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OTWARTE SERCA
z okazji 1. Dnia Wiosny w reżyserii Marii Farasiewicz,

Dochód z koncertu przeznaczony na wsparcie
Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom

To swoista lekcja miłości bliźniego !

MOK,
ZSM,

 ZSCKR,
ZSO,

PSM,
SP2

6 067,70 zł

więcej o koncercie w następnym GG
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DZIEŃ KOBIET
 W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY

8. marzec to dzień wyjątkowy dla każ-
dej kobiety,  tego dnia przypada jej święto.
Nie brakuje wtedy wspaniałych życzeń, kwia-
tów, słodkich podarunków, czy po prostu ser-
decznego uśmiechu.

W ten wyjątkowy dzień nie mogło również
zabraknąć niespodzianek ze strony Panów
prezentujących się na deskach sali wido-
wiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury.
Mianowicie o godzinie 18:00  rozpoczął
się fantastyczny koncert w reżyserii Jó-
zefa Kaniowskiego „Będziesz  moją Panią”
dedykowany „płci pięknej”. Widowisko
miało niezwykle charyzmatyczny charak-
ter. W roli występujących znalezli się Pa-
nowie z chóru „Feniks”, „Grupy Es-
tradowej MOK” oraz zespołu
„Dziarski senior”. Mogliśmy wysłu-
chać między innymi takich piosenek
jak: „Cicha woda”, „Spójrz miła w
morze”, czy „Lwowskie tango”.

Wprowadzeniem do poszczegól-
nych piosenek były wiersze autor-
stwa Antoniego Stronczywilka, któ-
ry osobiście je odczytywał. Nie za-
brakło również skeczy i żartów na
temat kobiet. Panowie z wielkim za-
angażowaniem zaprezentowali pro-
gram artystyczny, w który włożyli
swe serca. Zostali za to nagrodzeni
gromki brawami. Był to niezwykły
prezent dla wszystkich  Pań.  Na za-
kończenie Panowie zaprosili na sce-
nę koleżanki z chóru „Feniks” z któ-
rymi wspólnie wykonali piosenkę
„Oda do starości”.

Zwieńczeniem tego wspaniałego wydarzenia było wręczenie
kwiatów oraz złożenie najserdeczniejszych życzeń  przez dyrekto-
ra Miejskiego Ośrodka Kultury Zbigniewa Ziółko.

Osoby, które nie mogły przybyć na koncert serdecznie zapra-
szamy do obejrzenia relacji na www.tvpogranicze.pl.

                                                                   Anna Bieniasz, MOK

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
1. 11 kwietnia 2017 r. odbędą się:
a) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży

nieruchomość lokalowej (lokal mieszkalny o pow. użytkowej
43,63 m2), położonej w miejscowości Mokre - Kolonia nr 5/3
wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 357/1.
Cena wywoławcza  7 530,00 zł. Wadium wynosi 760,00 zł.

b) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji
gruntów jako działka nr 227/1 o powierzchni 0,0711 ha, położo-
nej w miejscowości Królowe. Cena wywoławcza do przetargu
wynosi 13 121,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 1 400,00 zł.

c) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji
gruntów jako działka nr 55 o powierzchni 0,7533 ha, położonej
w obrębie Dobieszów. Cena wywoławcza do przetargu wynosi
23 990,00 zł. Wadium wynosi 2 400,00 zł.

d) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji
gruntów jako działka nr 225 o powierzchni 0,3500 ha, położonej
w miejscowości Mokre. Cena wywoławcza do przetargu wy-
nosi 38 349,00 zł. Wadium wynosi 3 900,00 zł.

e) II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda-
ży 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 1 090 567,00 zł + VAT 23%. Wa-
dium wynosi 110 000,00 zł.

2. 12 kwietnia 2017 r. odbędą się:
a) III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda-

ży nieruchomość lokalowej (lokal mieszkalny o pow. użytko-
wej 26,22 m2), położonej w Głubczycach przy ul. Staszica nr 11/
5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części
gruntu z działki nr 460/16. Cena wywoławcza do przetargu
wynosi 10 280,00 zł. Wadium wynosi 1 300,00 zł.

b) VI przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda-
ży nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo -
składowym, oznaczonej według ewidencji gruntów jako dział-
ka nr 485/10 o powierzchni 0,0359 ha, położonej w Głubczy-
cach przy ul. Sosnowieckiej nr 23. Cena wywoławcza do prze-
targu wynosi 18 093,00 zł. Wadium wynosi 1 810,00 zł.

c) IX przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda-
ży nieruchomości lokalowej, położonej w miejscowości Po-
morzowice nr 1c wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z
działki nr 1/22. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 93 350,00
zł. Wadium wynosi 9 350,00 zł.

d) IX przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda-
ży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewi-
dencji gruntów jako działka nr 586 o powierzchni 0,2920 ha,
położonej w Lisięcicach przy ul. Kościelnej. Cena wywoław-
cza do przetargu wynosi 22 886,00 zł + VAT 23%.

Wadium wynosi 2 300,00 zł.
3. 21 kwietnia 2017 r. odbędą się:
a)  VII przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji
gruntów jako działka nr 590/1 o powierzchni 0,2298 ha, położo-
nej w miejscowości Lisięcice przy ul. Kościelnej. Cena wywo-
ławcza wynosi 17 181,00 zł. Wadium wynosi 1 800,00 zł.

b) VII przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzeda-
ży nieruchomość lokalowej (lokal o mieszkalny o pow. >>>

>>> użytkowej 48,10 m2), położonej w Lisięcicach przy ul. Kościel-
nej nr 42/2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działek nr
590/2 i nr 590/3. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 13 873,00
zł. Wadium wynosi 1 400,00 zł.

c) VII przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nie-
ruchomości lokalowej (boks garażowy nr 7), położonej w Głubczy-
cach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu
z działki nr 435/19. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 9 677,00
zł. Wadium wynosi 970,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wa-
dium w pieniądzu. Terminy i warunki wniesienia wadium zawarte są
w ogłoszeniach o przetargach. Szczegółowe informacje można uzy-
skać 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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 SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH
GŁUBCZYCKIEGO PARTNERSTWA

LOKALNEGO  NA RZECZ OŻYWIENIA
SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

 I TWORZENIA MIEJSC PRACY
W  POWIECIE GŁUBCZYCKIM.

28. lutego 2017r. w sali "Pod Aniołem" głubczyckiego  ratu-
sza odbyło się kolejne spotkanie w ramach "Głubczyckiego
Partnerstwa Lokalnego.

Było to już XIII spotkanie warsztato-
we, którego głównym tematem było
kształcenie ustawiczne w ramach prio-
rytetów Krajowego Funduszu Szkole-
niowego, doradztwo zawodowe oraz
rozwój przedsiębiorczości lokalnej. Or-
ganizatorem oraz koordynatorem spo-
tkania był Powiatowy Urząd Pracy w

Głubczycach.
W spotkaniu wzięło udział

90 osób, które reprezentowa-
ły środowiska pracodawców,
lokalnych zakładów pracy,
szkół, instytucji zawodowo
zajmujących się rynkiem pra-
cy oraz władze samorządowe
gmin i powiatu.
    Otwarcia tegorocznych
warsztatów, muzycznym ak-
centem dokonali soliści Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I
stopnia. Ich występ dokład-
nie wpisał się w niepisaną za-
sadę naszego partnerstwa,
która promuje to co najlep-
sze w powiecie głubczyckim.
Po krótkim programie arty-

stycznym głos za-
brała moderator
warsztatów  Jadwi-
ga Olszowska -
Urban, która po-
krótce przedstawiła
program spotkania i
rozpoczęła  jego za-
sadniczą część.

Do udziału w tegorocznych warsztatach zaproszono przed-
stawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu w osobie za-
stępcy Dyrektora WUP Opole Renaty Cygan oraz przedstawi-
ciela Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarczego Jacka Bara-
nowskiego. Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej w priorytetach Krajowego Funduszu
Szkoleniowego na 2017 rok oraz wytyczne zawarte w Rozporzą-
dzeniu  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
były głównym tematem prelekcji przedstawiciela WUP Opole.

