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„ALE TO JUŻ BYŁO”
GDZIE ??????
KIEDY ??????
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REGULAMIN IMPREZY
Wejście na teren imprezy

oznacza jednocześnie
akceptację poniższego regulaminu:

Miejsce i czas imprezy
- W Gadzowicach i Gołuszowicach, w dniu 26 sierpnia
2018r. w godz. 11:00 - 0:00 odbywa się plenerowa
impreza o charakterze dziękczynnego święta rolników
zorganizowanego na zakończenie zbiorów.
Wstęp bezpłatny.
ZASADY ZACHOWANIA
1. Osoby uczestniczące w imprezie są obowiązane
zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeń-
stwu własnemu i innych osób.
2. Uczestnicy w trakcie imprezy mają obowiązek bez-
zwłocznie opuścić wyznaczone dla nich miejsce oraz te-
ren przyległy udając się we wskazane miejsce do ewaku-
acji w pobliżu imprezy, bądź w inne bezpieczne miejsca
na wezwanie organizatora lub służb zabezpieczenia, bądź
samodzielnie w przypadku zaistnienia miejscowego za-
grożenia lub w razie konieczności umożliwienia dojazdu
służb ratowniczych.
3. Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do
poleceń Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Stra-
ży Miejskiej i innych osób ze służb porządkowych oraz
do poleceń spikera prowadzącego imprezę.
4. Samochody uczestników imprezy mają być pozosta-
wione w miejscach do tego dozwolonych aby nie utrud-
niać ruchu kołowego i pieszego.
5. Wszelkie wejścia i wyjścia z terenu imprezy, drogi
ewakuacyjne oraz droga dojazdu dla służb ratowniczych
i policji muszą być utrzymane w stanie wolnym dla bez-
piecznego opuszczania miejsca imprezy przez jej uczest-
ników bądź przemieszczania służb zabezpieczenia.
6. Wypadki lub szkody należy natychmiast zgłaszać
organizatorom imprezy w celu udzielenia niezbędnej po-
mocy osobom poszkodowanym.
7. Rodzice zobowiązani są do sprawowania opieki nad
dziećmi w szczególności w miejscach gdzie dozwolony
jest ruch pojazdów.
8. Uczestnicy przemarszu zobowiązani są do porusza-
nia się wyznaczoną trasą, bez nieuzasadnionego zatrzy-
mania oraz zwracania szczególnej uwagi na poruszające
się w kolumnie pojazdy mechaniczne i zaprzęg konny
z bryczką, a kierujący zobowiązani są do zwracania szcze-
gólnej uwagi na pieszych.
9. Uczestnicy imprezy w trakcie przemieszczania się
po drogach zobowiązani są do zwrócenia szczególnej
uwagi na ew. obecność pojazdów, których kierowcy nie
zastosowali się do znaków i sygnałów drogowych.

10. Uczestnicy przemarszu zobowiązani są do niezwłocznego
opuszczenia jego trasy na wezwanie służb porządkowych oraz
po jego zakończeniu na drogach publicznych gdzie zostanie otwar-
ty ruch dla pojazdów.
11. Zabrania się zbliżania do pojazdów opisanych w punkcie 8
na odległość 3 metrów w trakcie ich ruchu oraz przewożenia osób
na pojazdach poza miejscami siedzącymi stanowiącymi standar-
dowe wyposażenie pojazdu.
12. Organizator na terenie imprezy zastrzega sobie prawo do
wykonywania fotografii oraz rejestrowania obrazu i dźwięku.
ZABRANIA SIĘ wnoszenia na miejsce odbywania
                                         imprezy następujących przedmiotów:
- broni wszelkiego rodzaju, za wyjątkiem służb porządkowych,
- rzeczy, które mogą być użyte jako broń lub pociski,
- pojemników do rozpylania gazów substancji żrących
    lub farbujących,
- twardych opakowań a w szczególności wykonanych ze szkła,
   metalu lub tworzyw sztucznych, które wykorzystane niezgod
   nie z ich przeznaczeniem mogą stanowić zagrożenie dla życia
    lub zdrowia ludzkiego,
- butelek, kubków, puszek wykonanych z twardego lub kruchego
   i pękającego materiału, napojów alkoholowych, środków
   odurzających lub substancji psychotropowych itp.,
- fajerwerków i materiałów pirotechnicznych,
- zwierząt (psy, koty itd.) mogących utrudniać przebieg imprezy.

Ponadto zakazuje się:
- zakłócania przebiegu imprezy oraz ładu i porządku publicznego,
- przechodzenia przez zapory i inne zabezpieczenia,
- wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla uczestników
   imprezy,
- rzucania wszelkimi przedmiotami,
- rozniecania ognia i niszczenia dekoracji na terenie imprezy,
- sprzedawania towarów rozdawania ulotek i druków
    reklamowych bez zezwolenia organizatorów,
- niszczenia wszelkiego rodzaju sprzętów znajdujących się
    na terenie obiektu i parkingów, pisania po ścianach budynków
    i przenośnych sanitariatów,
- zaśmiecania miejsca imprezy i terenu przyległego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na tere-
nie imprezy będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-admi-
nistracyjnej.
2. Za wszelkie zniszczenia wynikające z przyczyn niewłaściwego
korzystania z urządzeń, sprzętu itp. obciążony będzie korzystają-
cy - powodujący zniszczenia.
3. We wszystkich sprawach nie zawartych w niniejszym regula-
minie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
                                                  Organizator Burmistrz Głubczyc

"DOŻYNKI GMINNE GADZOWICE 2018"

SZANOWNI  RODZICE  I  OPIEKUNOWIE,
       Przed Państwem szansa bezpłatnego zaszczepienia dzieci przeciw pneumokokom  - jednych z najbardziej groź-
nych 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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UROCZYSTA
 SESJA RADY MIEJSKIEJ

 W 10. ROCZNICĘ ODBUDOWY
RATUSZA MIEJSKIEGO

27 czerwca 2018 r. w Sali pod Aniołem Ratusza Miejskiego
odbyła się sesja Rady Miejskiej podczas której wręczone
zostały podziękowania i pamiątki osobom które angażowały
się i miały swój udział procesie odbudowy naszego ratusza

W spsób szczególny przez wręczenie „Honorowego Her-
bu Głubczyc” wyróżniono  - Józefa  Sebestę Marszałka  Wo-
jewództwa  Opolskiego  w latach 2006-2013. Radni i zapro-
szeni goście mieli okazję przypomnieć sobie widoki ratusza
na różnych etapach jego odbudowy,  foto - Jan Wac

 Pozostałe osoby to:
Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego,

Edward Cybulka,  Wiesław Kowalik, Katarzyna Maler,  Bar-
bara Piechaczek, Jan Wac, Dariusz Kozłowski, Bronisław
Chmielewski,  Marian Masiuk, Ryszard Kańtoch, Edward
Wołoszyn, Jan Krówka, Marian Dziuban, Władysław Chmie-
lewski, Kazimierz Naumczyk, Zbigniew Ziółko, Stanisław
Krzaczkowski, Leszek Karaczyn, Danuta Ciastoń, Marian
Bachryj,  Marian Pospiszel, Tadeusz Łoś, Bolesław Buniak,
Jerzy Wachowiak, Kazimierz Grzanka, Rafał Skoumal, Zbi-
gniew Lenartowicz, Kazimierz Pyziak, Józef  Kozina Starosta
Głubczycki od 2006r.  Anita Juchno - wicestarosta, Piotr So-
czyński - wicestarosta w latach 2006 - 2013
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KRESOWIANIE APELUJĄ O PAMIĘĆ
Środowiska  kresowe podkreślają konieczność pamięci

o dawnych ziemiach polskich. Corocznie spotykają się na bło-
niach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. W tym roku
biesiada kresowa była również okazją do promocji V tomu książ-
ki "Kresowianie piszą wierszem…"

Łzy, wspomnienia i radość, towarzyszyły IX Opolskim Dniom
Kresowym. Ci, którzy rozpoczęli swoje życie na wschodzie,
często doświadczyli bólu, smutku i tragedii związanej z wojną
i powojenną tułaczką. Mówią również o przebaczeniu, które
idzie w parze z pamięcią. Takie właśnie doświadczenia przepla-
tają się w wierszach i wspomnieniach zawartych w piątym już
tomie książki "Kresowianie piszą wierszem…"  Redaktor Anna
Krzywicka-Ustrzycka przypomina, że każde z wydań dotyczy
podobnych opowieści. - Kresowianie, to wspaniałe pokolenie,
które szanuje słowo i drugiego człowieka. Te osoby kochają
swój kraj, są bardzo religijni. Niejednokrotnie mają uzdolnienia
nie tylko plastyczne, ale także pisarskie. Udało mi się wycią-
gnąć ich skryte  w szufladach wiersze. W tej twórczości są
osobiste refleksje, dzielenie się problemami i opis historycz-
nych wydarzeń  - mówi.

