiesław Wierzba oraz Tomasz Wierzba. Akompaniowali :
Marian Bażyński (organy), Tomasz Mirga (skrzypce)  i Wiesław Wierz-
ba (gitara). Nagłośnienie i obsługa akustyczno-techniczna : Krzysz-
tof  Skwarek, Krzysztof Rzym i Kamil Farasiewicz.
Scenografia : Maria Farasiewicz, Elżbieta Zenfler (MOK) i Wi-
told Zapotoczny. Relacja na żywo poprzez Facebook-Krystyna
Koziara i Aleksandra Pieszak. TV Pogranicze zarejestrowała ten
koncert i w stosownym czasie go wyemituje. Dostępny będzie
także na YouTube. Obszerny fotoreportaż  Jana Waca w "Głosie
Głubczyc" i na twojeglubczyce.pl
                                                                     Redakcja ZSM

IX FESTIWAL MIAST CITTASLOW

     26 maja,
w Lidzbarku (woj.
warmińsko - ma-
zurskie) odbył się
IX Festiwal Miast
Cittaslow.
      W imprezie tej
wzięło udział 25
miast zrzeszonych
w tej międzynaro-
dowej organizacji,
która zrzesza małe
miasta (do 50 tys.
mieszkańców). Or-
ganizacja ta zajmu-
je się wspieraniem
r óż n or odn ości
k u l t u r o w e j ,
ochroną środowi-
ska, promocją lo-
kalnych produk-
tów, oraz dążeniem
do poprawy jako-
ści życia ich miesz-
kańców.
   Miasto Głubczy-
ce od ponad roku
jest członkiem tej
organizacji, dlatego też na IX Festiwal pojechała również repre-
zentacja naszego miasta i gminy. Przewodniczący RM Kazimierz
Naumczyk, przewodniczący GRS Janusz Peczkis oraz panie z
KGW  w Pomorzowicach i przedstawiciele ŚDS z Nowych Gołu-
szowic godnie reprezentowali nasze miasto i gminę na tym wy-
darzeniu.
     W ramach festiwalu oprócz promowania swoich miast na wy-
stawach rękodzieła artystycznego oraz degustacjach regional-
nych produktów odbywały się występy artystyczne z poszcze-
gólnych miejscowości.                                           Ewa Bartusik
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JUBILEUSZ XXV LAT DOMU DZIENNEGO POBYTU
W GŁUBCYCACH  23. MAJ 2018

NIECODZIENNE ŚWIĘTO
  W DOMU DZIENNEGO POBYTU

Chcę przypomnieć wszystkim,
jak tutaj siedzimy, że dzisiaj Jubileusz
 Domu Dziennego Pobytu obchodzimy.
Ten Dom jest miejscem zaczarowanym
 i pełnym zachwytu,
 kojarzy się tylko z emerytem.
Seniorzy miejsce to z godnością zajmują
i trzeba przyznać, że świetnie tu się czują.

Dzisiaj ważny dzień w  tym miejscu mamy:
Jubileusz 25-lecia DDP przeżywamy.
Dziękujemy głubczyckim władzom,
że w mądrości trwali
i tego pięknego budynku
w ręce prywatne nie oddali.

Budynek tętni życiem od samego rana,
od rannych godzin potrawa jest gotowana.
Dzienny Pobyt tym się chlubi,
że żywi samotnych i chorych ludzi.

Panie kucharki: Kasia i Dorotka -
w kuchni dla sporej gromady seniorów,
codziennie smaczny obiadek gotują,
 na inne imprezy,
także  pyszne potrawy serwują

SREBRNE WESELE
DOMU DZIENNEGO POBYTU
Jak dobrze się stało, że powstał ten Dom,
z pożytkiem dla wszystkich seniorów.
Jak dobrze, że senior może tutaj przyjść,
tu korzyść dla wszystkich jest spora.

Dziś Jubileusz,
 ćwierć wieku minęło jak jeden dzień.
Ćwierć wieku minęło jak Dzienny
 nasz Pobyt narodził się nam
Dziś Jubileusz,
niech radość ogarnie i ciebie i mnie,
śrebrne wesele – więc tańczmy,
śpiewajmy i radujmy się!

Poćwiczysz, pośpiewasz, obiadek zjesz,
z innymi się także pośmiejesz.
Gdy w domu coś strzyka, czy coś cię boli
tu bólu żadnego nie czujesz.
Dziś Jubileusz,
 ćwierć wieku minęło jak jeden dzień.
Ćwierć wieku minęło jak Dzienny
nasz Pobyt narodził  się nam .
Dziś Jubileusz,
niech radość ogarnie i ciebie, i mnie,
śrebrne wesele – wieć tańczmy,
spiewajmy i radujmy się!.