 Z kolei zagadnienia dotyczące wsparcia rozwoju przedsię-
biorczości, możliwości uzyskania wsparcia finansowego na re-
alizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego przedstawił Specjalista Działu Auto-
kontroli i Informacji Europejskiej OCRG. W prezentacji zostały
przedstawione i szczegółowo omówione zasady oraz warunki
uzyskania wsparcia z RPO WO. W tej części warsztatów został
również szczegółowo omówiony wniosek o dofinansowanie
kształcenia ustawicznego, który obowiązuje w tegorocznym
naborze prowadzonym przez PUP Głubczyce. Wniosek ten zo-
stał omówiony przez  Małgorzatę Karaczan pracownika głub-
czyckiego urzędu, która prowadzi Krajowy Fundusz Szkolenio-
wy w tut. urzędzie.
    Drugą część warsztatów rozpoczęto od prezentacji przedsię-
biorców i pracodawców z terenu powiatu, którzy przedstawili
rozwój kariery zawodowej na własnych przykładach. Ta część
partnerstwa poświęcona była prezentacji dobrych praktyk. Po-
śród zaproszonych prelegentów wystąpili:  Tadeusz Eckert,  Leon
Pleśniak oraz  Marian Pospiszel. Następnie krótkiego podsumo-
wania realizowanego projektu dokonała grupa młodzieży Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących  prowadzona pod opieką pe-
dagoga szkolnego Barbarę Zdeb. Młodzież głubczyckiego ogól-
niaka przedstawiła autorski projekt ścieżki zawodowej, który jest
wynikiem wcześniej zrealizowanego projektu "Spadochron".
Zaprezentowany przez młodzież program dotyczył wyboru od-
powiedniej ścieżki profilu szkolnego zgodnego z zainteresowa-
niami oraz wyborem przyszłego zawodu. Program ten stanowi
najlepszy dowód na sens i potrzebę realizacji Głubczyckiego
Partnerstwa Lokalnego, które pobudza i inicjuje do kreatywne-
go spojrzenia na lokalny rynek pracy oraz rozwój gospodarczy
powiatu głubczyckiego.

                                                            PUP Głubczyce

WIOSNA TUŻ, TUŻ

Zdaje się, że zbliża się wiosna,
Ta zielona, piękna, radosna!

Pełnią kolorów tęczy rozbłyśnie
I ponure oblicze rozjaśni;

Przyniesie nadzieję i miłość,
Pozwoli marzeniom się spełnić;

Doda energii, zdrowia i sił,
A poczujesz się jak polny motyl!

                                Maria Farasiewicz
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 W Babicach, gdzie mieszkają przesie-
dleńcy ze wschodnich terenów II RP
i ich potomkowie, corocznie odbywają
się uroczystości upamiętniające mord
dokonany na mieszkańcach Huty Pie-
niackiej przez nacjonalistów ukraiń-
skich z SS "Galizien" i UPA.
     Do zbrodni w Hucie Pieniackiej do-
szło 28. lutego 1944 roku. W miejscowo-
ści przebywało wówczas ponad tysiąc
Polaków - w tym wielu uciekinierów
z Wołynia szukających schronienia
przed pogromami. Z rzezi ocalało niespeł-
na dwieście osób.
    5. marca 2017r. harcerze Komendy
Hufca Związku Harcerstwa Polskiego uczestniczyli w obchodach 73. Rocznicy tego

wydarzenia, które rozpoczęły się od uroczystej Mszy Św. w intencji pomordowanych Polaków. Przed tablicą upamiętniającą zamor-
dowanych mieszkańców Huty Pieniackiej harcerze zaciągnęli wartę honorową, a zebrani goście złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Uroczystość zakończyła się spotkaniem w świetlicy wiejskiej, tu  odbyła się projekcja filmu "Podwójne korzenie".  (foto ZHP)

"Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary"
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,,Prośba"
Mam do Ciebie prośbę
Zatrzymaj się na chwilę

Pomyśl o...
Wojnie, śmierci...
a może o Nim?

Czy nie miałeś tak, że na
Wiele pytań nie Dostałeś

Odpowiedzi? Sam Bóg mówi:
Nie bój się

A Jemu powinno się wierzyć
Pomimo trudności..

Przecież Pan zna mnie, zna
Ciebie i zawsze jest przy Nas

Obiecał, że ciemność nie
Będzie ciemna i się Tobą zajmie;

Pamiętaj: masz tylko
Jedno życie- w ufności leży

Jego siła. Jego moc jest w nas!
 Wylej przed Nim swe serce
P.s Panie Boże kocham Cię!

                                „Gabrysia”

U W A G A
Urząd Miejski przypomina,

że zgodnie z uchwałą
nr XXI/170/16 dotyczącą

regulaminu utrzymania czystości
i porządku w Gminie Głubczyce do

obowiązków osób utrzymujących zwie-
rzęta domowe należy:

* natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spo-
wodowanych przez zwierzęta w pomieszczeniach
służących do wspólnego użytku,  w pomieszczeniach
budynków służących do użytku publicznego, na te-
renach użytku publicznego takich jak ulice, chod-
niki, parki, skwery, place, zieleńce itp. poprzez
zebranie zanieczyszczeń do worków i wyrzucenie
ich do kosza na odpady,

* niepozostawianie ich bez nadzoru, gdy nie są
należycie uwiązane lub nie znajdują się w pomiesz-
czeniu zamkniętym,   bądź na terenie ogrodzonym,

* wyprowadzanie ich w miejscu publicznym na
smyczy, a psów agresywnych, psów rasy uznawanej
za agresywną, mieszańców takiej rasy lub zagraża-
jących otoczeniu (niezależnie od wielkości i rasy)
także do nałożenia kagańca; zwalnianie psa ze smy-
czy dopuszczalne jest jedynie w miejscach odosob-
nionych, nieuczęszczanych przez ludzi i tylko w przy-
padku, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowa-
nia bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem,

* zabrania się prowadzenia hodowli psów lub ko-
tów w mieszkaniach w ilościach stwarzających
uciążliwości   dla zamieszkujących w nich ludzi,

* zabrania się prowadzenia hodowli psów lub ko-
tów w pomieszczeniach wspólnego użytku chyba,

że właściciel nieruchomości postanowił inaczej.
Za nieprzestrzeganie w/w obowiązków Straż Miej-

ska zgodnie z art.54 Kodeksu Wykroczeń  będzie
karać mandatami w wysokości 20-500 zł.

 ZABAWA  KARNAWAŁOWA
W  POLSKIM

ZWIĄZKU ERII
Tegoroczna zabawa karnawało-

wa w naszym Związku odbyła się 18
lutego “i była odmienna od dotychcza-
sowych. Myślą przewodnią spotkania
było hasło „Kto kocha ludzi nigdy nie
jest sam”.

Oczywiście, jak co roku pierwcza
część poświęcona była naszym jubila-
tom, a więc tym osobom, króre ukoń-
czyły 80 lat. W tym roku takich osób
było 13, jednak swoją obecnością za-

szczyciło nas tylko pięcioro z nich. Przywitaliśmy ich programem artystycz-
nym w wykonaniu prezydium związku i kilku najaktywniejszych członków.
Przy lampce szampana odśpiewaliśmy „100 lat” oraz obdarowaliśmy jubila-
tów upominkami. Po ciepłej kolacji zabawa rospoczęła się na dobre.

Spora część uczestników spotkania odpowiedziało na sugestię przewod-
niczącej i przebrało się w stroje karnawałowe. Wszyscy otrzymali kolorowe
kotyliony wykonane przez naszych członków. Na sali zrobiło się barwnie i
bardzo kolorowo. W trakcie tańców, osoby w przebraniach, oznaczone zo-
stały cyferkami, które predysponowały uczestników do wzięcia udziału w
konkursie na królową i króla balu.