W piątym zbiorowym tomie odnajdziemy wiele emocji i refleksji.
Wśród autorów jest m.in. Józefa Kondracka, która opisuje m.in.
Katyń, rodzinny dom czy okolice Olesna, w którym zamieszkała po
przesiedleniu. - Opisuję życie na Kresach. Kiedy miałam dziewięć
lat, musiałam opuścić swój rodzinny dom. Pamiętam dobrze pożar
Wierzbowca, w którym mieszkałam. To była straszna rzecz - wspo-
mina pani Józefa.

Marszałek województwa Andrzej Buła, podczas spotkania z Kre-
sowiakami, odczytał jeden z wierszy Józefy Kondrackiej.  - Pani
Józefa jest ze mną spokrewniona, jej babcia miała rodowe nazwisko
Buła, a nasze rodziny pochodziły z Wierzbowca. W tych wierszach
jest wszystko to, o czym opowiadały moje babcie. Wychowywały
mnie w Dobiercicach pod Byczyną. Szczególnie ważny dla mnie
jest wiersz "Wierzbowiec". To właśnie bandy UPA spaliły tę miej-
scowość. To wiersz, który skłania do refleksji i wyboru drogi -
dodaje marszałek. Przyznaje, że od Kresowiaków można obecnie
uczyć się tego                             >>>>                                                                            ..

WOJEWÓDZKI DZIEŃ KRESOWY
19 czerwca br. w Opolu odbyły się uroczyste obchody

 IX Wojewódzkiego Dnia Kresowego.
Zorganizowne zostały przez Departament Kultury, Sportu i

Turystyki Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzką Biblio-
tekę Publiczną, a związane  z promocją Tomu 5. publikacji "Kre-
sowianie piszą wierszem"

Wojewódzki Dzień Kresowy zgromadził brać kresową z róż-
nych zakątków Opolszczyzny i spoza niej. Przybyli także sędzi-
wi już autorzy kresowych wierszy, w tym: Józefa Kondracka
czy Mieczysław Habuda, często goszczący w Głubczycach.
Spotkanie to prowadził dyrektor Bibliotki Wojewódzkiej - Ta-
deusz Chrobak.

Wśród licznie zgromadzonych gości byli: marszałek woje-
wództwa opolskiego - Adam Buła, wicemarszałek - Stanisław
Rakoczy, cały Zarząd Sejmiku Wojewódzkiego, przedstawicie-
le świata kultury, literatury, nauki i inni.

Głubczyce reprezentowali: wiceburmistrz - Kazimierz Bedryj,
prezes Głubczyckiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kre-
sów Płd.-Wsch. - Edward Wołoszyn, jego z-ca - Kazimierz Na-
umczyk oraz Ryszard Brzeziński.

Oprawę artystyczną uroczystości stanowiła jakże barwna
i żywiołowa "Biesiada Kresowa" w wyk. Grupy Estradowej
MIRIAM MOK i teatru TRADYCJA ZSM w reżyserii Marii
Farasiewicz.

Występ naszej ekipy zrobił ogromne wrażenie na odbior-
cach i spotkał się z wielkim aplausem. Musiał więc być bis!
Tego popołudnia  padło wiele ciepłych słów pod adresem arty-
stów z Głubczyc. Warto również podkreślić, że to właśnie Ma-
ria Farasiewicz wraz ze swoimi zespołami została zaproszona
do Opola przez Departament Kultury, by uatrakcyjnić obcho-
dy IX Wojewódzkiego Dnia Kresowego. Gratulujemy więc   tego
wyróżnienia.

A w artystycznym przedięwzięciu, o którym jest mowa wy-
stąpili: Maria Farasiewicz, Beata Krzaczkowska, Witold Dereń,
Wiesław Wierzba, jak i Mieczysław Zając (lwowski baciar!);
akompaniowali na żywo: Marian Bażyński (organy), Tomasz
Mirga (skrzypce) i Wiesław Wierzba (gitara, taburyn).

Więcej informacji o tym wydarzeniu na www.opolskie.pl
Redakcja ZSM
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>>>>   KRESOWIANIE APELUJĄ O PAMIĘĆ
Kazimierz Wasilewski, którego twórczość również znalazła się

na kartach najnowszej książki, chciałby, aby pamięć o Kresach
była wciąż żywa w sercach Polaków. - Pochodzę ze Stanisławo-
wa, a w wierszach wspominam swoją rodzinę. Pamiętam, jak przy-
szli do nas sowieci. Mobilizacja w 1944, to był bardzo trudny
czas i poszukiwanie miejsca do życia. Opole przypomina mi wła-
śnie moje rodzinne miasto. Należy pamiętać o tym, że mieszkali-
śmy i przeżywaliśmy najcudowniejsze czasy właśnie na Kresach
Wschodnich - mówi.

Teresa Kłoda opisuje ewakuację z domu. - Miałam wtedy pięć
lat. To zdarzenie jest we mnie żywe do dziś. Jak czytam swój
wiersz, za każdym razem płaczę. Nie chciałabym, aby ktoś przeżył
to co my - mówi Kłoda. Wiersze Mieczysława Habudy to splot
patriotyzmu, przeżyć religijnych oraz wspomnień. - Opisałem tra-
gizm,  mordy, które widziałem. To jest bardzo wzruszające. Wie-
rzyć się nie chce, że kiedyś tak było. Na Wołyniu brat mordował
brata. Widziałem pożogi wojenne, łuny na niebie, gdy paliły się
wioski. Opisałem też chwile, które przeżywałem po wojnie - mówi
Habuda.

Nieco inne wiersze zaproponowała Róża Baranowska. Jej twór-
czość wypełniona jest radością i humorem. - Te przeżycia z dzie-
ciństwa mało pamiętam. Większość opowieści znam z refleksji
rodziców. Moje wiersze prowokują do uśmiechu, nie chcę smu-
cić - mówi.

Dodajmy, że prezentowana w trakcie spotkania publikacja po-
wstała z okazji 100 - lecia Niepodległości Polski oraz 20 - lecia
Samorządności Województw i Powiatów.

Kresowianie podczas swego dorocznego spotkania mieli też
okazję do podziwiania żywiołowego występu Grupy Estradowej
MIRIAM  Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach oraz Te-
atru Tradycja Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach pod
kierownictwem Marii Farasiewicz. Występ miał formę biesiady
kresowej. A wystąpili w niej: Maria Farasiewicz, Beata Krzacz-
kowska, Witold Dereń, Wiesław Wierzba, Mieczysław Zając.
Akompaniament: Marian Bażyński (organy), Tomasz Mirga
(skrzypce), Wiesław Wierzba (gitara). Oklaskom nie było końca,
musiał więc być bis

10. OPOLSKA BRYGADA LOGISTYCZNA IM. PŁK. PIOTRA WYSOCKIEGO
ŚWIĘTOWAŁA XIX ROCZNICĘ SWOJEGO ISTNIENIA

28 czerwca 2018r. w Opolu, 10 Opolska Brygada Logistyczna
im. płk. Piotra Wysockiego świętowała 19. rocznicę swojego ist-
nienia. W obchodach  wzięła udział delegacja harcerzy  Komen-
dy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głubczycach. Pod-
czas uroczystości z rąk dowódcy 10.  Brygady Logistycznej  wy-
różniający się żołnierze i pracownicy wojska odebrali odznaki
pamiątkowe, listy gratulacyjne i podziękowania. Żołnierze otrzy-
mali również podziękowania za bieżącą działalność od przedsta-
wicieli związków weteranów i kombatantów oraz organizacji po-
zarządowych.  Honorowy Herb Głubczyc wręczyli płk. Szymono-
wi Lepiaszowi, d -cy 10.OBLog - Burmistrz Adam Krupa z Bar-
barą Piechaczek Przewodniczącą Kapituły.  Dowódca uhonoro-
wał również osoby, które wspierają 10. Brygadę Logistyczną
w realizacji codziennych zadań, wśród nich: Burmistrza Głubczyc
Adama Krupę - Medalem 10. Opolskiej Brygady Logistycznej,
Barbarę Piechaczek - Ryngrafem 10.OBLog, Komendę Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego, - również  Ryngrafem 10. OBLog,
oraz Roberta Galarę Plakietką  płk. Piotra Wysockiego Patrona
10. OBLog. Oficjalną część obchodów zakończyła Pieśń Repre-
zentacyjna Wojska Polskiego wykonana przez Orkiestrę Repre-
zentacyjną Wojsk Lądowych z Wrocławia, po której przegrupo-
wano oddziały do defilady. Na koniec uroczystości wszystkich
gości zaproszono na pokaz musztry paradnej oraz pokaz histo-
rycznego sprzętu wojskowego.            Katarzyna Mojzyk
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Wyróżnienie indywidualne Fair Play 2017 w kategorii  Całokształt
kariery sportowej i godne życie po jej zakończeniu Dla  zawodnika  lub

zawodniczki,  którzy  wy-
różnili  się  postawą  fair
play  w  sporcie  i  godnym
życiem po zakończeniu ka-
riery sportowej (osobistym,
zawodowym, w działaniach
na rzecz młodzieży upra-
wiającej sport itp.).