GDY JESIEŃ ŻYCIA
PRZYCHODZI
Cichaczem młodość
odchodzi,
robiąc miejsce dojrzałości
i musisz się z tym pogodzić,
chociać ten fakt cię złości.
Nie wiedzieć
 jak to się stało,
że jesień życia przyszła,
czujesz, że sił ci ubyło
i świeżość umysłu prysła.
Nic, że z laseczką
lub dwiema
na spacer  wychodzisz
i twoje ciało wigoru
 już nie ma, lecz
duchem bądźmy młodzi!
Spotykajmy się, to ważne,
bo źle się żyje samotnie,
tu w Domu Dziennego
Pobytu samotność
nas nigdy nie dotknie.
Starość
 to zwykłe zjawisko,
każdego kiedyś dopadnie,
ważne, że jesteśmy razem
i blisko,
bo człowiek
człowieka pragnie.
Czas płynie tu barwnie
każdemu,
tu każdy  dla siebie,
coś znajdzie
czujemy się tutaj,
jak w drugim domu,
szanując się wzajemnie.
Dzisiaj  srebrne wesele
obchodzimy ważny
to Jubileusz dla emeryta.
Opiekunom naszym za
wszystko dziękujemy,
życząc im wszystkiego
najlepszego.
Nie jest to łatwa posługa,
pracować z osobami
starszymi,a załoga
Domu Dziennego Pobytu,
jest bardzo troskliwa,
najtroskliwsza
na całej ziemi.

JUBILEUSZ DDP
Jubileusz rozpocząć już czas,
świętujemy 25 lat,
Dzienny Pobyt "srebrne gody" ma,
tyle lat nam służy – tyle lat już trwa.

Dla seniora to jest ważna rzecz,
żeby właśnie miejsce takie mieć,
miejsce, w którym miło spędzi dzień,
troski i zmartwienia idą wtedy w cień.

Dzienny Pobyt o seniora dba,
moc rozrywek senior tutaj ma,
nie ma nudy, zawsze fajnie jest,
na zabawach, grillach bawimy się fest!

Dzienny Pobyt niechaj zawsze trwa,
dla seniora zawsze miejsce ma,
niech otacza ludzi troską swą,
bo to dla seniora prawie drugi dom.
                     Franciszka Delanowska

ECHA JUBILEUSZU

Z okazji Jubileuszu
życzenia złożyli nam:

pięć Domów  Dziennego Pobytu
z Kędzierzyna-Koźla,
dwa ze Zdzieszowic, dwa z Opola
 i Krapkowic,
Środowiskowy Dom Samopomocy
 z Nowych Gołuszowic,
 Ośrodek Pomocy Społecznej,
 Głubczycka Rada Seniorów,
  ZERI, ZHP, MOK, ZUS,
  władze samorządowe,
  przedstawiciele przedszkoli,
  szkół podstawowych,
  ponadpodstawowych
 emerytowani pracownicy DDP,
jednostki z którymi  współpracujemy.

Nagrodziliśmy  tytułem
Przyjaciel Rodziny
Domu Dziennego Pobytu
Adama Krupę, Marię Farasiewicz,
Józefa Kaniowskiego, Adama Kopyto,
W 2017 roku:
 osób  korzystających
 z obiadu mieliśmy -138,
z pobytu - 75,
z usług opiekuńczych - 69
                Za wszystko dziękujemy
                 i pozdrawiamy
                                   Kierownik DDP
                                    Liliana Dąbrowa
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Dzienny Pobyt 

nasz, 

dla seniora 

jest w sam raz, 

tu warunki 

dla nas są, 

tu nasz 

drugi dom. 

25 

uderzmy 
w dzwon, 

nasi seniorzy 

mają swój dom. 

Nasz dzienny 

pobyt 

swój Dzień 

dziś ma, 

25 lat już 

tutaj trwa. 

Nie musisz 

w domu 

nudzić się, 

wiele rozrywek 

tu czeka. 

Tu przyjaciół 

będziesz miał, 

nigdy nie 

będziesz sam. 
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KRESOWY PANTEON
W STULECIE NIEPODLEGŁEJ OJCZYZNY
     28 maja 2018 r. w czytelni Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicz-
nej odbył się finał VIII edycji konkursu międzyszkolnego dla uczniów
szkół średnich  "Korzenie wielu głubczyczan są na Kresach".
    Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej formatu
co najmniej A3 techniką dowolną, przedstawiającej postacie zapamię-
tane przez pochodzących z Kresów przodków dzisiejszych mieszkań-
ców ziemi głubczyckiej. Ponieważ Panteon Kresowy tworzyli nie tylko