Konkurs, głosami ogółu, wśród par wygrała  Jasia B. i Karol B, a wśród
pań Lucynka B. “Na głowach zwycięzców osadzone zostały korony, które
będą ich własnością aż do zabawy karnawałowej w przyszłym roku.

Miło było patrzeć na wszystkich bawiących się na sali. Tak wiele frajdy i
radości sprawia nam przebywanie we wspólnym towarzystwie i z zabawy na
zabawę w coraz  liczniejszym gronie.                                  Halina Sak

KREOWANIE   WIZERUNKU
 KOLEJNĄ ZAKOŃCZONĄ FORMĄ WSPARCIA

W ubiegłym tygodniu w  ramach projektu "Akcja aktywizacja -EFS" za-
kończyła się kolejna forma wsparcia , którą było kreowanie wizerunku uczest-
ników. Wsparcie miało na celu pomoc beneficjentom we właściwym postrze-
ganiu samego siebie oraz kreowanie wizerunku w środowisku pracy. Uczest-
nicy przeszli warsztat kreowania wizerunku z elementami "dress code", czyli
poprawnego doboru ubrań, makijażu oraz uczesania. Młodzież miała możli-
wość współpracy ze stylistami, którzy chętnie służyli radą podczas wspól-
nych odzieżowych zakupów . Ostatnie etapem formy wsparcia uczestników
projektu była metamorfoza, młodzież  pod okiem specjalistów mogła zmienić
dotychczasowe uczesanie oraz skorzystać z usług kosmetyczki wykonują-
cej profesjonalny makijaż odpowiedni podczas rozmów kwalifikacyjnych w
sprawie pracy. Efekty były zdumiewające, młodzi ludzie zobaczyli siebie w
zupełnie innym świetle, a tym samym  niejednokrotnie po raz pierwszy uwie-
rzyli w siebie.                                                        Mirela Rybeczka-Kuźnik

foto - Uczestniczka przed i po metamorfozie,
Beneficjenci w trakcie
 zabiegów upiększających
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SPORT A POLITYKA
Przez wiele lat wydawało mi się, że sport to sport, z polityką

nie ma z nim nic wspólnego. Jakaż byłam młoda, naiwna i niedo-
świadczona... Z biegiem lat, z biegiem dni mój pogląd uległ cał-
kowitej przemianie. Gdy pracowałam w klubie, byłam idealistką,
dla sprawy i zawodników robiłam różne rzeczy, wiedziałam, że
tak trzeba, że tylko w ten sposób mój klub, moja sekcja, moi
zawodnicy uzyskają ode mnie pomoc. Mijały lata. Kilkanaście
lat pracy w związkach sportowych i urzędzie pokazało mi bez-
sens mojego myślenia. Oczywiście nie przyszło to z dnia na
dzień. Najpierw były podejrzenia, a później krok po kroku po-
twierdzały się moje przypuszczenia. Szczególnie po kilku latach
pracy w szermierce!

Początkowo zastanawiałam się, dlaczego wśród znanych mi
działaczy sportowych wyjeżdżających na wielkie imprezy, jest
co najmniej kilkunastu panów, którzy nigdy nie bywali na spo-
tkaniach, zebraniach, naradach działaczy, aż nagle organizowa-
ny jest wyjazd i oni są na listach. Kilku lub kilkunastu, w zależ-
ności od imprezy, ale te największe, czyli igrzyska olimpijskie,
były zawsze przez nich infiltrowane.

Wraz z ilością przepracowanych lat docierało do mnie, że jed-
nak ten mój ukochany sport jest związany nie tylko ze służbami
specjalnymi, ale bardzo przede wszystkim z polityką i polityka-
mi! Ile razy po osiągnięciu wspaniałych rezultatów polscy za-
wodnicy różnych dyscyplin sportowych byli zapraszani na spo-
tkania w Komitecie Centralnym! Pracując w badmintonie, nie
zwracałam na to uwagi, gdyż dyscyplina nasza nie miała sukce-
sów na miarę medali mistrzostw Świata, Europy a do programu
igrzysk olimpijskich jeszcze jej nie wprowadzono. Jednak po
doświadczeniach w szermierce i tutaj moje podejrzenia zostały
potwierdzone w momencie, gdy nasze dwie młode zawodniczki
wyjechały do Holandii. Był rok 1983. Po trzech czy czterech
miesiącach stażu w jednym z najsilniejszych klubów badmin-
tonowych w Den Bosch otrzymałam informację, że do Polski
wraca sama Bożena, a Marysia zostaje w Holandii na stałe.

1 marca - nie jest to data przypadkowa  - w 1951r.  na warszawskim Mokotowie
komuniści rozstrzelali siedmiu żołnierzy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia "Wol-
ność i Niezawisłość", w tym podpułkownika Łukasza Cieplińskiego, który wraz z
towarzyszami niedoli tworzył kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji
kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.

W południe w kościele parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
harcerze KH ZHP  zaciągnęli honorową wartę przed tablicą upamiętniająca żoł-
nierzy Armii Krajowej. Podczas krótkiego Apelu przybliżono dokonania człon-
ków niepodległościowego podziemia. Ks. Proboszcz Michał Ślęczek w paru sło-
wach nawiązał do wydarzeń sprzed 66 lat. Po wspólnej modlitwie, władze samo-
rządowe gminy i powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji i zakła-
dów pracy, dyrektorzy szkół, harcerze i zuchy oraz młodzież szkolna,  złożyli
wiązanki kwiatów i zapalili znicze przed tablicą upamiętniającą polskich żołnierzy
Armii Krajowej. Na zakończenie obchodów minutą ciszy uczczono pamięć Żoł-
nierzy Niezłomnych.   Cześć ich pamięci!                             dh. Joanna Kuc

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY  WYKLĘTYCH - NIEZŁOMNYCH

Zakochała się w chłopaku, z którym kilka miesięcy później wzięli
ślub. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie czas, w jakim
wydarzenie miało miejsce. Przypominam, że w latach osiemdzie-
siątych nie mieliśmy komórek, a rozmowy telefoniczne były za-
mawiane poprzez centralę międzynarodową. Pomimo tego, ma-
jąc wielu znajomych w tym i w Holandii, udało mi się skontakto-
wać, z Bożenką, która miała wrócić do Polski w ciągu tygodnia.
Uzgodniłyśmy, że z pociągu wysiądzie w Poznaniu i pojedzie
bezpośrednio do Głubczyc, natomiast paszport przywiezie do
Warszawy jej trener. Tak się stało.

Kilkanaście dni po powrocie i zdeponowaniu paszportu  w
składnicy COS otrzymałam telefon zapowiadający wizytę. Oczy-
wiście osoba przedstawiła się jako "pułkownik"… Nie zapamię-
tałam nazwiska. Po kilku godzinach do biura wszedł nieznajomy
pan. Rozmowa trwała kilka godzin. W końcu do związku przyje-
chał niespodziewanie nasz prezes, który zajął się gościem. In-
strukcja brzmiała: sprowadzić Bożenę do Warszawy, na jak dłu-
go ? Nie wiadomo, minimum na dwa tygodnie. Przyjechała, kilka
godzin rozmów, codziennie odbywanych uświadomiło, że to nie
żarty. Osiemnastoletnia Bożena była  przesłuchiwana codzien-
nie przez dwa tygodnie. Dlaczego? Jej koleżanka klubowa pozo-
stała na stałe w Holandii, wyszła za mąż, nie wróciła, stąd reper-
kusje. Sprawa ciągnęła się przez jakiś czas. Wydano decyzję:
zakaz wyjazdu za granicę na czas nieokreślony! No tak, przed
nami były Mistrzostwa Europy 1983  w Boblingen w RFN!