Ryszard  Borek - badminton
Zawodnik, a   następnie   trener   badmintona

Od  początku
związany  z  klu-
bem  w  Głub-
czycach  (naj-
pierw  Unia,  a
po  zmianach
nazwy  –  Polo-
nia  i  Technik).
W  trakcie  wie-
loletniej  pracy
szkolen iowej
przyczynił  się
do  zdobycia
przez pod-

opiecznych  24  tytułów  Drużynowego  Mistrza  Polski  oraz  ponad  450
medali  na  Indywidualnych Mistrzostwach Polski.

    W latach
1981– 2004  peł-
nił  funkcję  tre-
nera  kadry  na-
rodowej  Pol-
skiego  Związku
Badmin tona.
W  tym  czasie
jego  zawodnicy
zdobyli  trzy
brązowe  meda-
le podczas  Mi-

strzostw  Europy  Seniorów  oraz  jeden  srebrny  i  dwa  brązowe  na
Mistrzostwach Europy Juniorów. Był trenerem reprezentacji na igrzy-
skach olimpijskich w Atlancie (1996), Sydney (2000) i Atenach (2004).
Następnie, do 2009 roku, pracował  z kadrą narodową Cypru, a potem
został trenerem klubu Morfotikos Nikozja.

W 1977 roku był współzałożycielem Polskiego Związku Badmintona.
Całą energię poświęcał  rozwojowi  polskiego  badmintona  zarówno  jako
trener,  jak  i  działacz  sportowy.  Obecnie  jest  na  emeryturze,  ale  pełni
funkcję  wiceprezesa  LKS  Technik  Głubczyce;  jest  też  czynnym
trenerem-konsultantem.  Jego  działalność,  zaangażowanie, ale przede
wszystkim postawa moralna zostały docenione przez Kapitułę Kolegium
Sędziów PZBad. poprzez przyznanie mu w 2002 roku związkowej nagrody
Fair Play.

WYRÓŻNIENIE INDYWIDUALNE
 FAIR PLAY 2017

POLSKIEGO KOMITETU OLIMPIJSKIEGO
DLA RYSZARDA BORKA

      W dniach 14-17.06.2018r. w Serbii w miejscowości
Novy Sad odbył się Międzynarodowy Turniej Badmin-
tona Serbian Youth International. Świetnie spisała się
zawodniczka  Technika Głubczyce Maja Janko która zdo-
była w kategorii U13  brązowy medal w grze podwójnej
grając w parze Julią Wójcik zawodniczką klubu Beninca
UKS Feniks Kędzierzyn-Koźle. Serdecznie gratulujemy

Fotografie noworodków: str.19

 KADR  Studio

Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur,  Głubczyce,

  Grunwaldzka 2,  662 065 354
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ZAGRAJ MI PIĘKLNY CYGANIE II
W pierwszą niedzielę lata, 24 czerwca br., w amfiteatrze przy ul.

Kochanowskiego w Głubczycach odbyła się druga edycja jakże
barwnego, 1,5-godzinnego widowiska muzyczno-tanecznego pt.
"Zagraj mi piękny Cyganie II"  w reżyserii Marii Farasiewicz,
według jej scenariusza.

Wystąpiły w nim połączone siły trzech zespołów: Grupa Es-
tradowa MIRIAM MOK, teatr TRADYCJA ZSM oraz zespół
romski TERNE CIERCHENIE prowadzony przez Bronisławę Mir-
gę przy Towarzystwie Kulturalno-Społecznym Romów.

Akompaniowali: Marian Bażyński (instrumenty klawiszo-
we),Tomasz Mirga (skrzypce,) i Wiesław Wierzba (gitara, tam-
buryn).

Występ zaanonsował dyrektor MOK - Zbigniew Ziółko
Mimo zagadkowej i zmiennej pogody publiczność dopisała!

A wśród niej byli włodarze naszego miasta i powiatu, radni róż-
nych szczebli samorządowych i oczywiście miłośnicy muzyki
cygańskiej, którzy wypełnili amfiteatr i otaczający park. W jego
malowniczej scenerii wybrzmiały niegdysiejsze i współczesne
pieśni cygańskie ilustrowane tańcem romskim, a przeplatane
stosowną poezją. Urzekająca, tematyczna scenografia "Stajni
na Warszawskiej" dodała autentyczności widowisku. Można
było poczuć klimat i atmosferę dawnych obozowisk i taborów
cygańskich. Nie mogło też zabraknąć prawdziwego konia i palą-
cego się nieopodal ogniska.

Żywiołowo reagująca widownia dała się ponieść cygańskim,
gorącym rytmom. Brawom nie było końca. Musiał więc być bis!
Integracyjny charakter programu dopełnił utwór "Jedno jest nie-
bo dla wszystkich".

W spektaklu muzycznym wystąpili: Maria Farasiewicz, Beata
Krzaczkowska, Karolina Sobczyk, Witold Dereń, Mietek Zając,
wspomniani akompaniatorzy jak i grupa dzieci, młodzieży i doro-
słych głubczyckich Romów.

To kulturalne wydarzenie na bieżąco w czasie trwania wystę-
pu udostępniała na swym profilu facebookowym Krystyna Ko-
ziara. TVPogranicze zarejestrowała program i wkrótce go wy-
emituje. Będzie też dostępny na YouTube TVPogranicze.

Redakcja ZSM

SZANOWNI PAŃSTWO,
Kontaktuję się z Państwem w imieniu Ogólnopolskiego Pogo-

towia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" prowa-
dzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agen-
cji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Głównymi celami jakie przyświecają naszej codziennej pracy
jest pomoc osobom doznającym przemocy, jej świadkom oraz oso-
bom poszukującym informacji na temat zjawiska przemocy w ro-
dzinie i sposobów jej przeciwdziałania.

Nasze doświadczenie pokazuje, że w procesie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie bardzo ważne jest dotarcie do jak najszersze-
go grona osób, które są uwikłane w problem przemocy. Dlatego
rozpoczęliśmy ogólnopolską akcję informacyjną, której jednym z bardzo ważnych elementów jest publikacja w prasie  i mediach
informacji o tym, gdzie osoby dotknięte przemocą mogą się zwrócić o pomoc.

W ramach prowadzenia Ogólnopolskiego Pogotowia "Niebieska Linia" obsługujemy bezpłatną, całodobowy  Telefon dla osób
doznających przemocy i jej świadków. Dyżury pełnią konsultanci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - głownie psychologo-
wie, pedagodzy oraz  prawnicy na wydzielonych dyżurach prawnych.

Czasem kontakt telefoniczny z nami jest dla wielu osób pierwszym krokiem na drodze podejmowania decyzji o wychodzeniu
z relacji przemocy. Dotyczy to środowisk wiejskich, z małych miast, gdzie dostęp do profesjonalnej pomocy bywa ograniczony.

W związku z tym chcielibyśmy prosić o bezpłatną publikację w Państwa gazecie naszej ulotki informacyjnej. Wierzymy, że
wspólnymi siłami uda nam się trafić do jak najszerszej grupy osób potrzebujących wsparcia w związku z uwikłaniem w przemoc.