bohaterowie walczący zbrojnie o niepodległość, lecz również literaci,
publicyści, malarze, naukowcy  i wszyscy ci, którzy potwierdzali pol-
skość tamtych ziem, możliwość wyboru postaci była duża.
     VIII edycja tego konkursu, tak jak poprzednia, została zorganizo-
wana przez Zespół Szkół Ogólnokształcących  we współpracy z Miej-
sko - Gminną Biblioteką Publiczną i MOK, którzy byli fundatorami
nagród książkowych. Poza tym upominki dla uczestników i nauczycie-
li przekazali: Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe.  Dyrektor ZSO
Krzysztof Tokarz powitał gości, wśród nich przedstawicieli Starostwa
Powiatowego, Gminy Głubczyce i Kresowian, a finał konkursu popro-
wadziła nauczycielka historii  w liceum Katarzyna Maler
     Zanim zostały ogłoszone wyniki, uczniowie klasy II b, Jacek Wi-
niarski i Mateusz Kozłowski przedstawili prezentację dotyczącą  Pan-
teonu Kresowego przypomnieli m. in. spoczywających na Cmentarzu
Łyczakowskim we Lwowie powstańców listopadowych, powstańców
styczniowych i obrońców Lwowa  z 1918 r., w tym słynne Orlęta Lwow-
skie oraz  sylwetki żołnierzy legionów polskich, polityków, pisarzy.
O oprawę muzyczną zadbało trio muzyczne z ZSO: Krzysztof Fuhs z
IIa (akordeon), Błażej Biskup z IIb (skrzypce) i Filip Kuśmierski z IId
(gitara). Wykonali oni następujące utwory: Rozmaryn, Szara piechota
i Tylko we Lwowie.
     Prace konkursowe oceniła Komisja, w skład której weszły: dyr.
PMZG  Barbara Piechaczek, kier. Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicz-
nej Jolanta Górak i plastyczka z MOK Elżbieta Zenfler.
     Wyróżnionych zostało dwoje  uczniów z Zespołu Szkół Mecha-
nicznych : Bartosz Chwierut i Karolina Jerzak. Pierwsze dwa miejsca
w tym konkursie zajęły te same osoby, które wygrały rok temu: I m. -
Alicja Kwiatkowska z ZS CKR, II m. - Edyta Klimczak z ZSO , na III m.
uplasował się Beniamin Matulka z ZSM,

  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
     Organizatorzy dziękują uczniom za udział w konkursie, a nauczycie-
lom za wprowadzenie podopiecznych w jego tematykę. W tym roku:
Renata Korus (ZS CKR), Maria Farasiewicz (ZSM), Katarzyna Jasiń-
ska - Kaliwoda (ZSO/ZSM), Andrzej Seń (ZSM).
   Dziękują także za współpracę Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicz-
nej, zwłaszcza kierowniczce Jolancie Górak,  Lesławowi Jabłońskiemu
i Miejskiemu Ośrodkowi Kultury reprezentowanemu przez Monikę
Komarnicką. Koordynator konkursu - Katarzyna Maler
foto Lesław Jabłoński z MG BP

SUKCESY LICEALISTÓW Z GŁUBCZYC
W VIII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE WIEDZY
 O  KRESACH WSCHODNICH II RZECZYPOSPOLITEJ
   25 maja 2018 r. piątka licealistów z Głubczyc z dyrektorem
ZSO Krzysztofem Tokarzem, prezesem Towarzystwa Miło-
śników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Od-
dział Głubczyce - Edwardem Wołoszynem oraz dwiema na-
uczycielkami historii - Stanisławą Wiciak i Katarzyną Maler,
uczestniczyła w uroczystości rozdania nagród we wspo-
mnianym w tytule konkursie, którego organizatorami były:
Kuratorium Oświaty w Opolu (reprezentowane przez star-
sze wizytatorki: Halinę Pilarz i Monikę Pawlicką) i Towarzy-
stwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschod-
nich Oddział Opole (reprezentowane przez Bogusławę Grusz-
kę - Knapiak).

    Uroczystość ta
odbyła się w ZSO nr
1w Opolu, po serii
prelekcji dotyczących tematyki kresowej (prelegentami byli:
prof. dr hab. Barbara Kubis z Uniwersytetu Opolskiego, dr
Stanisław Antoni Bogaczewicz z Oddziału IPN we Wrocła-
wiu, dr Bartłomiej Janicki z ZSO nr 1 w Opolu i mgr Andrzej
Koziar z Oddziału IPN w Opolu). Nasi uczniowie aż trzykrot-
nie wychodzili po odbiór dyplomów i nagród. W kategorii
zbiorowej I m. zajęły uczennice kl. IIc: Kamila Tarnawska,
Aleksandra Seń i Natalia Zacharczuk (opiekunka - mgr Stani-
sława Wiciak), natomiast  w kat. indywidualnej I m.zajął Bar-
tłomiej Biernacki  z klasy IIId (za nieobecnego z powodu udzia-
łu w akcji charytatywnej Bartka nagrodę odebrał dyrektor K.
Tokarz), a III m. - Bartosz Bednarski  z klasy IIb (opiekunką
obu uczniów była dr Katarzyna Maler)  Powyższy sukces nie
jest pierwszym osiągnięciem naszej młodzieży w tym konkur-
sie i liczymy na kolejne w następnych edycjach, natomiast
tegorocznym laureatom serdecznie gratulujemy!