Nie wiem już, w jakich okolicznościach spotkaliśmy się z
naszym przyjacielem Andrzejem. Był wtedy prominentnym dzia-
łaczem w województwie opolskim. Trochę trwało, było wiele roz-
mów, zakulisowych działań, korowodów, aby Bożena pojechała
na mistrzostwa Europy.. Był to pierwszy przypadek w naszej
dyscyplinie, gdy polityka PRL i jego prawa dopadły nas, i to w
najmniej spodziewanym momencie.

                                                Jadwiga Ślawska - Szalewicz
Więcej na blogu  www.okiemjadwigi.pl



WARTOŚĆ ROBÓT WG
KOSZTORYSU OFERTOWEGO - 3.478.443,57 ZŁ,

ZAKRES ROBÓT:
- NAWIERZCHNIA ULIC  Z WARSTWĄ JEZDNĄ Z BE
  TONU ASFALTOWEGO - 10.618 M2,
- KRAWĘŻNIKI GRANITOWE WYSTAJĄCE - 1929 MB,
- KRAWĘŻNIKI GRANITOWE WTOPIONE
   (NAJAZDOWE) - 520 MB,
- OBRZEŻA GRANITOWE - 409 MB,
- CHODNIKI Z NAWIERZCHNIĄ Z KOSTKI BRUKOWEJ
  BETONOWEJ - 1555 M2,
- CHODNIKI Z NAWIERZCHNIĄ Z PŁYT KAMIENNYCH
   GRANITOWYCH - 644 M2,
- CHODNIKI Z NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
   GRANITOWEJ - 276 M2,
- WYMIANA I MONTAŻ NOWYCH ZNAKÓW
   DROGOWYCH 72 SZT,
- WYMIANA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ
    - 88 MB,
- WYMIANA ODCINKA SIECI GAZOWEJ - 120 MB,
- WYKONANIA PODŁĄCZENIA 10 KRAT ŚCIEKOWYCH
   KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

"PRZEBUDOWA  DROGI
GMINNEJ NR 108627
OD  ULICY SOBIESKIEGO,
JANA  PAWŁA II,
PLEBISCYTOWEJ I MONIUSZKI
W GŁUBCZYCACH
WRAZ Z BUDOWĄ  RONDA"

TERMIN WYKONANIA ROBÓT:
ROZPOCZĘCIE OD CZASU
PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY
TJ. 22.03.2017 OD 20.10.2017R.

RÓWNOLEGLE,
JAKO ODDZIELNA INWESTYCJA
REALIZOWANE BĘDZIE
ZADANIE: "PRZEBUDOWY
ULICY SIENKIEWICZA
W GŁUBCZYCACH". WARTOŚĆ
TEGO ZADANIA 344.559,90 ZŁ.

.>>>>> STR.12 >>>>
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NASZĄ MISJĄ JEST
WYCHOWANIE MŁO-
DEGO CZŁOWIEKA,

 WSPIERANIE GO  WE
WSZECHSTRONNYM

ROZWOJU
 I KSZTAŁTOWANIU

CHARAKTERU
PRZEZ STAWIANIE

WYZWAŃ,
WESPRZYJ  DZIA-

ŁALNOŚĆ ZHP  1 %
OD PODATKU
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PRZYJACIÓŁ
 HARCERSTWA

W GŁUBCZYCACH
 Nr KRS 0000151717

WIELKA  ORKIESTRA
 ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
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INFORMACJE DLA ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH
W KASIE  ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

1. Ustawa z dnia 21-10-2016 r. o zmianie ustawy o
ubezpieczeniu społecznym rolników  (Dz.U.poz.2043),
która weszła w życie 31-12-2016 r. wprowadziła zmia-
nę w brzmieniu art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników. Zmiana polega na podwyższeniu kwoty
przychodu warunkującego kontynuowanie ubezpiecze-
nia społecznego rolników w pełnym zakresie z mocy usta-

wy przez rolników i domowników objętych powszechnym ubezpiecze-
niem społecznym z tytułu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo
innej umowy o świadczeniu usług do której zgodnie z Kodeksem cywil-
nym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo pełnienia funkcji w
radzie nadzorczej do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kwota minimalnego wynagrodzenia w 2016 r. wynosiła 1850 zł -
rolnik mógł więc uzyskać przychód miesięcznie do kwoty 925 zł.  Kwota
minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2017 r. wynosi
2000 zł.

2. Rolnik który nabywa prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub
specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna osoby nie-
pełnoprawnej z Gminy, może złożyć wniosek do KRUS o objęcie ubez-
pieczeniem  emerytalno - rentowym na wniosek. Jeżeli wniosek zostanie
złożony w ciągu 30 dni od wydania decyzji przez  Wójta, Burmistrza lub
Prezydenta Miasta, to osoba ta będzie ubezpieczona w KRUS od dnia
przyznania prawa do tego świadczenia, a składki za ubezpieczonych bę-
dzie opłacał Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta. Ważne! Wybór ubez-
pieczenia w ZUS lub KRUS jest jednorazowy i nie ma możliwości powrotu
w okresie pobierania świadczeń dla opiekuna.

3. Do 31 grudnia 2017r. rolnicy mogą skorzystać z możliwości
przejścia na wcześniejszą emeryturę po spełnieniu warunków:

- ukończony wiek: kobiety 55 lat, mężczyźni 60 lat
- okres opłacania składek w KRUS - 30 lat
- przekazanie gospodarstwa rolnego następcy lub wydzierżawienie
  na okres 10 lat

Od 1 października rolnik będzie mógł przejść na emery-
turę po spełnieniu warunków

- ukończony wiek  - 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn
- okres opłacania składek emerytalno - rentowych w KRUS

- 25 lat.
4. Od 1 stycznia 2017 r. dzieci rolników ubezpie-

czonych w KRUS zostały ubezpieczone od nieszczęśli-
wych wypadków. Umowę z Ergo Hestią S.A w tej sprawie
podpisał Prezes Kasy p. Adam Sekściński. Więcej szcze-
gółów można uzyskać w oddz. w Opolu lub w Placów-
kach Terenowych a także tel. 227541340.

5. Od 1 stycznia 2016 r. rolnik otrzymuje 1000 zł
miesięcznie przez okres 52 tygodni z tytułu urodzenia
dziecka.

Wniosek należy złożyć w Oddziale w Opolu lub w Pla-
cówce Terenowej. Można się również ubiegać o 500 zł na
drugie i kolejne dziecko w gminie  ( tzw. 500+).

6. Z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dziec-
kiem rolnik może otrzymać finansowanie składki emery-
talno - rentowej przez 3 lata z budżetu Państwa. Wniosek
należy złożyć w KRUS.

7. W marcu 2017 r. wzrośnie kwota najniższej eme-
rytury/renty rolniczej do 1000 zł brutto.

8. Zachęcamy państwa do skorzystania z możliwości
elektronicznego dostępu do swoich danych, zgromadzo-
nych w KRUS. W tym celu należy zgłosić się w Placówce
Terenowej lub w Oddziale w Opolu z dowodem osobi-
stym w celu uzyskania loginu dostępu.

9. Zapraszamy rolników z naszego województwa do
zgłaszania swego udziału w XV edycji konkursu Bez-
pieczne Gospodarstwo Rolne. Zgłoszenia można doko-
nać w najbliższej Placówce Terenowej do 31 marca 2017 r.