                                                                                                                                       Z wyrazami Szacunku  Krystyna Wiktorzak
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PODSUMOWANIE PROJEKTU POLSKO - CZESKIEGO
 „TRANSGRANICZNYMI ŚLADAMI NEO-GOTYKU”

 W POWIATOWYM MUZEUM ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ    (2018.06.22)

PARTNEREM PROJEKTU PARA-
FII RZYMSKOKATOLICKIEJ NA-
RODZENIA NMP W GŁUBCZY-
CACH BYŁA RIMSKOKATOLIC-
KA  FARNOST BILOVEC. PRO-
JEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE
ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIO-
NALNEGO ORAZ ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA RP”PRZE-
KRACZAMY GRANICE”
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NAUKA - I STOPNIA:
Michał Junka, Bartłomiej Sitnik - Szkoła Podstawowa Nr 3
NAUKA  - II   STOPNIA
Natalia Ganczarska, Amelia Mikler, Dominika Zagwocka, Inga
Kaśków, Zdzisław Malczewski - Szkoła Podstawowa Nr 3
NAUKA - III STOPNIA
Marek Rogala, Dominika Wiciak, Florczak  Marta, Aleks   Koło-
dziejczyk - Szkoła Podstawowa Nr 1
Filip Kleczewski - Szkoła Podstawowa Nr 2
Wojciech Rudziński, Dominik Skibiński, Maja Tomaszewska,
Filip Dąbrowa, Kornelia Ripa - Szkoła Podstawowa Nr 3
Katarzyna Kopera, Emilia Gużda - Zespół Szkół w Pietrowicach
KULTURA - I STOPNIA
Marta Kubów, Małgorzata Kubów - Szkoła Podstawowa Nr 1
Luiza  Lelińska, Oliwia Prus - Szkoła Podstawowa Nr 3
KULTURA  - III STOPNIA
Zuzanna Rostowska - Szkoła Podstawowa Nr 1
Tomasz  Witek - Szkoła Podstawowa Nr 2
Patrycja Kołcz, Paulina Piekarz, Emilia Uksik - Szkoła Podstawo-
wa Nr 3 , Magdalena Wabnic - Zespół Szkół w Pietrowicach
NAGRODA BURMISTRZA 2018 w kategorii sport
 Nagroda  I stopnia
Mateusz Golas, Oliwier Wolny, Maja Janko, Natalia Raczkow-
ska, Kaja Naumczyk, Oliwia Zielińska, Rafał Mielnik, Jakub Ga-
łązka, Paweł Kiszczyk, Anna Gałaszkiewicz, Dominik Lenarto-
wicz, Mateusz Golas, Oliwier Wolny, Maja Janko, Natalia Racz-
kowska, Kaja Naumczyk, Oliwia Zielińska, Rafał Mielnik, Jakub
Gałązka, Paweł Kiszczyk, Anna Gałaszkiewicz, Dominik Lenarto-
wicz - SP 1 - Badminton
Marta Fiet, Michalina Kaliwoda, Julia Hac - SP 1 - Karate
Tomasz Witek, Michał Michalewski - SP 2 - Teakwon-do
Olivier Gacki, Emilia Mstowska - SP 2 - Badminton
Tomasz Ciapa, Klaudiusz Leliński - SP 2 - Karate
Wojciech Patryjach, Jakub Patryjach, Maja Kowalczyk, Maciej

Kowalczyk, Mateusz Stankiewicz, Szymon Cieślik - SP 3 - Karate
Szymon Ślepecki, Angelika Kowarska - SP 3 - Badminton
Maria Grzegorzewicz, Sandra Knosala, Zuzanna Puk, Kacper
Sowa, Kamila Bednarczuk, Martyna Bernaś, Aleksandra Dudzik
- SP Pietrowice - Teakwon-do
Paweł Popczyk - SP Gołuszowice - Teakwon-do
Julia Szuszkowska - SP Gołuszowice - LA
Nagroda II stopnia
Piotr Adamów, Anna Paruszewska - SP 1  - Badminton
Kornel Śniatowski, Dawid Serafin - SP 2  - Badminton
Nagroda III stopnia
Julia Krawiec, Hubert Lenartowicz, Łukasz Golas - SP1 Bad-
minton, Wojciech Jano - SP1 - Teakwon-do
Oliwia Kinal - SP1-Tenis stołowy, Dominika Borowska-SP2 - LA
Jakub Słodkowski, Zuzanna Słodkowska - SP 2 - Teakwon-do
Dominik Mazurkiewicz - SP 3  - Teakwon-do
Nicola Brewus, Łukasz Ostarek, Angelika Olchowska, Karolina
Marciniszyn, Arkadiusz Legrand, Oskar Konik, Miłosz Gawłow-
ski, Natalia Dudzik, Kinga Atłachowicz, Jakub Albert, Tobiasz
Tyburczy, Anna Żłobicka - SP Pietrowice - Teakwon-do
NAGRODY RZECZOWE
Drużyna Mini Piłki Siatkowej dziewcząt  SP nr 2
1. Dominika  Borowska, 2. Martyna Dołhan, 3. Katarzyna Kali-
ciak, 4. Wiktoria Kostuś, 5. Aleksandra Makara, 6. Emilia Mstow-
ska, 7. Zuzanna Mułyk, 8. Martyna Pawlak ,
Drużyna Mini Piłki Siatkowej  chłopców SP nr 2
1. Mateusz Fluder,  2. Patryk Frydryk, 3. Konrad Kowalczyk,
4. Michał Kwiatkowski, 5. Klaudiusz Leliński, 6. Jakub Lichocki,
7. Konrad Mędrala, 8. Karol Serwetnicki, 9. Tomasz Serwetnick,
10. Paweł Smołka
Dla chóru "Cantabile" - grupa młodsza pod dyrygenturą  Ewy
Maleńczyk Laureata "Srebrnego Pasma" regionu opolskiego
w konkursie chórów "Śpiewająca Polska". (foto) >>>
Dla chóru "Can-
tabile" ze Szkoły
Podstawowej Nr 3
pod dyrygenturą
Ewy Maleńczyk
Laureata "Złote-
go Kamertonu"
na Ogólnopol-
skim Konkursie
Chórów a Cappel-
la Dzieci i Mło-
dzieży.(foto) >>>

UCZNIOWIE GMINNYCH SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH WYRÓŻNIENI
W ROKU SZKOLNYM 2017/18
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UCZNIOWIE GMINNYCH SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH WYRÓŻNIENI
W ROKU SZKOLNYM 2017/18
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UCZNIOWIE GMINNYCH SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH WYRÓŻNIENI W ROKU SZKOLNYM 2017/18
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Höchste Auszeichnung der Partnergemeinde Glubczyce für Verbandsbürgermeister Michael Cullmann
und den Beigeordneten und Vorsitzenden des Freundeskreises Christian Angne.

Im Rahmen des Partnerschaftsbesuches vom 31.05. bis 4.06. 2018 in der polnischen Partnergemeinde
Glubczyce (Leobschütz) wurden dem Verbandsbürgermeister Michael Cullmann sowie dem Beigeordne-
te Christian Angne die höchsten Auszeichnung der polnischen Gemeinde den "HONOROWY HERB
GLUBCZYCE" (Ehrenwappen von Glubczyce) verliehen........