 Katarzyna Maler
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PIKNIK RODZINNY W SPECJALNYM
 OŚRODKU SZKOLNO -WYCHOWAWCZYM
      Za nami kolejne ważne wydarzenie w życiu Naszego Ośrod-
ka - Piknik Rodzinny, który odbył się 24 maja 2018 r.
   Przepiękna pogoda, niezawodni rodzice i całe mnóstwo atrak-
cji. Rozpoczęliśmy występami artystycznymi naszych najmłod-
szych uczniów z okazji Dnia Mamy i Taty. Nie zabrakło specjal-
nych muzycznych dedykacji tych śpiewanych i tych granych na
trąbce. Następnie pokazy tańca uczennic ze Studio Tańca Royal
Dance Center oraz pokazy karate LZS Karate-Do zachwyciły na-
szych uczniów i ich rodziców/opiekunów.

    Jak co roku, odbył się również turniej sportowy o Puchar Dy-
rektora Szkoły, gdzie swoich sił mogli spróbować ci najmłodsi i ci
najstarsi. Oczywiście bez nagród się nie obeszło, na co chyba
każdy z uczniów czekał. Czas Pikniku to również bardzo ważna
lekcja dla całych rodzin - „Ratujemy i uczymy ratować" jest pro-
gramem realizowanym w SOSW od kilku lat. Udzielanie pierwszej
pomocy przedmedycznej, czynności takie jak masaż serca, resu-
scytacja czy pozycja boczna, zaprezentowane i przećwiczone
przez uczniów i ich rodziców/opiekunów. Kolejną atrakcją, która
wywołała aplauz i uśmiechy na twarzach to powitanie Króla
i Królowej, którzy przybyli do nas na koniach. A potem…z wiel-
kim hukiem wjechała ekipa motocyklistów - zaprezentowali nam
swoje maszyny, a radości nie było końca.
     Mnóstwo uśmiechów, dobrego humoru, pamiątkowych zdjęć
oraz słodkości nie zabrakło nikomu w tym dniu. Pragniemy ser-
decznie podziękować naszym gościom za przybycie, ale przede
wszystkim rodzicom i opiekunom  naszych uczniów - bez Was
ten Piknik by się nie odbył.

 Do zobaczenia na Pikniku Rodzinnym za rok!

60 LAT RAZEM  TO PIĘKNY WIEK
Elżbieta i Zdzisław Blukaczowie z Głubczyc obchodzili jubile-
usz 60-lecia pożycia małżeńskiego.
    Pani  Elżbieta pochodzi  z  Kresów (Olchowiec, Bereżany). Do
Polski wraz  z ojcem i siostrą przybyła w roku 1945 i osiedliła się
z rodziną w okolicach Nysy. Swoje zawodowe życie rozpoczęła
w 1955 roku. Pracowała w szpitalu w Nysie oraz w placówkach
dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w Grodkowie i Głu
bczycach.  Pra-
cowała w admi-
nistracji. W
roku 1991 prze-
szła na emerytu-
rę.
    Pan Zdzisław
pochodzi z oko-
lic Częstocho-
wy. Po ukoń-
czeniu Liceum
Pedagogiczne-
go w Częstochowie "nakazem pracy" od roku 1956 pracował z
dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w Grodkowie jako

wychowawca, a następnie
kierownik internatu.
 W międzyczasie odbył obo-
wiązkową służbę wojskowa,
gdzie był telegrafistą. Na-
stępnym miejscem pracy był
Specjalny Ośrodek Szkol-
noWychowawczy w Głubczycach dla dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnej intelektualnie. Ukończył studia wyższe magisterskie
na kierunku pedagogika specjalna w Warszawie.  W ośrodku był
wychowawcą i przez wiele lat kierownikiem internatu. W roku
1990 przeszedł na emeryturę, jako zagorzały turysta i pasjonat
podróży postawił na działalność gospodarczą, otworzył „Sklep
rowerowy " który prowadzi do dnia dzisiejszego.
    Rodzina Państwa Blukacz to córka Barbara Rosicka (wieloletni
pracownik oraz dyrektor SOSW w Głubczycach) i jej mąż Witold
oraz syn Marek (prowadzi działalność gospodarczą od wielu lat)
i jego żona Kazimiera. Państwo Blukaczowie  doczekali się czwor-
ga wnuków, Maciej - działalność gospodarcza w Czechach, Ka-
tarzyna-ekspedientka,  Tomasz (+) , Aleksandra-studentka pra-
wa oraz 1 prawnuka Wojtka.
    Państwo Elżbieta i Zdzisław Blukaczowie z Rodziną przybyli
do Głubczyc  w roku 1968-69 i tutaj już pozostali  z dziećmi  zauro-
czeni pięknem tej Ziemi.
    Z okazji pięknego Jubileuszu zaczenia Jubilatom złożyli bur-
mistrz Adam Krupa, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz
Naumczyk, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Beata Grochal-
ska oraz red. GG.