                                            Dyrektor  Lech Waloszczyk

Zarząd Oświaty Kultury i Sportu w Głubczycach  ul. Olimpijska 1
OGŁASZA

I  publiczny nieograniczony PRZETARG ustny
 na najem n/w lokali celem świadczenia usług gastronomicznych

L.p.Nazwa i adres lokalu/Pow. użytk.w m2 /Stawka wyjść.netto za 1m2 powierz./ Wysokość wadium
Minimalny okres działalności w sezonie/Godz. rozpoczęcia przetargu

1. BUFET Miejski Basen Kąpielowy w Głubczycach/60/15,70 zł/950 zł/od 24.06.2017r.do 31.08.2017r./ Godz.9.30
2. KIOSK DUŻY Miejski Basen Kąpielowy w Głubczycach/30/15,70 zł/500 zł/od 24.06.2017r.do 31.08.2017r./Godz. 9.45

3. KIOSK MAŁY Miejski Basen Kąpielowy w Głubczycach/13/15,70 zł/250 zł/od 24.06.2017r.do 31.08.2017r./10.00
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 6 kwietnia 2017r. W SIEDZIBIE ZOKIS

Warunkiem przystąpienia do przetargu na dany lokal jest wpłacenie w kasie ZOKiS Głubczyce ul. Olimpijska 1
w terminie do dnia 3. kwietnia 2017r. do godz. 14.00 wadium w wysokości określonej powyższej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet przyszłych należności czynszowych,
zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone bezzwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium zwycięzcy przetargu, który nie zawarł umowy w ciągu 30 dni roboczych od dnia ogłoszenia informacji o wynikach
przetargu, nie podlega zwrotowi. W takiej sytuacji lokal jest przekazany na kolejny przetarg.

Lokale można oglądać w godzinach  8.00 - 14.00 - (tel. kontakt. 077 4036033)
Z regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu można zapoznać się w sekretariacie ZOKiS

 w czasie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 - 14.00.
Organizator przetargu  zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek

z ofert na w/w lokale i  podania przyczyn.
                                Dyrektor ZOKiS

Stanisław Krzaczkowski
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BAL  KARNAWAŁOWY
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie waż-

nym elementem są bale karnawałowe. Bal karnawałowy dla przedszko-
laków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni.
Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu prze-
żyć i radości.

W przedszkolu w Zopo-
wych  bal odbył się 8. lute-
go 2017 r. Wszystkie przed-
szkolaki już od rana były
podekscytowane czekającą
ich zabawą. Zaraz po śnia-
daniu dzieci założyły swoje
stroje balowe i zamieniły się
w księżniczki, wróżki, bie-
dronki, strażaków, policjan-
tów oraz wiele innych posta-
ci. Przedszkolaki piękne stroje miały i do świata bajek zapraszały. Rozpo-
znać dzieci było bardzo trudno, a przedszkolna sala gimnastyczna wy-
glądała bajecznie -  przystrojona kolorowymi  balonikami, serpentynami
i łańcuchami. Przebierańcy świetnie się bawili, uczestnicząc z wielką
ochotą we wspólnych zabawach i konkursach, a skoczna i wesoła muzy-
ka zachęcała do tańca. Na twarzach małych tancerek i tancerzy malował
się uśmiech, który nie znikał mimo chwilowego zmęczenia. W trakcie
karnawałowych szaleństw był też czas na pamiątkowe zdjęcia, indywi-
dualne i grupowe oraz słodki poczęstunek. Kiedy czas zabawy dobiegł
końca dzieci z żalem opuszczały " salę balową".  Bal odbył się w cudow-
nej atmosferze wypełnionej uśmiechami i wypiekami na twarzach na-
szych malusińskich. Przedszkolaki poprzez zabawę rozwijały umiejętność
współżycia i współdziałania w grupie, rozwijały śmiałość w kontaktach z
rówieśnikami oraz umocniły wiarę we własne możliwości. Taka zabawa w
naszym przedszkolu odbywa się co roku, i co roku towarzyszą jej niesa-
mowite emocje i niezapomniane przeżycia. My, dorośli, patrząc na zaba-
wę dzieci, możemy uczyć się od nich spontaniczności i radości życia.
Kolejny bal karnawałowy już za rok…

                                                                   Natalia Szostak

CO BYŁO SŁYCHAĆ
W PRZEDSZKOLU NR 1

SPOTKANIE PRZEDSZKOLAKÓW
 Z BIBLIOTEKARKĄ

    Wiek przedszkolny jest doskonałym okresem
    do rozbudzania zainteresowań czytelniczych.
     W dniu 9-10 luty 2017 roku w naszym przedszkolu
gościliśmy panią Dominikę z Biblioteki Publicznej , która
przybliżyła przedszkolakom zawód bibliotekarza. W
spotkaniu brały udział dzieci 3-4-5-6 letnie. Pani bi-
bliotekarka w przystępny sposób przestawiła zasady
wypożyczania książek oraz korzystania z innych zaso-
bów biblioteki.
     Dzieci zapoznały się z wyglądem karty czytelnika,
dowiedziały się jak należy dbać o książki. Ponadto pani
bibliotekarka przywiozła ze sobą mnóstwo ciekawych
i kolorowych książek, które dzieci mogły obejrzeć i
wysłuchać fragmentów znanych bajek, czytanych
przez zaproszonego gościa. To było bardzo miłe spo-
tkanie. Dziękujemy.
Aktywne ferie w naszym przedszkolu
       Ferie zimowe to czas, w którym do przedszkola uczęsz-
czało mniej dzieci. A szkoda, bo w tych dniach tak samo
jak w ciągu roku odbywało się wiele ciekawych zajęć i
zabaw. Tematem przewodnim naszych codziennych spo-
tkań było hasło: "W zdrowym ciele zdrowy duch".
Plan dwutygodniowych ferii był na tyle ciekawy i od-
mienny od typowych zajęć w przedszkolu, że stwarzał
dzieciom okazję do odkrywania nowych wartości, pobu-
dzał ich rozwój, rozszerzył zainteresowania oraz pogłębił
wiedzę i umiejętności praktyczne. Na ten czas zaplano-
wano i zrealizowano szereg zajęć integracyjnych, mają-
cych na celu zapewnienie kreatywnego i ciekawego spę-
dzenia ferii. Głównym celem tych wszystkich zajęć była
dobra zabawa, dzięki której na twarzach każdego przed-
szkolaka widać było uśmiech.
     Każdy dzień dostarczał dzieciom innych wrażeń, nikt
się nie nudził. Nie zabrakło zajęć umysłowych, twórczych,
plastycznych, muzycznych, sportowych oraz spacerów.
Ferie rozpoczęły zajęcia, podczas których dzieci dowie-
działy się, że sport jest bardzo ważny dla naszego zdro-
wia. Poznały różne dyscypliny sportów zimowych i let-
nich, wykonały prace plastyczne.
Sportowy charakter również miały zorganizowane
 podchody na placu przedszkolnym.
Wszystkie zajęcia w ciągu tych dni dotyczyły zdrowia -
zdrowego odżywiania, sportu i bezpieczeństwa. Podczas
dni poświęconych odżywianiu dzieci wykonały z masy
solnej warzywa i owoce, bawiły się w kucharzy. Dowie-
działy się również, co należy spożywać, aby to jedzenie
było zdrowe oraz skąd pochodzą zdrowe produkty. Zwień-
czeniem wszystkich przeprowadzonych zajęć podczas
ferii było uczestniczenie dzieci w quizie. I również tym
razem okazało się, że mamy samych mistrzów.
Szkoda, że czas ferii tak szybko minął, ale cieszymy się i
mamy nadzieję, że aktywny wypoczynek bardzo dobrze
wpłynął na naszych milusińskich. Jesteśmy pewne, że
dzieci po feriach w pełni sił ze swoimi koleżankami i kole-
gami ponownie będą z chęcią zdobywać wiedzę i umie-
jętności .
                                                       Lucyna Satarowska

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomości

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczycach w dniu:

1. 09.03.2017 r. wykazy obejmujące przeznaczone do zbycia n/w nie-
ruchomości:

a) nieruchomość lokalowa, położona w Głubczycach przy ul. Dwor-
cowej nr 6/2  ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 731/10;

b) nieruchomość lokalowa, położona w Głubczycach przy ul. Ko-
chanowskiego nr 10/4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułam-
kowej części gruntu z działki nr 313/13.

Z dniem 20.04.2017 r. upływa termin do złożenia wniosku przez oso-
bę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) t.j.
osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cy-
towanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim
właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej
nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

2.09.03.2017 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do oddania w dzier-
żawę nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Zopowy, oznaczoną
według ewidencji gruntów jako działka nr 174 o powierzchni 0,5600 ha.



KWIECIEŃ 2017 nr 4/287 15

"SIKAWKOWI" DALI OGNIA!
OSIEMNASTY raz na parkiecie spotkali się funkcjona-

riusze głubczyckich służb mundurowych w halowym turnie-
ju piłki nożnej.

  Zawody funkcjonariuszy to nie tylko rywalizacja sportowa,
ale także integracja wszystkich "mundurówek" głubczyckiego
powiatu, a co za tym idzie - jak to ujął jeden z jej aktywnych
uczestników - "lepsze funkcjonowanie i koordynowanie działań
i obowiązków służbowych w tej jakże trudnej i odpowiedzialnej
służbie".

Pomysł zorganizowania tej sportowej imprezy służb mundu-
rowych narodził się w 2000 roku w gronie wielokrotnych mi-
strzów zakładowej ligi szóstek - zawodników drużyny Zakładu
Karnego (Służby Więziennej). Na ich zaproszenie do udziału w
pierwszym turnieju odpowiedziało wówczas aż siedem głubczyc-
kich służb mundurowych: Hufiec ZHP, Policja, Straż Graniczna,
Straż Miejska, Straż Pożarna, Służba Celna oraz oczywiście Służ-
ba Więzienna. I tak to się zaczęło...

Później z grona zespołów zniknęły Hufiec ZHP i Urząd Celny,
a Straż Miejską wspomagali gościnnie występujący zawodnicy,
niemający związku ze służbami mundurowymi. Z kolei przez trzy
turnieje (2002-2004) Straż Graniczna występowała pod egidą
Służb Granicznych (połączone siły funkcjonariuszy Straży Gra-
nicznej i Służby Celnej). Przez sześć lat na parkiecie rywalizowa-
ło ze sobą pięć służb mundurowych (2002-2007). W 2008 roku
do turnieju dołączyli Weterani, zespół złożony praktycznie z
emerytowanych funkcjonariuszy lub funkcjonariuszy "bez bo-
iskowego przydziału służbowego". Od 2015 roku ponownie ry-

walizuje pięć zespołów, gdyż w gronie uczestników zabrakło 3-
krotnego mistrza - zespołu Straży Miejskiej.

W 17 dotychczas rozegranych turniejach triumfowało 6 ze-
społów: Straż Graniczna (2000, 2001, 2007, 2010),
Służby Graniczne (2002, 2004), Policja (2003, 2008,
2011, 2016), Straż Miejska (2005, 2006, 2014), Za-
kład Karny (2009, 2012, 2013) oraz Straż Pożarna
(2015). Bez tytułu z rywalizujących w ostatnich
turniejach zespołów pozostają już tylko Wetera-
ni.

Organizatorem XVIII mistrzostw halowej piłki
nożnej służb mundurowych była Powiatowa Straż
Pożarna w Głubczycach we współudziale głub-
czyckiego ZOKiS-u. W turnieju udział wzięło po-
nownie 5 drużyn - Służba Więzienna, Policja, Straż
Pożarna, Straż Graniczna oraz Weterani - które
rozegrały ze sobą 10 spotkań. Mecze wyjątkowo
były niezwykle zacięte, o czym świadczą uzyska-
ne wyniki (5 spotkań zakończonych wygraną za-
ledwie jedną bramką) i liczba zdobytych bramek
(w tegorocznym turnieju strzelono najmniej bra-
mek w historii - 21 tj. 2,1 bramki na mecz). Jak
zwykle funkcjonariusze prezentowali wysoki po-
ziom sportowy, wszak wielu z nich nadal wystę-

puje na trawiastych boiskach reprezentując liczne kluby nasze-
go powiatu (m.in. Polonia Głubczyce, Orzeł Branice). Na koniec
zmagania głubczyckich "mundurówek" w 2017 roku zakończyły
się zwycięstwem - po raz drugi w ciągu ostatnich 3 lat - zespołu
STRAŻY POŻARNEJ, który nie przegrał żadnego spotkania.

WYNIKI: Straż Pożarna - Policja 1-0, Straż Graniczna - Wetera-
ni 0-1, Zakład Karny - Straż Pożarna 1-4, Policja - Weterani 0-1,
Straż Graniczna - Zakład Karny 0-0, Straż Pożarna - Weterani 5-0,
Policja - Zakład Karny 1-1, Straż Graniczna - Straż Pożarna 0-1,
Weterani - Zakład Karny 2-2, Policja - Straż Graniczna 2-1.

KOLEJNOŚĆ: 1. Straż Pożarna, 2. Weterani, 3. Policja, 4. Za-
kład Karny, 5. Straż Graniczna.

SKŁAD zwycięskiej Straży Pożarnej (na zdjęciu): Wiesław
Szymański - Michał Beleć, Andrzej Bliźnicki, Marek Broszko,
Dawid Hadaczek, Łukasz Kacprzak, Kacper Krukowski, Mate-
usz Mikler, Przemysław Rydzak, Marcin Stupek, Adam Topo-
rowski.

Nagrody indywidualne: Wiesław Szymański - najlepszy bram
karz, Kacper Krukowski - król strzelców (5 bramek).
Zawody w roli sędziów-rozjemców poprowadzili Wiesław
Bieniasz i Kasjan Bieniasz.
Za rok kolejny XIX turniej głubczyckich służb mundurowych,
który zorganizują funkcjonariusze Komendy Powiatowej Poli
cji w Głubczycach…
                     Robert Stebnicki,  Foto: Janusz Skwarek

Głos Głubczyc - strona 1.  opracowana na podstawie Kartki Wielkanocnej
wydanej przez Gminę Głubczyce. Wykonanie  projektu Mateusz Kitka. Projekt i zdjęcia Jan Wac

 „Boże Groby” w kościołach:
 oo. Franciszkanów, NNMP  w Głubczycach,

 Podwyższenia Krzyża Swiętego w Lisięcicach,
Św. Wawrzyńca w Królowem,

Trójcy Świętej w Ściborzycach Małych,
Św. Jana Chrzciciela w Pomorzowicach,

ozdoby na kartkach „Wesołego Alleluja”  Danuta Danylczuk KGW Pomorzowice



KWIECIEŃ 2017 nr 4/28716

W okresie od 6. do 12. marca odnotowaliśmy 7
zdarzeń,  a było to 6 miejscowych zagrożeń i 1 pożar.

    6. marca usuwaliśmy niebezpiecznie zwisający
konar drzewa nad przejściem dla pieszych w Głub-
czycach na ul.Wałowej oraz usuwaliśmy drzewo prze-

wrócone na dro-
gę w Michałko-
wicach.

    8. marca
sprawdzaliśmy
w Głubczycach
przy ul.Koziel-
skiej mieszkanie
na obecność
tlenku węgla. W
tym zdarzeniu
nikt nie został
poszkodowany.

    9. marca zabezpieczaliśmy drogę wojewódzką
416 pomiędzy Kietlicami a Klisinem w związku z na-
niesionym błotem przez maszyny rolnicze.

    10. marca strażacy z OSP Lewice gasili pożar
sadzy w kominie w swojej miejscowości.   Tego same-
go dnia w miejscowości Gadzowice doszło do wy-
padku dwóch samochodów osobowych marki Skoda
i Audi.

    W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została
poszkodowana i zabrana przez Zespół Ratownictwa
Medycznego do szpitala przed przybyciem jednostki
straży pożarnej. Nasze działania polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu akcji,
odłączeniu dopływu prądu z akumulatorów w obu
pojazdach, odłączeniu dopływu gazu LPG oraz neu-
tralizacji płynów eksploatacyjnych.

   Pozdrawiam kpt. mgr inż. Waldemar Hołownia

INFORMACJE KPPS POŻARNEJ MISTRZOWIE "RAKIETKI"
ZS W BOGDANOWICACH!

Kolejny sukces w tegorocznych  rozgrywkach sportowych w tenisa
stołowego na szczeblu gminnym i powiatowym przypadł w udziale uczniom
ZS w Bogdanowicach.

Reprezentowali oni szkołę zarówno w grze
indywidualnej, jak i drużynowej. W rozgryw-
kach gminnych w tenisie stołowym indywidu-
alnym zajęli I miejsce  w kategorii dziewcząt-
Wiktoria Olszyna, a w kategorii chłopców Kac-
per Kaźmierczak. Na podium stanął także To-
masz Baran, zajmując III miejsce, dzięki czemu
otrzymali oni awans do finałów wojewódzkich,
gdzie walczyli do samego końca.

Podobne sukcesy uczniowie naszej szkoły
osiągnęli w drużynowych rozgrywkach tenisa
stołowego, na czele z: Wiktorią Kosowską,
Wiktorią Olszyną, Kacprem Kaźmierczakiem i
Tomaszem Baranem. Obydwie drużyny, chłop-
ców i dziewcząt, w rozgrywkach gminnych za-
jęły I miejsca, natomiast na szczeblu powiato-
wym obie pary zajęły II miejsca. Wszystkim
uczniom gratulujemy i trzymamy kciuki za ko-
lejne zwycięstwa!

Cieszymy się bardzo, że sport w naszej szkole nie jest jak rzodkiewka,
wszyscy  ją lubią, mało kto uprawia!

KONSULTACJE  ZAWODNIKÓW
 W dniach od 11.02.2017r. do 12.02.2017r. w Szkole Pod-

stawowej Nr 1 z Klasami Integracyjnymi odbyły się kon-
sultacje zawodników Polskiego Związku Karate w  kata.

Uczestniczyli w nich Szymon Cie-
ślik i Maciej Kowalczyk z LZS Kara-
te-Do Głubczyce. Uczestnicy konsul-
tacji wzięli również udział w okresie
od 13.02.2017r. do 18.02.2017r.w obo-
zie sportowym organizowanym przez
nasz klub, który odbył się“w Schro-
nisku Młodzieżowym w Pietrowicach.
Treningi prowadzone były trzy razy

dziennie. Aktywny udział w
zajęciach pozwolił uczestni-
kom na osiągnięcie zaplano-
wanych celów. Ponadto
przeprowadzony został eg-
zamin na wyższe stopnie.

 Organizator obozu ser-
decznie dziękuje Dyrekcji i
personelowi schroniska za
wspaniałą opiekę.

 Drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorów
W Lubinie w dniach 15-19.02.2017r odbywały się Drużynowe Mistrzo-

stwa Europy Seniorów, które zgromadziły najsłynniejsze gwiazdy europej-
skiego badmintona tj. Carolina Marin, Victor Axelsen i wiele innych meda-
listów Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata.

Przy okazji tej wielkiej imprezy odbywał się  Międzynarodowy Turniej do
lat 17, w których wystąpili nasi reprezentanci klubu: Maciej Matusz, Bar-
tosz Gałązka i Szymon Ślepecki. W dniu ćwierćfinałów, a więc najciekaw-
szych pojedynków bo stawka toczyła się o medale, wybraliśmy się z naj-
młodszymi wychowankami klubu do Lubina, aby dopingować naszych
reprezentantów i obserwować najlepszych badmintonistów w Europie.

Seniorzy naszej reprezentacji gdzie mieliśmy swoich przedstawicieli: sio-
stry Wojtkowskie Agnieszka i Aneta  zajęły ostatecznie piąte miejsce. Na-
tomiast w kategorii U-17 brązowy medal wywalczyli debliści Maciej Ma-
tusz i Bartosz Gałązka. Maciej w grze pojedynczej wywalczył piąte miejsce,
a Bartek w grze
mieszanej zajął
także piątą loka-
tę. Była to do-
bra lekcja bad-
mintona, a zara-
zem niezapo-
mnianą przygo-
da dla naszych
dzieci,  które

miały okazję zro-
bić zdjęcia i ze-
brać autografy od
swoich badmin-
tonowych idoli.
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ROMA OPEN
 TAEKWONDO 2017

 24.02.2017 r. w Rzymie  odbył się prestiżowy
międzynarodowy turniej Roma Open.

Wystartowało w nim 470 zawodników z 12 państw. LKS
Sparta Głubczyce reprezentowali nasi kadrowicze: Karolina
Konik i Bartosz Słodkowski.  Wspaniały start Karolina Konik
w kategorii Elite Pro w walkach do 62 kg zaowocował I miej-
scem i w kategorii Grand Champion I m, podobnie Bartosz
Słodkowski w Kategorii Elite Pro w walkach + 85 kg zdobył I
miejsce i w kategorii Grand Champion również był pierwszy.

W kategorii Grand Champion mogli startować zawodnicy
tylko ci, którzy wygrali swoje kategorie wagowe. Po wspania-
łym starcie nasi zawodnicy przywieźli 4 złote medale i 2 pucha-
ry Grand Champion.

 Był to drugi turniej sprawdzający do Mistrzostw Świata
2017, które odbędą się jesienią. Serdecznie gratulujemy Karo-
linie  i Bartoszowi tak wspaniałego wyniku i życzymy dalszych
sukcesów.                                                                              DJ

18. marca 2017r. w Zawadzkiem odbył się Międzynarodowy Turniej KarateXXIII RADA REGENTÓW,
 International Karate  TOURNAMENT

       W zawodach startowało 486 zawodników z 39 klubów z Polski, Czech i Słowacji. Ludowy Zespół Sportowy Karate-Do
Głubczyce reprezentowali : Szymon Cieślik, Maciej Kowalczyk, Jakub Patryjach, Mateusz Stankiewicz, Klaudiusz Leliński,Michali-
na Jung, Oliwia Raniowska, Emilia Klein,Anna Paruszewska,Michalina Kaliwoda, Julia Hac, Wiktoria Sawicka. Był to bardzo trudny
turniej i pierwszy w tym sezonie. Szymon Cieślik pomimo kontuzji nogi z bólem zdobył  złoty medal w kata 14-15 lat oraz srebrny
medal 16-17 lat. Oba te medale pokazały charakter naszego zawodnika. Brązowe medale zdobyli: Michasia Kaliwoda w kata 8 lat,
Wiktoria Sawicka w kata  9 lat Maciek Kowalczyk w kata 13 lat, Jakub Patryjach oraz Mateusz Stankiewicz. 5.m.  zajęły w kata:
Michalina Jung, Julia Hac, Wiktoria Sawicka, a Oliwia Raniowska w kata 13 lat.

Międzynarodowy Turniej KarateXXIII RADA REGENTÓW, International Karate  TOURNAMENT.

OPEN BARCELONA
TAEKWONDO

Zawodnicy LKS Sparta Głubczyce i ZS w Pietrowicach
wrócili   z międzynarodowego turnieju Open Barcelona

Fuji Mae Cup zdobywając 5 medali.
W Barcelonie w dniu 18.03.2017 r wystartowało łącznie 375

zawodników  z siedmiu państw: Izraela, Francji, Portugalii, Irlandii, Kanady,  Polski i Hiszpanii. Na starcie w Centre Esportiu
Municipal Olímpics nie zabrakło medalistów mistrzostw Europy i Świata. Niezawodnie spisali się nasi seniorzy Karolina Konik i
Bartosz Słodkowski wygrywając swoje kategorie wagowe w walkach. To był trzeci ważny turniej sprawdzający przed Mistrzostwami
Europy i Świata. Bardzo dobrze zareprezentowali się także juniorzy zdobywając trzy medale. Jakub Brewus I m. walki pow. 75 kg,
Wiktoria Konik III m. walki pow. 65 kg i Barbara Mróz III m walki do 50 kg.                                                                                       DJ
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REKLAMA  W GŁOSIE GŁUBCZYC
 Głos Głubczyc jest bezpłatnym informatorem o zasięgu

gminy, w formacie A4 w kolorze. Ukazuje się na przełomie
miesięcy w nakładzie 1600 egz. oraz w wersji elektronicznej
na www.glubczyce.pl  Reklamy - tylko na wewnętrznych

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

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

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

 Faktury VAT przez Miejski Ośrodek Kultury.

Głos Głubczyc -
 bezpłatny informator samorzadowy

 Wydawca - Urząd Miejski w Głubczycach.  (ISSN 1234-0890)
nakład 1600 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.

Osoby potrzebujące  pomocy
w związku  z problemem  alkoholo-

wym, 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,   środy w godz. 14.00 - 16.00
* dyżury terapeuty: w pon. 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
     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  (budynek U M  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

chcesz wiedzieć
co?  gdzie? kiedy?

 kliknij
 WWW.TWOJEGLUBCZYCE.PL
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Serdecznie Witamy Nowych Mieszkańców Ziemi Głubczyckiej, urodzonych

 styczniu 2017r.   w Szpitalu Powiatowym w Głubczycach. Rodzicom Gratulujemy!

Hanusek Gabriel
s.Joanny Boguchwałów
30.01.2017 12.05 3350/55

Hipnarowicz Alicja
c.Agaty Głubczyce

16.01.2017 22.25 2630/53

Ibrom Agata c.Magda-
leny Rozumice

27.01.2017 16.30 3350/58

Jabłoński Kasjan
s.Magdaleny Lwow.

30.01.2017 14.00 4650/64

Jankowiak Olga
c.Jadwigi Głogówek

23.01.2017 10.45 3100/53

Klekociuk Oliwia
c.Ewy Rudziczka

20.01.2017 13.45 3240/53

Kolankiewicz  Amelia
c.Kamili Szonów

26.01.2017 17.50 3800/55

Kościelny Filip s.Mag-
dy Głubczyce Sady

12.01.2017 5.40 3100/57

Ksoll Zuzanna c.Domi-
niki Grudynia Wlk.

19.01.2017 19.00 3640/54

Kwiecień Dawid
s.Elżbiety Szonów

23.01.2017 17.50 3600/55

Lis Mikołaj
s.Anny Głubczyce

04.01.2017 5.10 3850/60

Łankowski Antoni
s.Doroty Zubrzyce

27.01.2017 2.15 3400/57

Łapiga Filip s.Natalii
Bogdanowice

30.01.2017 10.40 2900/54

Macyszyn Justyna
c.Katarzyny Ścib. Wlk.
17.01.2017 15.50 3100/55

Mazurkiewicz Tymoteusz
s.Magdaleny Głogówek
04.01.2017 7.30 3460/59

Ostrowska Jagoda
c.Moniki Góreczno

04.01.2017 10.50 3050/54

Pilch Zuzanna
c.Justyny Kietrz

12.01.2017 0.30 3800/59

Popik Pola
c.Marty Branice

31.01.2017 1.45 2850/53

Ptak Mikołaj s.Magdy
Nowa Cerekwia

24.01.2017 20.15 3650/56

Rajtak Oliwia
c.Marzeny Debrzyca

27.01.2017 13.10 3830/60

Rzepień Filip
s.Anny Pilszcz

09.01.2017 21.40 2930/56

Szepelawy Zofia
c.Alicji Prudnik

25.01.2017 8.56 3500/58

Walczak Małgorzata
c.Dominiki Lwowiany

03.01.2017 10.25 2600/53

Wiciak Karolina
c.Marty Nowa Wieś Gł.
11.01.2017 10.00 3520/56

Woźniak Antoni
s.Beaty Nowa Cerekwia
09.01.2017 10.25 3300/55
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K O M U N I K A T
Akcja "PIT 2017"

Naczelnik Urzędu Skarbowego w  Głubczycach zaprasza podatników dnia
22. kwietnia 2017 r. (sobota) w godz. od 9.00 - 13.00

  na  "Dzień Otwarty" w tut. Urzędzie podczas  którego   przyjmowane będą zeznania i deklaracje podatkowe
z możliwością przesłania ich elektronicznie.

Jednocześnie pracownicy Urzędu Skarbowego w Głubczycach będą w Urzędzie Gminy Kietrz
dnia 21 kwietnia 2017r. w godzinach od 900  do 1330 przyjmować  zeznania podatkowe.

Dodatkowo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach informuje, iż podatnicy (osoby fizyczne) uzyskujące dochody wyłącz-
nie od płatników (pracodawców) z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, praw autorskich oraz  z organów rentowych
mogą od 15 marca 2017 r. do 18 kwietnia 2017r. złożyć elektronicznie za pomocą portalu podatkowego do urzędu skarbowego
wniosek PIT-WZ o  sporządzenie ich zeznania podatkowego za 2016 rok.

Natomiast emeryci i renciści, którzy nie uzyskali innych przychodów poza rozliczeniem rocznym w PIT-40A za 2016 rok, chcąc
przekazać 1% podatku na organizację pożytku publicznego (OPP), mogą jedynie  złożyć papierowo lub przesłać elektronicznie PIT-
OP w terminie od 15 marca do 02 maja 2017r.  w którym wskażą tę organizację, wówczas urząd skarbowy sam  przekaże 1 % podatku..

Złożenie on-line wniosku PIT-WZ, spowoduje, iż urząd skarbowy sam przygotuje zeznanie podatkowe za 2016 rok, na podstawie
danych które posiada. (dotyczy podatników którzy otrzymują przychody wyłącznie za pośrednictwem płatnika)

1.  W tym celu należy elektronicznie za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu e-Deklaracje, w terminie do dnia
 18 kwietnia 2017r. przesłać do właściwego urzędu skarbowego wniosek PIT-WZ o sporządzenie zeznania podatkowego.
2.  Wniosek PIT-WZ można będzie również wysłać za pośrednictwem bankowości elektronicznej PKO BP, BGŻ BNP Paribas      i

Raiffeisen Polbank, a w przyszłości  np. spółdziel-
czych kas oszczędnościowo-kredytowych).

3. We wniosku tym podatnik przekazuje urzę-
dowi informacje o korzystaniu z odliczeń od podat-
ku lub dochodu, np. z tytułu przysługującej ulgi na
dzieci, wydatków na cele rehabilitacyjne, podwyż-
szonych kosztów uzyskania przychodów czy prze-
kazaniu 1% na OPP.

4. Urząd skarbowy na podstawie danych z
wniosku PIT-WZ oraz posiadanych informacji od
pracodawców lub organów rentowych samodziel-
nie przygotuje zeznanie podatkowe.

5. W ciągu maksymalnie 5 dni urząd skarbowy
prześle na podany przez podatnika adres poczty
elektronicznej e-mail z linkiem do gotowego zezna-
nia podatkowego.

6. Zeznanie podatnik może zaakceptować lub
odrzucić do  dnia 02.05.2017 r.

7. Jeżeli podatnik w tym terminie nie podejmie
żadnych czynności, jego zeznanie zostanie po dniu
2 maja 2017 r. automatycznie zaakceptowane.   Eme-
ryci i renciści posiadający PIT-40A za 2016 rok i nie
posiadający innych przychodów które należy za-
deklarować w zeznaniu, chcąc jedynie przekazać 1
% dla OPP, nie muszą wypełniać odrębnego zezna-
nia,  wystarczy w tym celu złożyć formularz PIT-OP.

1. W tym celu należy złożyć papierowo bądź
wysłać elektronicznie oświadczenie PIT-OP przy
użyciu dostępnego w urzędzie skarbowym lub na
Portalu Podatkowym formularza online, formularza
interaktywnego, aplikacji e-Deklaracje Desktop.

2. PIT-OP jest przeznaczony dla podatników
podatku PIT, którzy są osobami fizycznymi i otrzy-
mali od organów rentowych roczne obliczenie po-
datku PIT-40A oraz chcą przekazać 1% podatku
wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

3. Podatnicy którzy złożą PIT-OP - urząd skar-
bowy przekaże wybranej organizacji 1% podatku.

4. Oświadczenie PIT- OP za rok 2016 można
składać od 15 marca do 2 maja 2017 r.