            NAJWYŻSZE ODZNACZENIE PARTNERSKIEJ GMINY GŁUBCZYCE  DLA MICHAELA CULLMANA,
BURMISTRZA ZWIĄZKU GMIN ROCKENHAUSEN

 ORAZ CHRISTIANA ANGNE, RADNEGO I PRZEWODNICZĄCEGO TOWARZYSTWA PRZYJAŹNI MIESZKAŃCÓW
    W czasie  wizyty w partnerskiej w Gminie Głubczyce, w dniach: 31.05.- 04.06.2018r, Burmistrz Michael Cullman i radny Christian
Angne, zostali odznaczeni   Honorowym Herbem Głubczyc, najwyższym odznaczeniem Miasta i Gminy Głubczyce.
W czasie „Balu Integracyjnego” przygotowano uroczyste wręczenie Honorowego Herbu Głubczyc. W swojej laudacji, Burmistrz
Głubczyc Adam Krupa, wspominał początki Partnerstwa Gmin zainicjowane w 2003 roku przez swojego poprzednika, Kazimierza
Jurkowskiego oraz ówczesnego niemieckiego burmistrza Karla-Heinza Seebalda.
 Wiele obustronnych odwiedzin i kontaktów w sposób ciągły wzmocniło relacje i wzajemne poznanie. W osobie Michaela
Cullmana mamy partnera, który nas wspomaga nie tylko z racji piastowania funkcji urzędowej lecz również jako osoba prywatna.
Duże znaczenie dla niego ma to, że relacje partnerskie rozwinęły się również między młodzieżą szkolną i Strażą Pożarną co wróży
dobrze na przyszłość. W osobie Christiana Angne objawia się ktoś, kto zainicjował powstanie partnerstwa, które dzięki jego
wielkiemu zaangażowaniu nadal trwa i się rozwija.
     W  powstaniu i ugruntowaniu obydwu Stowarzyszeń Mieszkańców, ogromne zasługi ma Przewodniczący Christian Angne
oraz jego polski partner Bolesław Buniak, który ze szczególnym zaangażowaniem dba o rozwój relacji partnerskich , towarzyskich
i kulturowych między mieszkańcami naszych gmin i przygotowuje wspaniałe programy wizyt.
W uznaniu zasług dla Partnerstwa Miast i Gmin Głubczyce – Rockenhausen , Kapituła  „Honorowego Herbu Głubczyc” w osobie
Przewodniczącej dr Barbary Piechaczek oraz  przewodniczącego Rady Miejskiej  Kazimierza Naumczyka , przyznała
 Michaelowi Cullmanowi i Christianowi Angne najwyższe odznaczenie Miasta i Gminy Głubczyce : Honorowy Herb Głubczyc”,
który został wręczony również w obecności burmistrza  Adama Krupy.
W swoim podziękowaniu , Burmistrz Michael Cullman podkreślił
ogromne znaczenie w „Part- nerstwie Miast „  wzajemnych kontak-
tów międzyludzkich  : „lu- dzie , którzy sobie nawzajem pomagają,
rozmawiają ze sobą, razem świętują i szanują się wzajemnie – nie
strzelają do siebie . To jest fundament (rdzeń) dzisiejszej Europy”.
Z zadnym miastem spoza Pfalz-u nie ma tak częstych wzajem-
nych kontaktów i wizyt jak z miastem partnerskim Głubczyce. Cie-
szy nas nawiązana więź z młodzieżą i strażą pożarną.Do hasła
przewodniego strażaków : „ratować i chronić „ - możemy jeszcze
dopisać –  łączyć ,  i to jest właśnie sens współpracy partnerskiej.I
to właśnie powinno być mottem przewodnim dla wielkiej poli-
tyki. Z żadnym państwem w całej Europie nie mają Niemcy ta-
kich relacji jak z Polską, mimo różnic politycznych, na płasz-
czyźnie narodowej, gospo- darczej czy kulturalnej.
Christian Angne , radny i przewodniczący „ Stowarzyszenia Nie-
miecko-Polskiego” ,otrzy- manie odznaczenia uznał jako ogrom-
ny zaszczyt dla siebie. Jest to uznanie ogromnego zangażowania
i wspólnej pracy w duchu partnerstwa czy to z polskiej, czy niemieckiej strony. Szczególne podziękowania za wkład w powstanie
(w 2011 roku ) i rozwój „Stowarzyszenia Mieszkańców Miast Partnerskich „  należą się Bolesławowi Buniakowi, dzięki współpracy
z nim, „ Partnerstwo „ działa w duchu porozumienia  i przyjaźni między naszymi nacjami. Jest to zaszczyt dla przewodniczących, ale
jednocześnie oznacza też  i obowiązek dbania o przyszłość.                                                                     Tłum. Bronisława Furtak
Na zdjęciu od lewej : Przewodniczący RM  Kazimierz Naumczyk, Burmistrz Michael Cullman, Przew. Kapituły  „Honorowego

Herbu Głubczyc” dr Barbara Pie-
chaczek, Radny Związku Gmin
Rockenhausen Christian Angne i
Burmistrz Adam Krupa.
 Od red.GG Na zdjęciu z lewej -
drogowskazy do miast partner-
skich Głubczyc: Zbaraż, Sait
Remy sur Avre, Krnov, Albrechti-
ce, Rusin, Rockenhasen.
   Na zdjęciu z prawej - drogo-
wskaz do siebie - prezent/pamiąt-
ka od partnerskiego miasta po
wizycie w Głubczycach.
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XXXIII MISTRZOSTWA EUROPY TAEKWONDO
W dniach 12.04-15.04.2017 r. w Maribor - Słowenia  odbyły się XXXIII

Mistrzostwa Europy Taekwondo. Wystartowało w nich ponad 600 zawodni-
ków i zawodniczek z 29 państw. Są to zawody w których mogą brać udział
zawodnicy tylko posiadający czarny pas  i z limitem 2 osób w konkurencji dla
każdego kraju.  Zawodnicy trenera Daniela Jano, Ludowego Klubu Sporto-
wego Sparta Głubczyce i Pietrowice Karolina Konik i Bartosz Słodkowski
przed zawodami trenowali na zgrupowaniu kadry narodowej w Głubczycach.
Bardzo dobrze wystartowała  Karolina Konik, która zdobyła III miejsce
w walkach do 62 kg pokonując w pierwszej walce wicemistrzynię świata
z Irlandii a następnie bardzo dobrą zawodniczkę z Holandii. Fenomenalnie
wystartował  Bartosz Słodkowski zdobywając 1 złoty  i 2 srebrne medale,
zajmując       I miejsce w najcięższej kategorii wagowej + 85, II m w drużyno-
wych walkach i II m w drużynowych testach siły. Nasi zawodnicy zdobyli
1 medal złoty,   2 srebrne i 1 brązowy. Serdecznie gratulujemy tak wspaniałe-
go wyniku i godne reprezentowanie naszego kraju.

XXVII MISTRZOSTWA POLSKI
TAEKWONDO JUNIORÓW

W dniach 11.05-12.05.2018 r. w Kłobucku  odbyły się XXVII Mistrzostwa
Polski Taekwondo Juniorów. W zawodach startowało ponad 140  zawodni-
ków z 44 klubów, którzy z sukcesami przebrnęli przez dwa turnieje makrore-
gionalne. Ludowy Klub Sportowy Sparta Głubczyce oraz ZS w Pietrowicach
reprezentowała 9 osobowa ekipa sportowa. Wspaniały występ  naszych
zawodników dał nam 1 złoty, 2 srebrne i 3 brązowe medale. Mistrzynią Polski
Taekwondo w testach siły została Patrycja Piworun zajmując I miejsce bez-
błędnie rozbijając wszystkie deski. Patrycja również zajęła II miejsce w wal-
kach w kategorii + 65 kg, Kinga Sztucka po bardzo dobrych walkach zdobyła
II miejsce w walkach do 60 kg i V w układach formalnych, Wiktoria Konik
zdobyła III m walkach powyżej 65 kg i Jakub Brewus zajął III m w walkach +
75 kg i III m w testach siły, Daria Baran  V miejsce w układach, Martyna
Marciniszyn Vm. w walkach do 45 kg i Kamila Bednarczuk Vm.  w walkach do
45 kg.    Bardzo dobry występ wszystkich naszych zawodników zaowocował
zdobyciem 92 punktów  w ramach ministerialnego systemu sportu młodzie-
żowego. Serdeczne podziękowania za tak dobrą postawę dla całej naszej
reprezentacji Klubowej.

XXXI MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW
I MŁODZIEŻOWCÓW TAEKWONDO- KŁOBUCK

W dniach 25-27 w maju 2018 roku w Kłobucku odbyły się XXXI Mistrzo-
stwa Polski Seniorów i Młodzieżowców Taekwondo.  Reprezentacja LKS
Sparta Głubczyce i ZS w Pietrowicach w składzie Karolina Konik, Kamila
Ciechanowska, Paulina Szpak, Daria Baran, Olga Jabłońska, Kinga Sztucka ,
Patrycja Piworun, Bartosz Słodkowski, Sławomir Gołąb, Michał Jano, Woj-
ciech Żłobicki i Jakub Brewus, wraz z trenerem Danielem Jano i Bogdanem
Brzostowskim  przywiozła z Mistrzostw trzy krążki  złote, jeden srebrny
i cztery brązowe.

Tytuł Mistrza Polski i złoty medal uzyskała Karolina Konik wygrywa-
jąc indywidualne walki do 62 kg i III m w testach siły. Dwa złote medale i tytuł
Mistrza Polski wywalczył Bartosz Słodkowski  w walkach w kategorii + 85 kg
i testach siły zostając również najlepszym zawodnikiem Mistrzostw. Wicemi-
strzynią Polski została Paulina Szpak w układach formalnych kobiet. Na trze-
cim miejscu podium w układach formalnych stanęły: Olga Jabłońska i Daria
Baran. W walkach drużynowych III miejsce zdobyła nasza   drużyna kobiet
w składzie: Karolina Konik, Kamila Ciechanowska, Paulina Szpak, Olga Ja-
błońska, Daria Baran i Kinga Sztucka.

Następne zawody w których zawodnicy LKS Sparty Głubczyce  będą
mogli sprawdzić swoje umiejętności to Puchar Świata i Puchar Europy. Życzy-
my im równie udanych startów.
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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

                                    Opole, 16 lipca 2018 r.
PIENIĄDZE DLA FIRM - INWESTUJ W BEZPIECZEŃSTWO PRACY
Firmy, które chcą poprawić warunki pracy mogą liczyć na pieniądze

z ZUS. Od początku tygodnia można składać wnioski o dofinansowanie
sięgające nawet 500 tys. złotych. Kwota dofinansowania będzie dostoso-
wana do liczby pracowników w przedsiębiorstwie.