Jan Wac

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej wiado-
mości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego w Głubczycach oraz umieszczeniu na jego stronie in-
ternetowej w dniu:
1. 05.06.2018 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia
nieruchomość niezabudowaną, położoną w Głubczycach przy
ul. Karola Miarki, oznaczoną-działka nr 485/12 o pow. 0,1246 ha.
2. 08.06.2018 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia
nieruchomość lokalową, położoną w Głubczycach - ul. Kołłątaja
nr 2/6  ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 661/37.
3.  15.06.2018 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia
nieruchomość niezabudowaną, położoną w Głubczycach przy
ul. Kochanowskiego, oznaczoną jako działka nr 285/57 o po-
wierzchni 0,0220 ha.
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 MAJOWE ŚWIĘTA PAŃSTWOWE W GŁUBCZYCACH
      Jak co roku, w Głubczycach odbyły się uroczystości związane
z upamiętnieniem rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja
oraz obchody Dnia Flagi RP. W uroczystościach tych Zakład Kar-
ny w Głubczycach reprezentował z-ca dyrektora kpt. Sławomir Ptak.
       2 maja br. pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego, w obecności za-

proszonych gości, samorządowców
i przedstawicieli służb, kpt. Sławomir
Ptak brał udział w uroczystości pod-
niesienia na maszt flagi państwowej
z okazji Dnia Flagi. Dzień Flagi Rze-
czypospolitej to święto państwowe,
skupiające uwagę na symbolach pań-

stwowości polskiej, a w szczególności na Fladze. Dzień Flagi ma
na celu propagowanie wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbo-
lach narodowych, które na przestrzeni wieków ulegały zmianie.

 3 maja br. uroczystości upamiętniające rocznicę uchwalenia
ustawy narodowej z 1791 r. rozpoczę-
ła Msza Św. w kościele parafialnym
pw. Narodzenia Najświętszej  Marii
Panny. Kilkadziesiąt osób przemasze-
rowało pod Pomnik Czynu Zbrojne-
go, gdzie odbył się uroczysty apel.
W uroczystościach udział wzięli

przedstawiciele służb munduro-
wych powiatu głubczyckiego,
władze samorządowe, poczty
sztandarowe szkół, przedszkola-
ki, związki kombatanckie, druży-
ny harcerskie oraz mieszkańcy
Głubczyc.
Tekst: por. Bartłomiej Kawulok
Zdjęcia:
 mł.chor. Radosław Krzysztofek,
 kpt. Mirosław Wójcicki

NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA W GŁUBCZYCACH
      8 maja br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Głub-
czycach kpt. Sławomir Ptak brał udział w obchodach upamięt-
niających 73. rocznicę zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem.
Dzień Zwycięstwa, to święto upamiętniające zakończenie II
wojny światowej. Od roku 1945 do 2015 było to Narodowe
Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone 9 maja, a od trzech
lat świętujemy je 8 maja, po zmianie wprowadzonej przez Sejm
RP. Właśnie tego dnia w 1945 roku skapitulowała hitlerowska
III Rzesza.

  Z tej okazji odbył się uroczysty apel przed Pomnikiem Czy-
nu Zbrojnego w Głubczycach z udziałem
władz samorządowych, pocztów sztandaro-
wych szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, związków kombatanc-
kich, gromad zuchowych i drużyn harcer-
skich. Jak co roku organizatorem uroczysto-
ści była Komenda Hufca Związku Harcerstwa
Polskiego w Głubczycach wspólnie ze Sta-
rostwem Powiatowym oraz Urzędem Miej-
skim w Głubczycach.

 Tekst i zdjęcia: por. Bartłomiej Kawulok
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MIĘDZYNARODOWY
TURNIEJ BADMINTONA
POLISH U17 OPEN 2018

25-27.05.2018 R.
W GŁUBCZYCACH

Gra pojedyncza chłopców
I m. Jan Jantostik    Czechy
II m.  Andrzej Niczyporuk Pol.

III m.Paul Harangus Rumu-
nia, III m. Mikołaj Szyma-
nowski Polska.
Gra pojedyncza dziewcząt
Im. Mariia  Golubeva  Rosja
II m. Lisa Curtin  Anglia
III. Joanna Podedworny Pol-
ska, IIIm. Klara Petruskova
Czechy
Gra podwójna chłopców
I m. Mikołaj Piórkowski/Mi-
kołaj Wrzalik   Polska
II m. Adam Erm/Jan Janto-
stik  Czechy
III m. Andrzej Niczyporuk/
Mikołaj Szymanowski Pol.
IIIm. Danil Dubovenko/
Maksiim Oglblin Rosja
Gra  podwójna  dziewcząt

I m.  Zuzanna Jankowska/Lucie Krpatova  Polska/Czechy
II m. Arianna Biel/Aleksandra Kiryluk   Polska
III m. Sofia Sliosiorikova/Michaela Trlrhanicova  Słowacja
III m. Klara Pietruśkova/Klara Silhava  Czechy
Gra mieszana
I m. Zuzanna Biel/Mikołaj Wrzalik  Polska
II m. Dominika Chojnacka/Jakub Suszyński   Polska
III m.   Daniel Dubovenko/Mariia Golubeva  Rosja
III m.Lucie Krpatova/Karol Budny  Czechy/Polska

W WOJSKOWYM CENTRUM
KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO W ŁODZI

     Strzelcy Z jednostki strzeleckiej 3009 Głubczyce im. pułkowni-
ka Stanisława Glińskiego wzięli udział w kursie Ratownika Pola
Walki .