Konkurs ogłoszony przez ZUS potrwa do 23 sierpnia. Firmy mogą składać projekty, które podniosą bezpieczeństwo i higienę na
stanowiskach pracy oraz zmniejszą zagrożenia wypadkami przy pracy czy chorobami zawodowymi. Wybrane projekty będą mogły
być realizowane w przyszłym roku, a do podziału dla firm jest niebagatelna pula 50 mln zł.  ZUS pokryje koszty projektów inwesty-
cyjnych i doradczo-inwestycyjnych. Mała firma - większe wsparcie - Poziom wsparcia finansowego będzie uzależniony od
wielkości przedsiębiorstwa czyli liczby pracowników, za których firma opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Mikroprzedsię-
biorstwa czyli te zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób, mogą liczyć nawet na 90 procentowe dofinansowanie prognozowanej
wartości projektu - podkreśla Emilia Kubat-Matusiak z Centrum Dofinansowania Płatników w Opolu.

Małe firmy, zatrudniające od 10 do 49 osób, mogą liczyć na 80 proc. dofinansowania do szacowanej wartości projektu, te średnie
- zatrudniające do 249 osób - na 60 proc., a zakłady pracy, które ubezpieczają powyżej 250 pracowników, na 20 proc. sfinansowania
szacowanej wartości projektu.  Nie dla każdego - Będą liczyć się projekty tylko tych przedsiębiorców, którzy na bieżąco regulują
zobowiązania w ZUS czyli nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz terminowo
opłacają podatki. Ważne jest, by firma nie była w stanie upadłości lub w trakcie likwidacji. Przy ocenianiu wniosku sprawdzimy też
czy firma ubiegała się już w przeszłości o takie dofinansowanie - dodaje Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS województwa
opolskiego.  Wniosek papierowo i elektronicznie Przedsiębiorca, który chce otrzymać dofinansowanie, może złożyć wniosek w
wersji papierowej i elektronicznej przez stronę www.prewencja.zus.pl Papierową wersję wniosku należy złożyć w dowolnej placów-
ce ZUS lub wysłać na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrum Dofinansowania Płatników ul. Wrocławska 24, 45-701
Opole. Dokumenty w sprawie konkursu są do pobrania pod adresem www.zus.pl/prewencja

                                                                                        Sebastian Szczurek Rzecznik Regionalny ZUS  województwa opolskiego

Zwracam się do Czytelników Głosu Głubczyc z bardzo gorącą, serdeczną  prośbą
o pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego na zabieg neurochirurgiczny SDR

 (koszt 175 tys zł)  dla mojej 9-letniej córki Lilii Sikora-Balickiej.
 Córka od urodzenia choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce a zabieg neurochirurgiczny  wykonywane

w Stanach Zjednoczonych przez zespół Dr Park jest jedynym zabiegiem, który na trwałe zapewni zmniejsze-
nie spastyczności, oraz poprawi  jakość życia Lilii. Serdecznie i  z głębi serca proszę o pomoc w dobrowolnej
kwocie darowizny na konto  Fundacji Zdążyć z Pomocą,   ul. Łomiańska  5 01-685 Warszawa.

Alior BANK  S.A. PL 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 (darowizny w złotówkach)
z dopiskiem:   33988, Lilia Sikora-Balicka,  darowizna na pomoc i ochronę zdrowia
Wszystkie środki, pieniężne na subkoncie  w Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" zostaną wykorzysta-

ne zgodnie z ich przeznaczeniem. Gwarantem tego jest Fundacja oraz jej statut.
Składamy serdeczne podziękowania, wyrazy wdzięczności i szacunku wszystkim sponsorom,
darczyńcom, instytucjonalnym i osobom prywatnym.
 Profil Lilii można znaleźć na stronie Fundacji:  https://dzieciom.pl/podopieczni/33988
                                                                                                                                              Dziękuję
                                                                                                                              Agnieszka Sikora-Balicka
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22 czerwca, Plac apelowy głubczyckiego MECHANIKA.
Oto ma miejsce uroczysta akademia kończąca rok szkolny 2017/
2018. Przy mikrofonie prowadząca uroczystość Ola Pabian - prze-
wodnicząca samorządu uczniowskiego. Przemarsz klasy mundu-
rowej dowodzonej przez wychowawcę - Andrzeja Wesołowskie-
go, wciągnięcie flagi państwowej na maszt i patetycznie odśpie-
wany hymn narodowy.Tymczasem  głos zabiera dyrektor szkoły
- Jan Łata, podsumowując miniony rok edukacji.

Snuje refleksje na temat osiągnięć uczniów, nauczycieli, wy-
chowawców. Dziękuje za zaangażowanie w proces dydaktyczno
- wychowawczy i szeroką działalność szkoły w środowisku.
Motywuje do dalszej pracy w kolejnym roku szkolnym. Życzy
wszystkim udanych, a zwłaszcza bezpiecznych wakacji.

Wita i anonsuje zaproszonych gości, reprezentantów różnych
środowisk, od lat współpracującyc  z ZSM. A są to : radny Sejmi-
ku Wojewódzkiego - Zbigniew Ziółko, wiceburmistrz -Kazimierz
Bedryj, przewodniczący Rady Miejskiej - Kazimierz Naumczyk ,
kierownik wydziału oświaty i zdrowia Starostwa Powiatowego-
Tomasz  Seń, O. Urban Adam Bąk- dyrektor Franciszkańskiego
Ośrodka Pomocy Dzieciom, z-ca komendanta PSP- st. kpt. Wal-
demar Hołownia, wicedyrektor ZK - kpt . Sławomir Ptak, st. post.
KPP- Joanna Daszkiewicz, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych-
Józef Kamiński, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej - Renata Ku-
lik, prezes Zarządu Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK- Elż-
bieta Kubal, terapeuta ŚDS w Nowych  Gołuszowicach - Ewa
Bartusik, komendant OHP- Ksenia Domerecka, przewodnicząca
Rady Rodziców - Joanna Papuga  i inni.

Z kolei prezes HDK PCK nagradza stosownymi dyplomami
księży katechetów ( Grzegorza Bławickiego i Grzegorza Podbura-
czyńskiego), jak i i uczniów kończących szkołę zawodową, dzię-
kując im za krew- bezcenny dar.

Następnie Beata Lehun - szkolny koordynator akcji  "Młoda
Krew" swe podziękowania kieruje pod adresem klasy drugiej
"m" mundurowej wyróżnionej w Wojewódzkim Turnieju Ratow-
nictwa Medycznego i tych , którzy najaktywniej włączyli się
w akcję PCK " Gorączka złota".

Tymczasem trener -Marek Malewicz nagradza sportowców,
którzy osiągnęli najlepsze wyniki tak w województwie.

Po nim do mównicy podchodzi Maria Farasiewicz, by podsu-
mować działalność artystyczną ZSM i podziękować grupie mło-
dzieży za pracę sceniczną w teatrze TRADYCJA, liczne wystę-
py szkolne  i środowiskowe oraz szereg osiągnięć szczebla wo-
jewódzkiego. Asystuje jej dyrektor MOK- Zbigniew Ziółko. Nie
może też zabraknąć dyplomów za zaangażowanie w pracę spo-
łeczną na rzecz szkoły   i środowiska lokalnego czy też działal-
ność w zespole " Redakcja ZSM".  I tu pojawia się jakże spora
grupa młodzieży! Do owych podziękowań dołącza się w/w dy-
rektor MOK, nawiązując do owocnej współpracy MECHANI-
KA z placówką , którą od lat kieruje.

Lecz to nie koniec laudacji! Ciepłe słowa padają z ust O. Urba-
na, który wręcza dyrektorowi Janowi Łacie i Marii Farasiewicz
pamiątkowe dyplomy, dziękując za wsparcie działalności Ośrod-
ka. Pamięta także o uczniach zaangażowanych w wolontariat.

Z kolei Józef Kamiński nagradza absolwentów klas zawodo-
wych, za  najwyższe wyniki w praktycznej nauce zawodu.

Komendantka OHP także zabiera głos. Pragnie wyróżnić tych,
którzy, współpracując właśnie  z hufcem pracy, zdobyli osią-
gnięcia w różnych dziedzinach: sportowej , artystycznej, tema-
tycznej.  Jest miło… Gorące brawa!

Kolejni goście podchodzą do mównicy. Nie szczędzą ciepłych
słów pod adresem ZSM, jego osiągnięć i ogromnego wkładu
placówki w życie kulturalno - społeczne ziemi głubczyckiej
i regionu. Życzą przy tym wspaniałych i oczywiście bezpiecz-
nych wakacji.

Czas na pożegnanie absolwentów klas trzecich zawodowych
(IIIg i IIIs). Tu gratulacje i podziękowania pod ich adresem kie-
ruje wicedyrektor - Tomasz Kaliwoda, podkreślając wagę zawo-
du i dobrego rzemiosła w dzisiejszych czasach. Jest wdzięczny
wychowawczyniom tych klas (Aldonie Janiczek i Violetcie Ma-
ciej) za trud włożony w  proces dydaktyczno-wychowawczy.

Na zakończenie krzepiące Słowo Boże i wakacyjne  błogosła-
wieństwo ks. Grzegorza Podburaczyńskiego.

Potem jeszcze spotkania z wychowawcami , upragnione świa-
dectwa promocyjne  i …" Wakacje, słoneczne wakacje, czyż
może piękniejszy być czas?!"                           Redakcja ZSM

ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU
Gazda Ryszard syn Józefa OSP Grobniki
-MEDAL HONOROWY IM. BOLESŁAWA CHOMICZA
 Łukasiewicz Zbigniew syn Mariana OSP Klisino
-ZŁOTY MEDAL ,,ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA"
 Buchaniec Adam syn Franciszka OSP N. Wieś Głubczycka
 Gazda Mariusz syn Ryszarda OSP Grobniki
SREBRNY MEDAL ,,ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA"
 Romanik Stanisław syn Jana OSP Pietrowice
 Kogut Roman syn Kazimierza OSP Pietrowice
 Łoś Tadeusz syn Stanisława OSP Zopowy
 Ptak Ryszard syn Stanisława OSP Zopowy
BRĄZOWY MEDAL ,,ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA"
 Banaś Marcinsyn Bogusława OSP Zopowy
 Pabian Łukasz syn Jana OSP Zopowy
 Żrałko Rafał syn Józefa OSP Nowa Wieś Głubczycka
 Goniowski Leszek syn Adama OSP Nowo Wieś Głubczycka
 Pawłusiów Tadeusz syn Franciszka OSP Ściborzyce Małe
 Pawłusiów Grzegorz syn Franciszka OSP Ściborzyce Małe
-ODZNAKA WZOROWY STRAŻAK
 Adamski Rafał syn Krzysztofa OSP Pietrowice

TRZY DONIOSŁE UROCZYSTOŚCI
JEDNEGO DNIA,  10 CZERWCA 2018

750 LAT PIETROWIC,
120 LAT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ,

ODPUST NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

750. Urodziny wsi uczczono  odprawieniem  uroczystej  odpusto-
wej   mszy  św. koncelebrowanej   pod przewodnictwem  Bp. Pawła
Stobrawy (z homilią), oraz  ks. Daniel Kasprzak i  ks. prob.Krzysztof
Wójtowicz  z licznym uczestnictwem  księży dekanatu. Podczas
mszy św.  ks biskup poświęcił sztandar  ufundowany  przez spo-
łeczność wsi dla OSP Pietrowice.   Mszę św odprawiano  w intencji
strażaków,  ich rodzin,  parafian obecnych i dawnych, a zakończo-
no procesją wokół kościoła.  Po mszy św. jej uczestnicy, władze
samorządowe województwa, powiatu i gminy,  zaproszeni goście
również  z Czech   przemaszerowali  za delegacjami strażaków
z pocztami  i  orkiestrą dętą na czele  na boisko szkoły im. św. Jana
Pawła II.Tu odbyło  się przekazanie, z należnym ceremoniałem,
sztandaru jednostce  JRG OSP Pietrowice.  W dalszej jej części
wręczane były odznaczenia i medałe.
                                       Jan Wac   foto str. 20, odznaczeni  >>>>

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZSM
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
1. 31 lipca 2018 r. odbędą się:
a)  II przetarg ustny nieograniczony 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 13 641,00 zł. Wadium wynosi 1 370,00 zł.
b) V przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości
niezabudowanej, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 481
o powierzchni 2,1237 ha, położonej w obrębie Lisięcice. Cena wywoławcza
do przetargu wynosi 20 708,00 zł. Wadium wynosi 2 100,00 zł.
2. 13 sierpnia 2018 r. odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony do-
tyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej (lokal mieszkalny o pow. użyt-
kowej 44,26 m2), położonej w Głubczycach przy Placu Stawowym nr 8/1
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 332/6. Cena wywo-
ławcza do przetargu wynosi 26 431,00 zł. Wadium wynosi 2 650,00 zł.
3. 16 sierpnia 2018 r. odbędą się:
a) III przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży udziału Gmi-
ny Głubczyce, wynoszącego 1/2 części w nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym oznaczonym nr 81 i nr 82 oraz budynkiem go-
spodarczym, położonej w Nowym Targu (gmina Stary Targ, powiat sztum-
ski, województwo pomorskie), oznaczonej jako działka nr 307/2 o powierzch-
ni 0,5500 ha. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 39 028,00 zł.
 Wadium wynosi 3 910,00 zł;
b) IV przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży udziału Gminy
Głubczyce, wynoszącego 1/2 części w nieruchomości rolnej, położonej w
Nowym Targu (gmina Stary Targ, powiat sztumski, województwo pomor-
skie), oznaczonej jako działka nr 307/1 o powierzchni 0,1100 ha. Cena wy-
woławcza do przetargu wynosi 3 567,00 zł. Wadium wynosi 370,00 zł.
4. 17 sierpnia 2018 r. odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony w
sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej, położonej w miejscowości
Pomorzowice nr 1c wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr
1/22. Cena wywoławcza do przetargu 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
zawarte są w ogłoszeniach o przetargach.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głub-
czycach ul. Niepodległości nr 14 (pokój nr 20) - telefon (077) 485 30 21
wewnętrzny 223 i 224 lub w internecie na stronie WWW.glubczyce.pl

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu
 do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głubczycach
oraz umieszczeniu na jego stronie internetowej
w dniu:
1. 28.06.2018 r. wykazów obejmujących przeznaczo-
ne do oddania w dzierżawę nieruchomości położone:
- w Głubczycach - działki nr: 700/13, 699/2, 699/1, 700/
14, 762/2, 774, 775, 776, 777, 833, 123/3, 123/1, 851,
746, 747, 748/2 oraz części działek nr 635/3, 865/2;
- w Debrzycy - działki nr 355/3 i 355/1;
- w Lisięcicach - działka nr 907/3 i część działki nr 481;
- w Gołuszowicach - działki nr 283/5 i 59/2;
-  w Grobnikach-działka nr 1174 i część działki nr 949/2;
- w Pielgrzymowie - działka nr 105;
- w Dobieszowie - działki nr 106 i 107;
- w Równem - działki nr 82 i 83;
- w Nowej Wisi Głubczyckiej - działka nr 100/2;
- w Zawiszycach - część działki nr 31;
- w Bogdanowicach - część działki nr 869.

2. 03.07.2018 r. wykazu obejmującego przeznaczoną
do zbycia nieruchomość lokalową, położoną w Głub-
czycach przy ul. Chrobrego nr 37/4 wraz ze sprze-
dażą ułamkowej części gruntu z działki nr 286/20.