      Kurs CLS  ratownik pola walki to nowa inicjatywa w polskiej armii,
został wprowadzony do harmonogramu szkoleń realizowanych przez
Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego.  Kurs jest dedykowa-
ny dla żołnierzy, a teraz także i Strzelców, którzy nie należą do perso-
nelu medycznego, a jedynie są przeszkoleni do udzielania bardziej
zaawansowanej pomocy przedmedycznej. Zakres działania jest szer-
szy niż podstawowe przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy na
polu walki tj, samopomoc i pomoc koleżeńska
      Zajęcia obejmowały min. Naukę ochrony pod ostrzałem, ochrony w
czasie ewakuacji, taktycznej ochrony na polu walki.

  GRZEGORZ TOBIASIŃSKI
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26 maja 2018r. 100-osobowa delegacja harcerzy
 z Komendy Hufca ZHP z Głubczyc

wzięła udział w obchodach
97. Rocznicy III Powstania Śląskiego

na Górze Św. Anny
     III Powstanie Śląskie było
ostatnim większym zrywem
ludności śląskiej, które za-
kończyło się wielkim poli-
tycznym sukcesem, za któ-
rym stali nie tylko żołnierze,
ale i zwykła ludność cywilna.
     Uroczystości rozpoczęły
się od apelu pamięci i salwy
honorowej, po której uczest-
nicy złożyli kwiaty przed Po-
mnikiem Czynu Powstańcze-
go. Zuchy z Kietrza oraz zu-
chy i harcerze z Lisięcic wy-
konali  piosenki powstań-
cze, za co otrzymały grom-
kie brawa.
     W uroczystościach wzięli
udział także kombatanci z ca-
łego województwa opolskie-
go, władze samorządowe
województwa i służby mun-
durowe. Po uroczystościach
harcerze i zuchy z Komendy
Hufca ZHP  odwiedzili grób
patrona naszego hufca ks. Bp.
Antoniego Adamiuka, gdzie
zaciągnięto wartę honorową
oraz Pomnik Jana Pawła II,
gdzie złożono kwiaty i znicze.

     Uczestnictwo w tak waż-
nych dla Śląska Opolskiego
wydarzeniach potęguje
w nas patriotyzm. Ważne jest
pielęgnowanie i rozszerzanie
pamięci o Powstańcach Ślą-
skich, bo dziś zbyt mało pa-
miętamy o tych, którzy wal-
czyli by być u siebie, którzy
tworzyli historię tej ziemi

                                                          dh.phm Katarzyna Mojzyk.

   SPĘDZAMY CZAS RAZEM
    17 marca 2018 roku w Zespole Szkół w Pietrowicach w ra-
mach projektu polsko - czeskiego "Spędzamy czas razem - pro-
jekt dla dzieci i młodzieży z Krnova i Pietrowic" odbyło się
wspólne spotkanie dzieci  z pietrowickiej szkoły, dzieci z part-
nerskiej jednostki SDH Kostelec z Krnova pod przewodnictwem
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Pietrowic na czele
z Komendantem Witoldem Przysuchą.

Wspólne zajęcia miały na celu za-
poznanie się z sprzętem gaśni-
czym oraz pokonanie sztafety stra-
żackiej specjalnie przygotowanej
dla dzieci. Zajęcia były koordyno-
wane przez Miejsko-Gminnego
Komendanta Straży Pożarnej  Ma-
teusza Szymusia.
              Marcelina Podgórska

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 skorzystania z tej możliwości,  bo przecież:

 " Pneumokoków nie lubimy, nasze dzieci zaszczepimy"
Z poważaniem, Dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz    Konsultant Krajowy ds. Epidemiologii
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SUKCESY UCZNIÓW Z BOGDANOWIC
Kwiecień i Maj to miesiące ogromnych sukcesów  naszej mło-
dzieży szkolnej. Oczywiście zdarzały się porażki, których w spo-
rcie trudno uniknąć, ale w ostatecznym podsumowaniu zwy-
cięstw było więcej.
   Nasi piłkarze okazali się najlepszymi zawodnikami w gminie
i pierwszy raz od dłuższego czasu udało się im awansować do
rozgrywek powiatowych. W zawodach powiatowych sprawili
nam wielką niespodziankę zajmując II miejsce  i jednocześnie
uzyskując awans do półfinałów wojewódzkich. Tam jednak oka-
zało się że, ich szczęśliwa passa została przerwana. Choć wal-
czyli dzielnie do końca o każdą bramkę odebrali cenną lekcję,
która uświadomiła im, że jeszcze dużo elementów  trzeba popra-
wić, aby w przyszłym roku stawić czoło przeciwnikom.

W zawodach lekkoatletycznych, które odbyły się w Lisięcicach
na szczeblu gminnym. Naszą szkołę reprezentowało 24 uczniów
z  tego  17 przywiozło medale, a 8 zakwalifikowało się wyżej.
Największym sukcesem tj. zajmując I m. okazał się uczeń klasy
VI Szymon C., który rzucił piłeczką palantową ponad 53m. Miej-
sce II w biegu na 600m dziewcząt zajęła Karolina Z., uczennica
kl. III gimnazjum.
Jesteśmy bardzo dumni, mając tak zdolnych uczniów. Pragnie-
my im podziękować za trud włożony w przygotowanie się do
zawodów oraz za zacięcie w sportowej rywalizacji.
                                            Nauczyciele wychowania fizycznego

W DUCHU ZDROWEJ RYWALIZACJI
    2. czerwca br. na ORW w Pietrowicach odbył się kolejny fe-
styn integrujący kluby Honorowych Dawców Krwi PCK całej
Opolszczyzny i ich rodziny. A został zorganizowany przez głub-
czycki klub na czele z prezes Zarządu - Elżbietą Kubal,  zastępcą
- Wiolettą Makselan i innych jakże zaangażowanych działaczy.
  Festynowi towarzyszyły rozgrywki sportowe, którym kibico-
wali: wicestarosta - Anita Juchno oraz wiceprezes Opolskiego
Oddziału Terenowego PCK - Edward Ambicki.
   W zawodach uczestniczyło pięć drużyn. Reprezentowały one:
Brzeg, Głubczyce, Grobniki, Krapkowice i Paczków.
Oto wyniki sportowych zmagań:
* Piłka plażowa:
I m. OSP Grobniki przy Klubie HDK PCK w Głubczycach,
II m. Klub HDK PCK w Brzegu,
III m. Klub HDK PCK w Głubczycach.
* Spartakiada:
I m. Klub HDK PCK w Paczkowie,
II m. OSP Grobniki przy Klubie HDK PCK w Głubczycach,
III m.Klub HDK PCK w Krapkowicach ex aequo Klub HDK PCK
w Głubczycach.
    Po wysiłku fizycznym przyszedł czas na smaczny posiłek. War-
to tu więc wymienić sponsorów, którzy wsparli owo przedsię-
wzięcie. Czyli: Urząd Miejski w Głubczycach, Podstawka K. Za-
kład Kamieniarski - Baborów,  Kasa Stefczyka Głubczyce, Pie-
karnia - Ciastkarnia Prassol Głubczyce, Hurtownia chemiczna
"Viwa" Głubczyce, Firma Handlowo-Usługowa "Jaco" - Jacek
Kwiatkowski Lisięcie.
      Całość zakończyła zabawa taneczna trwająca do późnych
godzin nocnych, uatrakcyjniona mini-recitalem Marii Farasie-
wicz - rzecznika idei czerwonokrzyskiej.
    W potańcówce wzięli udział przedstawiciele przybyłych Klu-
bów HDK, jak i członkowie głubczyckiej organizacji. Świetna
zabawa, tańce, konkursy i kuluarowe rozmowy wypełniły prze-
strzeń. Na twarzach wszystkich uśmiech i radość !
   Warto wspomnieć, że w trakcie imprezy przedstawiciele Krap-
kowickiego Klubu HDK wręczyli na ręce E. Kubal list gratula-
cyjny z okazji zbliżającego się jubileuszu 50-lecia Klubu Hono-
rowych Dawców Krwi PCK w Głubczycach.
     Organizatorzy składają serdeczne podziękowania tym, którzy
wzięli udział w spotkaniu integracyjnym, jak również sponsorom.

                          Do zobaczenia za rok.  Redakcja ZSM

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
1. 29 czerwca 2018 r. odbędą się:
a) I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży

nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny o pow. użytkowej
44,26 m2), położonej w Głubczycach przy Placu Stawowym nr 8/
1 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 332/6.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 26 431,00 zł.

Wadium wynosi 2 650,00 zł;
b) II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży

nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów jako
działki nr 205/65 i nr 205/67 o łącznej powierzchni 0,7884 ha,
położonej w Głubczycach przy ul. Żeromskiego. Cena wywo-
ławcza do przetargu wynosi 547 965,00 zł + VAT 23%.

 Wadium wynosi 55 000,00 zł;
c) II przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży

udziału Gminy Głubczyce, wynoszącego 1/2 części w nierucho-
mości zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonym nr 81
i nr 82 oraz budynkiem gospodarczym, położonej w Nowym Tar-
gu (gmina Stary Targ, powiat sztumski, województwo pomor-
skie), oznaczonej jako działka nr 307/2 o powierzchni 0,5500 ha.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 39 028,00 zł.

Wadium wynosi 3 910,00 zł; >>>>>

>>>  d) III przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprze-
daży udziału Gminy Głubczyce, wynoszącego 1/2 części w nie-
ruchomości rolnej, położonej w Nowym Targu (gmina Stary Targ,
powiat sztumski, województwo pomorskie), oznaczonej jako
działka nr 307/1 o powierzchni 0,1100 ha. Cena wywoławcza do
przetargu wynosi 3 567,00 zł. Wadium wynosi 370,00 zł.

2. 12 lipca 2018 r. odbędzie się II przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej, położo-
nej w miejscowości Pomorzowice nr 1c wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części gruntu z działki nr 1/22. Cena wywoławcza do prze-
targu wynosi 100 115,00 zł. Wadium wynosi 10 020,00 zł;

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieniądzu. Terminy i warunki wniesienia wadium za-
warte są w ogłoszeniach o przetargach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Głubczycach ul. Niepodległości nr 14 (pokój nr 20) - telefon
(077) 485 30 21 wewnętrzny 223 i 224 lub w internecie na stronie
WWW.glubczyce.pl
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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

SZANOWNI PAŃSTWO,
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę firmy
 R.Power Sp. z o.o. dotyczącą dzierżawy gruntu pod inwestycję
elektrowni słonecznej.
R.Power jako lider rynku aktywnie poszukuje nowych lokali-
zacji do długoterminowej dzierżawy na potrzeby budowy no-
wych elektrowni fotowoltaicznych. W związku z powyższym,
chcielibyśmy zaproponować Państwu możliwość korzystnego
wydzierżawienia gruntów gorszej klasy i osiągniecia wyso-
kich zysków sięgających ponad 500 tyś. zł.
W tym celu poszukujemy terenów spełniającychkryteria:
* powierzchnia minimum 2 ha,
* bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
* klasa gruntu IV lub gorsza,
* bez drzew i zabudowań
* obszar nie objęty formami ochrony przyrody.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny
 pod numerem 883-350-147
 lub mailowy pod adresem  gmina@rpower.pl
Serdecznie zapraszamy do współpracy!
R.Power Sp. z o. o. www.rpower.pl
Tel.:  883 350 147  Mail: gmina@rpower.pl

Elektrownia Słoneczna R.Power - Jedwabne
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Serdecznie Witamy Nowych Mieszkańców Ziemi Głubczyckiej,

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

Rogula Karolina
c.Katarzyny Równe

14.04 13.20 3030g 54cm

Rudnicki Robert
s.Barbary Otmuchów

22.04 13.00 2300g 52cm

Smoluch Artur s.
Magdaleny Bliszczyce
25.04 11.40 2800g 53cm

Śmidoda Tomasz
s.Elżbiety Głubczyce
04.04 8.50 4420g 60cm

Świerk Julian
s.Marzeny Głubczyce
20.04 8.55 3400g 56cm

Utecht Wiktoria
c.Marceli Głubczyce

25.04 8.50 3800g 55cm

Uznańska Karolina
c.Patrycji Dzbańce Os.
04.04 12.15 3750g 58cm

Węgrzyn Franciszek s.
Żanety Głubczyce Sady
17.04 15.25 4550g 64cm

Woźniak Franciszek
s.Agnieszki Branice

12.04 3530g 57cm

Wysoczański Tadeusz
s.Anny Głubczyce

17.04 21.35 3300g 54cm

Zaprzalski Wojciech
s.Kamili Głubczyce

14.04 4.45 2600g 53g

Zdrzałek Konrad
s.Sylwii Włodzienin

21.04 22.05 3620g 54cm

Borowiecka c.Agnieszki
Równe 15.05 11.50

3550g 57cm

Buchaniec Ignacy s.
Marceliny Nowa Wieś Gł.
03.05 12.30 3700g 57cm

Czajkowska Lena
c.Justyny Wojnowice
28.05 21.05 3450g 57cm

Dutka Maja
c.Beaty Branice

10.05 10.35 2670g 52cm

Filik Rafał
s.Anny Raków

29.05 6.10 3450g 54cm

Gramatyka Karol
s.Karoliny Głubczyce

17.05 19.05 3920g 57cm

Haniecki Olaf
s.Anny Klisino

18.05 22.15 3820g 57cm

Kasprzak Jakub
s.Małgorzaty Baborów
07.05 20.20 3400g 55cm

Kobiałka-Kruk Oliwia
c.Moniki Głubczyce

07.05 13.55 3250g 57cm

Kot Ksawery
s.Kamili Branice

17.05 21.05 3690g 56cm

Machnik Amelia c.
Weroniki Racławice Śl.
04.05 8.45 2915g 51cm

Milewska Julia c.
Magdaleny Gadzowice
19.05 20.40 3150g 51cm

Mocko Martin
s.Pauliny Kietrz

10.05 12.30 3100g 55cm
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Fotoreportaż DNI GŁUBCZYC
str.1/20 Mateusza Kitki,więcej

TVPOGRANICZE,
WWW.TWOJEGŁUBCZYCE.PL

15 -17. 06. 2018