3. 11.07.2018 r. wykazów obejmujących przeznaczo-
ne do zbycia nieruchomości:
- nieruchomość niezabudowana, położona w miejsco-
wości Równe, oznaczona jako działka nr 290/1 o po-
wierzchni 0,1000 ha;
- nieruchomość lokalowa, położona w Głubczycach
przy ul. Wiejskiej (boks garażowy nr 7) wraz ze sprze-
dażą ułamkowej części gruntu z działki nr 435/19;
- nieruchomość lokalowa, położona w Głubczycach
przy ul. Grunwaldzkiej nr 11/2 wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części gruntu z działki nr 418/5.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu głubczyckiego w II kw. 2018r.
       Podstawowym kryterium jakie powinna spełniać woda do spożycia jest to, aby była ona bezpieczna dla zdrowia, a woda jest
w pełni bezpieczna dla zdrowia jeśli spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Zakres badań obejmuje zarówno badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz badania stężeń promieniotwór-
czości w wodzie. Podstawą zapewnienia konsumentom bezpiecznej wody do spożycia stanowią zarówno badania realizowane w
ramach nadzoru organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i badania wykonywane przez producentów wody w ramach kontroli
wewnętrznej. Przekroczenie parametrów określonych w rozporządzeniu wymaga każdorazowo dokonania oceny zagrożeń oraz
określenia przydatności wody do spożycia. Ocena jakości wody sporządzana jest osobna dla każdego wodociągu.
Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludności na terenie powiatu głubczyckiego pochodzi z ujęć podziemnych.
Jakość wody skontrolowano  w 21 wodociągach.W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pobrano 46 próbek do badań
mikrobiologicznych i 33 próbki do badań fizykochemicznych.W opisywanym okresie nie stwierdzono trwałych zanieczyszczeń
wody. Woda rozprowadzana do mieszkańców wsi Jędrychowice /gm. Branice/ charakteryzuje się zmiennym stężeniem radonu /40%
próbek wody pobranych z sieci wodociągowej wykazało nieznaczne przekroczenie zawartości radonu/. Wobec powyższego admi-
nistrator wodociągu zobowiązał się podjąć stosowne działania. Radon w wodzie jest pochodzenia naturalnego. Pochodzi z ziemi,
jest rozpuszczalny w wodzie. Bardzo szybko uwalnia się do powietrza. Mieszanie i przelewanie wody z jednego pojemnika do
drugiego uwalnia rozpuszczony radon. Wykazane stężenia nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Jednak dla osób bardziej
wrażliwych zaleca się spożywanie wody po przegotowaniu w celu redukcji stężenia radionuklidu w wodzie.
Pozostałe systemy zbiorowego zaopatrzenia, na terenie powiatu głubczyckiego, rozprowadzają wodę spełniającą wymagania roz-
porządzenia Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
                                                                                PPISanitarny w Głubczycach, Alina Mazur-Ciapa,  Głubczyce, 18.07.2018r.
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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

Kolejna, bo dziewiąta wizyta głubczyckich rodzin w Saint Remy
sur Avre w ramach współpracy partnerskiej z Głubczycami pełna
wrażeń, niestety, za nami.  Wydawałoby się, że mają one już
utarty scenariusz, nic bardziej mylnego, nasi partnerzy za każ-
dym razem zaskakują nowymi pomysłami, bogatym programem
z niespodziankami . Tak było i tym razem. Ktoś  uczestniczący
od początku w wyjazdach widząc w programie "zwiedzanie Pa-
ryża (foto), Muzeum Retro Mobile Club, uroczystość w Sali Ślu-
bów w merostwie (foto), wspólny posiłek w Sali OSCAR,  gry i
zabawy  rekreacyjne (Ośrodek Sportu Cultury A??? Rekreacji)
mógłby powiedzieć  "ale to już było"- nie jadę. Oj, żałowałby. W
relacji tej warto więcej uwagi poświęcić np. sobocie  dla której
program przewidywał zwiedzanie muzeum pojazdów (wszyst-
kiego co poruszało się przynajmniej na dwu kołach i akcesoriów
z nimi związanymi). Niektórzy tylko byli świadkami, przez mo-
ment, jak wydawałoby się eksponat muzealny z  panem w histo-
rycznym stroju z panią u
boku, odpalił i ku naszemu
zdumieniu odjechał "świad-
czyć usługi weselne" (foto).
Najstarsze eksponaty - rocz-
nik 1907.  Potem Ekomu-
zeum winiarzy i rzemieślni-
ków. Zwiedzaliśmy piwnice
z łukowymi sklepieniami,
które mnisi w XII w. wyko-
pali w kredowym i krzemien-
nym podłożu, służące do
przechowywania win, lub
jako schrony dla ludności w
czasie wojen, dziś  gromadzą
kolekcje narzędzi rzemieślni-
czych i do uprawy winorośli. W średniowieczu  w  Dreux upra-
wiano 250 ha winnic, a w Eure -et-Loir - 7249 ha - obecnie mniej
niż jeden hektar. Na  popołudnie obiecano Zamek w Maintenon
z piknikiem na łonie natury. Jego początki sięgają XIII w. Czasy
króla Ludwika XIV  sprzyjały urządzaniu, rozbudowie i do dziś
niedokończonej budowie akweduktu, który miał zasilać wodą

ogrody Wersa-
lu odległego o
80 km (brakuje
jeszcze 29km).
Obecny ogród
jest rekon-
strukcją ogro-
du z 1686r.
Wiosną zakwi-
ta w nim 15 tys.
tulipanów, la-
tem 2 tys. róż, w
porze naszego
zwiedzania 2 tys. niebieskich i białych szałwi. I to był hit dnia. Po
przekroczeniu bramy skierowano nas do pałacowej garderoby,
przebierać się w stroje historyczne. Tu aparaty foto poszły w
ruch. Jak  panie w historycznych kostiumach  zaczęły tulić się

do panów w cylindrach na tle pa-
łacu i  pięknych ogrodów. Nie
obyło się bez zbiorowego foto.
Książę i księżna de Maintenon
osobiście witając nas  zapraszali
do spaceru po ogrodzie w  kie-
runku   miejsca "piknikowania"
nad wodą na łonie natury. Piknik
trwał do zmierzchu, w międzycza-
sie zdarzył się incydent między
gośćmi hrabiego zakończony
pojedynkiem w którym jeden z
nich poniósł śmierć. To jednak
nie przeszkodziło tańcom przy
muzyce patefonu z wielką tubą.
Przyjęcie wydane na naszą cześć

zakończyło się koncertem w pałacowej sali koncertowej. Na tym
można by skończyć relację. Ale pozostało jeszcze wspomnieć  o
wizycie i zwiedzeniu Polskiej Ambasady w Paryżu  - najpiękniej-
szej z paryskich ambasad  funkcjonującej od 1936. (foto) Było
pięknie.
                      Do zobaczenia za rok u nas. Jan Wac- foto str. 17

GŁUBCZYCZANIE  W SAINT REMY
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Serdecznie Witamy
Nowych Mieszkańców
 Ziemi Głubczyckiej,
urodzonych w  maju i

czerwcu 2018r.
w Szpitalu Powiatowym

w Głubczycach.
Rodzicom Gratulujemy!

Nawaryński Adam
s.Angeliki Głubczyce

23.05.2018 3100/53

Praniewicz Marcjan
s.Marty Lisięcice

04.05.2018 2.35 3800/59

Rusek Dawid s.Anny
Wojnowice PGR

16.05.2018 23.00 3500/58

Stach Franciszek
s.Małgorzaty Wrocław
06.05.2018 8.00 3300/59

Sygin Jagoda
c.Magdaleny Królowe
29.05.2018 8.55 3330/53

Szczerański Kuba
s.Agaty Wysoka

10.05.2018 8.55 3250/54

Szostak Elena
c.Natalii Dobieszów

07.05.2018 8.55 2700/57

Zapotoczny Kuba
s.Angeliki Włodzienin

16.05.2018 12.10 2700/50

Żywina Amelia c.Moni-
ki

08.05.2018 21.00 2600/55

Baran Maciej s.Kata-
rzyny Głubczyce

19.06.2018 15.50 4100/57

Barańska Pola
c.Pauliny Prudnik

14.06.2018 12.20 3120/57

Boczar Aleksander
s.Romany Zawada

11.06.2018 10.40 3140/ 56

Filipczak Arian
s.Elwiry Głubczyce

14.06.2018 8.50 4500/63

Gadzimski Antoni
s.Małgorzaty Głubczyce
04.06.2018 10.45 4080/57

Gawron Amelia
c.Kamili Prudnik

10.06.2018 15.30 3600/59

Gomulnicki Marcel
s.Klaudii Głuchołazy

04.06.2018 9.00 3600/60

Jędrusik Maksymilian
s.Natalii Kietrz

10.06.2018 14.00 3400/57

Klasińska Michalina
c.Katarzyny Lubrza

29.06.2018 0.20 3500/54

Komarnicka Martyna
c.Katarzyny Głubczyce
01.06.2018 21.50 3200/54

Kosztubajda Blanka
c.Moniki Głubczyce

22.06.2018 18.11 3550/56

Kurcoń Michalina
c.Moniki Kietrz

11.06.2018 9.05 3300/54

Lechoszest Aleksan-
der s.Beaty Kietrz

04.06.2018 12.50 2800/53

Majewska Michalina
c.Aleksandry Lisięcice

05.06.2018 23.30 4300/60

Nowakowski Mikołaj
s.Justyny Pilszcz

20.06.2018 16.30 2600/54
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750 LAT PIETROWIC, ODPUST  NAJŚWIĘTSZEGO  SERCA  PANA  JEZUSA
120 LAT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ


