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02. LIPCA   -   18.00   -       RATUSZ
        KABARET CZWARTA FALA   DJ
        KONCERT ZESPOŁU RABIT
16. LIPCA  -   19.00    -  RATUSZ
        KONCERT -  MICK & ELLI KBB
        I INR. ROBINSON
23. LIPCA   -  18:00  - AMFITEATR
        KONCERT
         GŁUBCZYCKIE  DINOZAURY

30. LIPCA  -   18.00   -  RATUSZ
        KONCERT ZESPOŁÓW
        MŁODZIEŻOWYCH
        WOJ. OPOLSKIEGO

13. SIERPNIA - 17.00  -   RATUSZ
        PLENEROWE WARSZTATY
        WYPLATANIA WIKLINY,
        KONCERT PIEŚNI LUDOWYCH
       - CHÓR  FENIKS
        - MARGARETKI  Z BABOROWA
20. SIERPNIA - 18:00 - AMFITEATR
        KONCERT
        GŁUBCZYCKIE   DINOZAURY

03. WRZEŚNIA - 14.00 - RATUSZ
       WARSZTATY CZERPANIA
        PAPIERU I DRUKU NA TKANINIE
       KONCERT  „LOVESTORY.
       NAJPIĘKNIEJSZE PRZEBOJE
       POLSKIEJ I ZAGRANICZNEJ
       MUZYKI ROZRYWKOWEJ"
14. WRZEŚNIA - 11.00
        SALA   „POD ANIOŁEM”
        WERNISAŻ WYSTAWY
       „WAŻKI ZABÓJCY
        DWÓCH ŚRODOWISK”

FOTOREPORTAŻ  MATEUSZA KITKI, więcej na: TWOJE GŁUBCZYCE.PL

WIĘCEJ, PLAKATY,
WWW.GMINAGŁUBCZYCE,

TV POGRANICZE,
WWW.TWOJEGLUBCZYCE.PL
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KOLEJNE „DNI GŁUBCZYC 2017” ZA NAMI
Kolejne Dni  Głubczyc, które odbyły się 3 i 4 dnia czerwca  przed Ratuszem już za nami.

     Na mieszkańców naszego miasta czekało wiele atrakcji. Pierwszego dnia obchodów już od godziny 14:00 na terenie zielonym
można było korzystać z oferty przygotowanej przez miasteczko  „Szkoły Klaunów” - był to sześciogodzinny program  fantastycz-
nej zabawy dla dzieci, a już o godzinie 15:30 rozpoczął się pierwszy koncert. Mianowicie na scenie zaprezentował się zespół „The
Beatlman” w repertuarze Beatelsów.  Dzięki temu wystąpieniu mogliśmy się przenieść w świat lat 60-tych. Kolejnym niezwykłym
wydarzeniem było widowisko operetkowe „Wieczór z zemstą nietoperza”, w którym gościnnie wystąpił chór „Cantabile”
Gimnazjum nr 1 pod kierownictwem Ewy Maleńczyk.. Młodzież bez najmniejszego problemu odnalazła się na wspólnej scenie i
wraz z aktorami dali fantastyczny występ. Kiedy nastała godzina 19:00  zrobiło się bardzo kolorowo, bowiem w swoim programie
artystycznym wystąpił zespół folklorystyczny z Ukrainy „Tysmeniczanka”. Dzieci, młodzież oraz dorośli pokazali niezwykły
warsztat taneczny oraz muzyczny. Tymczasem przed ratuszem zaczęła się gromadzić publiczność na koncert wieczoru, w którym
wystąpił Robert Janowski znany z programu „Jaka to melodia” z zespołem Energy Puma Band.  Artyści zaprezentowali się w
lekkim, wszystkim znanym repertuarze.  Zgromadzona widownia śpiewała wraz z wykonawcami, którzy zostali nagrodzeni gromkimi

brawami. Natomiast  na scenie już „instalowali” się DJ Michael AQua oraz
DJ Ludi.  Zgromadzili na swoim występie wielką rzeszę fanów muzyki  z
największych, światowych Festivali Muzycznych, którzy opanowali  mia-
sto do północy.
Tak zakończył się pierwszy dzień świętowania dni Głubczyc.

 Niedziela, czyli drugi dzień świętowanid rozpoczął się o godzinie 13:00
zabawą dla dzieci z fantastycznymi animatorami. Niestety pogoda nieco
pokrzyżowała plany, ponieważ zaczęło mocno padać i frekwencja na kolej-
nych koncertach była niska. Na początku bloku artystycznego wystąpił
„Big Band” Głubczyckiego Towarzystwa Muzycznego w składzie: ucznio-
wie, nauczyciele oraz rodzice Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego. Kolejny występ został utrzymany w
mocnych brzmieniach, ponieważ na scenie prezentowała się Raciborska
Orkiestra Dęta „PLANIA” z udziałem zespołu oraz solistek ze studia
piosenki „Akord” pod kierownictwem Ewy Maleńczyk działającego przy
MOK w Głubczycach. Bardzo ważnym elementem występów były fanta-

styczne prezentacje tancerzy ze szkoły tańca „Royal Dance Center” - filia MOK,
którzy pokazali się w bardzo różnorodnych stylach tanecznych. Nie mogło również
zabraknąć formacji „Flowers” - tegorocznego zwycięscy przeglądu tanecznego zor-
ganizowanego w ramach Festiwalu Kultury Powiatowej – Głubczyce 2017.  Kiedy

nastała godzina 18:30 mieszkańcy mia-
sta mogli posłuchać muzyki rockowej w
wykonaniu zespołu „Horyzont”. Pomi-
mo występu w strugach deszczu, arty-
ści „dali z siebie wszystko” i pokazali
fantastyczny kunszt muzyczny.

Nadszedł czas, na który wszyscy
czekali z wielką niecierpliwością - kon-
cert z udziałem Marka Piekarczyka.
Jest to niezwykły wokalista, autor tek-
stów, kompozytor, ale przede wszystkim
człowiek. Na scenie zaprezentował się
wraz z niesamowitymi muzykami Ta-
deuszem Apryjasem oraz Jackiem Bo-
rowieckim.
      Podczas koncertu panowała wspa-
niała atmosfera, podczas, której wytwo-
rzyła się magiczna interakcja publiczno-
ści z muzykami. Po zakończeniu koncer-
tu była możliwość kupienia książki Mar-
ka Piekarczyka „Zwierzenia kontestato-
ra”  ze specjaną dedykacją oraz zrobie-
nie zdjęcia, czy rozmowy z artystą. Było
to fantastyczne zwieńczenie tegorocz-
nych dni miasta, które już przeszły do
historii.

  Tekst i foto:
Anna Bieniasz, MOK Głubczyce
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GŁUBCZYCE  NA  FESTIWALU  MIAST CITTASLOW
Miasto Kalety, Miejski Dom Kultury w Kaletach, Stowarzyszenie Miast Cittaslow przy współorganizacji Wojciecha Saługi -

Marszałka Województwa Śląskiego oraz Gustawa Brzezin - Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 zorganizowały w dniach 19-20 maja w Kaletach (woj. śląskie)

 FESTIWAL MIAST CITTASLOW.
    Program obfitował w liczne atrakcje. Prezentowały się gminy i mia-
sta należące do polskiej sieci miast Cittaslow. Wśród nich były Głub-
czyce, które, godnie się reprezentując, postawiły na twórczość Koła
Gospodyń Wiejskich z Pomorzowic. Pani sołtys Grażyna Kulka wraz
z Danutą Danylczuk i Elżbietą Popiel promowały lokalną twórczość
haftów szydełkowych, zapraszając ludzi do odwiedzin naszych oko-
lic, słynących z dobrej ziemi, ciszy i spokoju, rękodzieła artystyczne-
go i aktywnie działających kół gospodyń. Istotnym wkładem w pre-
zentację gminy była obecność pensjonariuszy Środowiskowego
Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach wraz z własnoręcz-
nie przygotowanymi gadżetami promocyjnymi (filcowe kwiaty z logo
Cittaslow i herbem Głubczyc) rozdawanymi wszystkim obecnym na
Festiwalu przez Panią kierownik Bożenę Zimną. W ostatni dzień w
wydarzeniu uczestniczyli również seniorzy.
    Z ramienia samorządu gminę Głubczyce reprezentowali: wice-
burmistrz Pan Kazimierz Bedryj wraz z Panami: Januszem Pecz-
kisem i Pawłem Maleńczykiem. Reprezentantami kultury był z kolei zespół
"Akord" Pani Ewy Maleńczyk.
    Cała widownia Festiwalu miała okazję wysłuchać pięknych szlagierów polskiej
muzyki rozrywkowej. Wiceburmistrz odebrał oficjalnie z rąk Organizatora w osobie
burmistrza Kalet Pana Klaudiusza Kandzi - "Certyfikat Przynależności do Polskiej
Sieci Miast Cittaslow" a także dyplom za nadesłany film z naszej gminy, promujący
Głubczyce i okolice, który spotkał się z uznaniem jury.
Poza wspaniałą atmosferą, choć nie do końca łaskawą aurą pogodową, w programie wystąpili
między innymi: Zespół Pieśni i Tańca Śląsk z programem "A to Polska właśnie", Stachurski oraz
Orkiestra Rozrywkowa Big Silesia Band. Gwiazdą Festiwalu był zespół IRA.
Jaka jest idea stowarzyszenia Cittaslow?
W filozofii Cittaslow jakość życia stanowi główne źródło sukcesu. Potencjał małych miast tworzy
m.in. ich atrakcyjne położenie geograficzne, dziedzictwo kulturowe, naturalne krajobrazy, cisza,
lokalne i autentyczne rzemiosło, rękodzieło, produkty, oferta kulinarna, tradycja, zwyczaje, ale także
dostęp do wysokiej jakości usług i miejsc pracy w miejscu zamieszkania lub w jego bliskim sąsiedz-
twie. Stanowi to podstawę do podjęcia działań, celem odkrycia czy odbudowy i podkreślenia wła-
snej tożsamości.
    Dobre, harmonijne życie stanowiące alternatywę wobec wielkomiejskiego pośpiechu i postępu-
jącej globalizacji to nasza idea. Miasta zrzeszone w sieci dążą do zrównoważonego rozwoju, czyli
świadomej polityki miejskiej zapewniającej odpowiednie relacje między wzrostem gospodarczym,
dbałością o środowisko i poprawą jakości życia mieszkańców.
W coraz szybszym świecie członkowie Cittaslow chcą ukazywać to co lokalne i specyficzne dla ich
okolic. Jednocześnie krzewiąc postawy ekologiczne i dbając o zabytkową tkankę miejską utrzymują
solidarność z przeszłymi i przyszłymi pokoleniami.                                  tekst i foto: Mateusz Kitka
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(Z protokołu  sesji Rady Miejskiej)
„ Mieszkanka Grażyna Bieniarz  - Zwracam się z zapytaniem do Burmistrza:
     "Chcę przybliżyć Państwu dlaczego firma EKO Okna nie weszła na nasz teren, ale wejdzie i stworzy 900 miejsc pracy. Kontakto-
wałam się z Wiceprezes tej firmy i ona przekazała mi taką informację, to że nie są na naszym terenie i nie tworzą dla nas miejsc pracy
to jest wina naszego Burmistrza, który zablokował drogę dojazdu do potencjalnego miejsca produkcji (przecież nie mogą latać
samolotem skoro brak dojazdu tak mi dosłownie powiedziała). Poinformowała mnie również, że w tej sprawie toczyła się sprawa
sądowa, którą Burmistrz przegrał ale my się o tym nie dowiemy. Pytam się Pana Burmistrza czym kierował się odmawiając tej firmie
drogi dojazdu, dlaczego zablokował Pan dojazd - Kto Panu doradzał? (...)
     Burmistrz-może Pani pomyliła tą całą sprawę z Gminą Kietrz, z tego co wiem tam były jakieś niejasności właśnie z firmą EKO
okna.  Czy Pani zdaje sobie sprawę, że Pani mnie pomawia, jeżeli miałbym sprawę w sądzie, to tego nie dałoby się ukryć, nawet na
tej sali są osoby które czekają na to, abym był za coś ukarany, od razu sprawa wyszłaby na jaw. Albo Pani mnie tutaj publicznie
przeprosi albo w tej sprawie spotkamy się w sądzie.
    Pani G. Bieniarz - ja Pana nie przeproszę w tej chwili ja tylko wszystkich poinformowałam o tym fakcie.”

INFORMACJA GMINY GŁUBCZYCE DOT.  POMNIKÓW NA TERENIE MIASTA
W roku 1973 decyzją Komitetu PZPR w Głubczycach rozpoczęto likwidację pomnika znajdującego się na terenie zlikwidowa-

nego wcześniej tymczasowego cmentarza żołnierzy Armii Czerwonej (ul. Skłodowskiej w Głubczycach) poległych na terenie
miasta i w jego bezpośrednim sąsiedztwie w czasie działań frontowych wiosną 1945 r. (wg opracowania "Województwo opolskie"
- mogło być pochowanych ponad 600 osób). W związku z powyższą decyzją rozpoczęto budowę nowego pomnika przy ul. Poczto-
wej. Pomnik wzniesiono w 1973 r. na historycznym cokole pomnika pruskiego z 1882 r. (upamiętniał zwycięstwa pruskie z XIX w.). Z
pomnika pruskiego zlikwidowano znajdującą się na nim kolumnę i wymurowano obelisk, przed którym ustawiono postać żołnierza
radzieckiego. Wspomniana postać żołnierza miała być przeniesiona z pomnika przyul. Skłodowskiej, lecz w tej kwestii zdania są
podzielone (dawny pracownik Rejonu Eksploatacji Dróg w Głubczycach  zasugerował, że był on odlany na nowo u nich w firmie -
co jest możliwe w przypadku gdy postać z wcześniejszego pomnika uległa zniszczeniu przy demontażu). Pomnik osłonięto 25.10.
1973 r. W odsłonięciu uczestniczyły władze miejscowe, członkowie Związku Kombatantów w Głubczycach, członkowie Związku
Byłych Więźniów Politycznych oraz mieszkańcy.(opracowano na podstawie opracowania Pana Mariana Łozińskiego, "Pomniki"
znajdującego się w zbiorach PMZG)    .>>> cd. str. 8

W ZWIĄZKU Z PUBLICZNYM WYSTĄPIENIEM PANI GRAŻYNY BIENIARZ
NA SESJI RADY MIEJSKIEJ 31.05.2017,

   INFORMUJĘ O DALSZYM CIĄGU SPRAWY
                                                                                                                                                            - BURMISTRZ ADAM   KRUPA
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   Jan Wac   Do redakcji Głosu Głubczyc wieść gminna przynio-
sła informację, że "pielęgniarka  z głubczyckiego szpitala odnio-
sła sukces w prestiżowym  ogólnopolskim konkursie.
   Proszę powiedzieć czy to prawda? Jak się osiąga taki presti-
żowy efekt.   Najpierw jednak proszę o  kilka słów o sobie.
Katarzyna Bryła-Warzecha
Jestem zatrudniona w SP ZOZ Głubczyce od ukończenia w

2000 r Medyczne-
go Studium Zawo-
dowego w Kę-
dzierzynie -Koźlu
. W tym czasie
pracowałam w od-
działach szpital-
nych jednocze-
śnie podnosząc
swoje kwalifika-
cje. Uzyskałam
tytuł zawodowy
licencjat pielę-

gniarstwa w PMWSZ w Opolu. Od ośmiu lat pracuję w POZ
nadal przy SP ZOZ Głubczyce . Po zdobyciu dyplomu specja-
listki w 2014 roku zajmuję się pielęgniarską opieką długotermi-
nową w domu chorego.
JW. Kto był organizatorem konkursu?
KB-W. Organizatorzy  Konkursu to: Zespół ds. Pielęgniarstwa
Onkologicznego, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie , Zespół
Chirurgiczny i Transplantacyjny Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarskiego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im A.
Mielęckiego w Katowicach.
JW. Jak przebiegał konkurs?
KB-W.  31.03 2017 roku w Domu Lekarza w Katowicach odby-
wała się konferencja naukowo-szkoleniowa nt."Trudności w
leczeniu ran ostrych i przewlekłych". Omawiano różnorodne
zagadnienia z zakresu prawidłowego i skutecznego leczenia
ran, pielęgnacji za pomocą specjalistycznych opatrunków, środ-
ków dezynfekcyjnych, preparatów odżywczych.
Podczas tej V Ogólnokrajowej konferencji  naukowo - szkole-
niowej "Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i prze-
wlekłych"  ogłoszono wyniki ogólnopolskiego  konkursu
" Wzorowo leczona rana". a  laureatom  wręczono   nagrody za
zdobycie I, II, III miejsca oraz dwa  wyróżnienia.
JW. Na czym polegał konkurs,  jak wyglądały  przygotowania
do niego, co skłoniło Panią do udziału w nim?
KB-W. Świadcząc pomoc pacjentom w POZ przy SP ZOZ w
Głubczycach w ramach pielęgniarstwa środowiskowo- rodzin-
nego oraz pielęgniarstwa opieki długoterminowej domowej
mogliśmy pochwalić się naszym doświadczeniem, umiejętno-
ściami i zdobytą wiedzą. Dlatego studium naszych przypad-
ków znalazło uznanie w tym prestiżowym dla nas konkursie.
Wyróżniona praca zawierała planowanie i realizację procesu
pielęgniarskiego u pacjenta z głęboką raną odleżynową. Reali-
zując świadczenia naszym pacjentom w domu dążymy do sto-
sowania opieki kompleksowej, takiej jak ocena sytuacji, edu-
kacja najbliższych chorego, ustalenie diety, usprawnienie ru-
chowe, konsultacje z lekarzem, stosowanie specjalistycznych
środków, dobieranie właściwego opatrunku do fazy leczenia
rany, monitorowanie postępów w dokumentacji, prowadzenie
dokumentacji fotograficznej i stała obserwacja. Bezcenne w tej

wielokierunkowości jest współpra-
ca w naszym zespole, płynna ko-
munikacja oraz życzliwa atmosfera.
często też rodzina chorego staje się
współdziałaczem dzięki czemu roz-
wiązywanie problemów i osiągnię-
cie celu jest łatwiejsze. Daje to
ogromną satysfakcje najbliższym
chorego ułatwia pracę pielęgniarce
a samemu pacjentowi daje ulgę i pod-
nosi jakość jego życia
JW. Jak wyglądał finał? Czy kon-
kurencja była mocna?
KB-W Nie przechwalając  się, ale
komunikat o wynikach konkursu i
konkurencji,  o którą Pan pyta,  mówi sam za siebie.
   I miejsce - dr. n. med. Marcin Kucharzewski, st. pielęgniarka
Halina Hanzlik, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7
ŚUM im. prof. Leszka Gieca, Katowice - Ochojec, Poradnia Chi-
rurgii Naczyniowej. Województwo Śląskie
   II miejsce - Katarzyna Bryła - Warzecha, licencjat z pielę-
gniarstwa, specjalizacja w dziedzinie opieki długoterminowej.
Samodzielny Publiczny ZOZ w Głubczycach.
Województwo Opolskie
    III miejsce - mgr  Anna Szkamruk, pielęgniarka opatrunkowa,
mgr Ewa Chmielewska, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mazurkie-
wicz, dr. n. med. Robert Kołodziej, dr. n. med. Marek Krosman,
lek. med. Grzegorz Glazer, lek. med. Łukasz Głodek
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie,
 Oddział Ortopedii i Traumatologii. Województwo Lubelskie
JW. Jak zareagowało pani środowisko i otoczenie.
KB-W.  Echa tego konkursu można znaleźć w Internecie.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu  na swojej
stronie WWW napisała min.  "Z przyjemnością informujemy, że
Pani Katarzyna Bryła-Warzecha zajęła II miejsce w ogólnokrajo-
wym konkursie "Wzorowo leczona rana", który odbył się( …)
Laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w
pracy zawodowej oraz w życiu osobistym.
    Z kolei na stronie WWW Starostwa Powiatowego: czytamy.
Ogólnopolski sukces mieszkanki powiatu głubczyckiego
Podczas XXXI Sesji Rady Powiatu, która odbyła się 6 kwietnia
br. Starosta Głubczycki Józef Kozina i Przewodniczący Rady
Powiatu Stanisław Krzaczkowski przekazali na ręce Pani Ludmi-
ły Buczek Pielęgniarki Koordynującej w głubczyckim szpitalu,
list gratulacyjny oraz upominek dla Pani Katarzyny Bryły-Wa-
rzechy za zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie "Wzoro-
wo leczona rana". Sukces jest ogromy z uwagi na fakt, iż
w konkursie wzięli udział przedstawiciele środowiska medycz-
nego z całej Polski, w tym m.in. ze szpitali klinicznych.
    Praca laureatki opublikowana zostanie w czasopismach me-
dycznych, jako wzór kompleksowej opieki nad  pacjentem. War-
to wspomnieć, iż Pani Katarzyna Bryła-Warzecha dokłada wszel-
kich starań, aby efekty jej pracy były jak najlepsze. Niesie bezin-
teresowną pomoc drugiemu człowiekowi, jednocześnie wdraża-
jąc do swojej pracy innowacyjne rozwiązania w leczeniu ran ostrych
i przewlekłych, aby pomóc choremu i jego najbliższym. Gratulujemy
sukcesu i życzymy dalszego rozwoju zawodowego!
JW. Dziękuję za rozmowę i dołączam się do licznych życzeń.

PIELĘGNIARKA  ZOZ GŁUBCZYCE  NAGRODZONA
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TELEFON ALARMOWY - 112
ADRESY
TURYSTYCZNYCH STRON INTERNETOWYCH:
WWW.POT.GOV.PL
WWW.OROT.PL
WWW.VISITOPOLSKIE.PL
WWW.MOKGLUBCZYCE.COM.PL
(ZAKŁADKA CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ)

II
 MUNDUROWY

DZIEŃ
DZIECKA
3.06.2017

Zakład Karny w Głubczycach wspólnie
z Komendą Powiatową Policji, Komendą
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
oraz związkami zawodowymi tych forma-
cji po raz drugi zorganizował wielki fe-
styn rodzinny.

      3 czerwca br. sfera strzelnicy naszej jednostki w Lesie Ma-
rysieńka stała się bajkowym rajem zabaw dla dzieci. Wspól-
nie z dziećmi funkcjonariuszy głubczyckich jednostek mun-
durowych, bawiły się dzieci z Domu Dziecka w Krasnym Polu.
W  imprezie udział wzięło w sumie ponad dwieście dzieci. Pro-
gram zabaw i atrakcji był bardzo bogaty. Tego dnia można było
zobaczyć: pokaz akcji ratowniczo- gaśniczej, pokazy statyczne
pojazdów służbowych i sprzętu będącego na wyposażeniu służb
mundurowych, pokaz i przejażdżkę motocyklową oraz samocho-
dami terenowymi „OFF-ROAD”. Organizatorzy zapewnili liczne
konkursy strzeleckie z karabinków i pistoletów pneumatycznych,
malowanie twarzy, zjeżdżanie z dmuchanego zamku.
      Na poczet wspólnej zabawy znalazło się wielu sponsorów
i darczyńców, dzięki którym nasze dzieciaki w tym dniu otrzy-
mały darmowe upominki, można było skorzystać z ciepłych po-
siłków, takich jak grochówka, kiełbaski z grilla. Było również
mnóstwo darmowych napojów, różnego rodzaju wyrobów cu-
kierniczych, popcornu, waty cukrowej. Dzięki wsparciu spon-
sorów wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z bogatego pro-
gramu rozrywki i zabaw podczas pięciogodzinnej imprezy.
    W ten sposób funkcjonariusze wszystkich służb munduro-
wych chcieli podziękować swoim pociechom, za to że często
nie ma ich przy nich  w domu, kiedy pełnią codzienną służbę dla
Ojczyzny, chroniąc społeczeństwo przed wszelkimi niebezpie-
czeństwami. Po raz kolejny mundurowi powiatu głubczyckiego
udowodnili, że współpraca między poszczególnymi formacjami
układa się na bardzo wysokim poziomie.
     Dzięki takim przedsięwzięciom czujemy się silni i  bezpieczni
w codziennej, trudnej służbie.
                                Tekst i zdjęcie: ppor. Bartłomiej Kawulok

                                                           Fotoreportaż Jan Wac
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IX WOJEWÓDZKI  KONKURS
POEZJI I PIEŚNI ŚW. JANA PAWŁA II

     Konkurs Poezji i Pieśni św. Jana Pawła II jest
bardzo ważnym wydarzeniem dla  Zespołu Szkół w
Pietrowicach. Patronat honorowy nad imprezą spra-
wowali Kardynał Stanisław Dziwisz, Marszałek
Województwa Opolskiego Andrzej Buła oraz Opol-
ski Kurator Oświaty Michał Siek.
    Niezwykła postać Wielkiego Papieża Polaka nie-
zmiennie inspiruje do sięgania po jego lub inne dzie-
ła o charakterze religijnym.  Organizatorami byli: Ze-
spół Szkół im. Jana Pawła II w Pietrowicach i Miejski
Ośrodek Kultury w Głubczycach.
Przegląd odbywa się  w dwóch kategoriach: recyta-
cja  i poezja śpiewana i przeznaczony jest dla uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W
tym roku przesłuchania konkursowe odbyły się 12
maja w Miejskim Ośrodku Kultury, a 13 maja miała
miejsce Gala Finałowa w Zespole Szkół w Pietrowi-
cach. Rozpoczęła się ona uroczystą mszą świętą w
pietrowickim kościele pod przewodnictwem ks.
Krzysztofa Wójtowicza, po której nastąpiły prezen-
tacje laureatów w murach szkoły.  Jury w składzie
Waldemar Lankauf, Monika Komarnicka  i Paweł Ma-
leńczyk przyznało następujące nagrody i wyróżnie-
nia.
W kategorii - poezja śpiewana
Szkoły Podstawowe
I m. Zuzanna  Urbanik  PSP nr 12 K-Koźle
II m. Zespół wokalno.-instr. PSP Tarnów Op.
III m. Schola Szkolna  SP Goscięcin
Wyróżnienie.
 Anna Reinosch SP Dobra,
 Agnieszka Kura PSP Żyrowa
Szkoły Gimnazjalne
II  m. Katarzyna Kopera ZS Pietrowice
II  m. Paulina Węgrzyn ZS  Pietrowice
Szkoły Ponadgimnazjalne
II  m. Maciej Albert ZSM Głubczyce
III  m. Aleksandra Pabian  ZSM Głubczyce
Wyróżnienie Kamil Kazimierczak  ZSM Gł.
W kategorii - recytacja
Szkoły Podstawowe
I  Kamila Katolik ZSP Kietrz
II m Kinga Kaśków SP nr 2 Głubczyce
III m. Martyna Purszke ZS Lisięcice
III m.Dominika Zagwocka  SP nr 2 Głubczyce
III m.Julia Pszczolarska PSP nr 1 Brzeg
Wyróżnienie Julia Szymańska PSP Łubniany
Szkoły Gimnazjalne
I  m. Zuzanna Wieczosek PG Branice
II m. Magdalena Wabnic ZS  Pietrowice
III m. Michał Kiner             PG Baborów
Szkoły Ponadgimnazjalne
III  m. Aleksandra Pabian ZSM w Głubczyce

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS
PLASTYCZNY...

dla dzieci  "Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki
chemiczne to nie zabawa" został rozstrzygnięty!
  Uprzejmie informuję, że został rozstrzygnięty etap wo-
jewódzki VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczne-
go "Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne
to nie zabawa", skierowanego do uczniów szkół pod-
stawowych.
Do Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu wpłynęły 732 prace plastyczne
z 92 szkół podstawowych województwa opolskiego.Zgodnie z regulami-
nem Wojewódzka Komisja Konkursowa dokonała oceny prac plastycz-
nych wybierając po trzy najlepsze prace  w obu grupach wiekowych.
W I grupie wiekowej (klasy 0-3) laureatami zostali: I m. - Melanie Bugla
kl. III PSP w Łanach, II m. - Maria Łuszcz  kl. II PSP nr 3 w Nysie,
III miejsce - Konrad Bielak z klasy II ZS w Lisięcicach
W II grupie wiekowej (klasy 4-6) laureatami zostali: I m.- Michał Wielgan  z
kl. IV SSP w Mechnicy, II m. - Laura Bulga kl. IV PSP w Łanach, III m. -
Kinga Cholewa kl. VI PSP w Łanach
     W pracach Komisji Wojewódzkiej, której przewodniczył Dyrektor OR
KRUS w Opolu, uczestniczyli również przedstawiciele innych instytucji :
Kuratorium Oświaty w Opolu, Muzeum wsi Opolskiej, Opolskiego Od-
działu Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Oddziału Terenowego Agencji
Rynku Rolnego w Opolu, Państwowej Inspekcji Pracy, Agencji Nierucho-
mości Rolnych, Urzędu Marszałkowskiego. Nagrody ufundowane przez
Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu oraz sponsorów zo-
staną wręczone laureatom w dniu 28 czerwca 2017 roku, podczas uroczy-
stej Gali podsumowującej Konkurs w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w
Opolu.   Ponadto pragnę poinformować, że zakończyła prace Centralna
Komisja Konkursowa, która wyłoniła laureatów tegorocznej edycji na szcze-
blu centralnym, wśród których znajdują się uczniowie z woj. opolskiego :
* Melanie Bugla z PSP w Łanach, Wyróżnienie w I gr.wiekowej
* Michał Wielgan z SSP w Mechnicy,  Wyróżnienie  w II gr. wiekowej
* Kinga Cholewa z PSP w Łanach,
     nagroda ufundowana przez firmę Swimer®
Uroczystości podsumowujące Konkurs oraz wręczenie nagród laureatom
odbędzie się 14 czerwca 2017 r. w Sejmie RP.
   Gratuluję zwycięzcom. Dziękuję Dyrektorom Szkół oraz Nauczycielom za
wielkie zaangażowanie i zapraszam do udziału w kolejnej edycji konkursu
w przyszłym roku.
                                Z wyrazami szacunku    Dyrektor OR KRUS w Opolu
                                      Opracowała : Ewelina Nowek, Lech Waloszczyk

 INSPEKTORAT ZUS
W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
CZYNNY DO GODZ. 18.00

ZAPROSZENIE
MINI-MAXI-MUZEUM-MARYSIENKA-M4 YOU

OTWARTE  OD 18. CZERWCA
CODZIENNIE  W GODZ.  14,00 DO 18,00

 (PONIEDZIAŁKI NIECZYNNE)
MIEDZYNARODOWA WYSTAWA - MARYSIENKA

 GLUBCZYCE LAS
WYSTAWA ZNACZKÓW, KUFLI PIWNYCH,
POCZTÓWEK Z CAŁEJ EUROPY I INNYCH.

KOLEKCJE TEMATYCZNE:
KOLEJE, KOPALNIA, HARCERSTWO, STRAŻ GRANICZNA,
STRAŻ  POŻARNA, POLICJA, NAPOELON BONAPARTE,

KOLARSTWO,  BANKNOTY, MONETY,
CIEKAWE SPECJALNE LALKI,

 KAMIENIE SZLACHETNE / MINERALY/
NOWY TEMAT; CHINA

WSTĘP WOLNY  -  WELCOME - WITAMY - ZAPRASZAMY
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 96. ROCZNICA III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO
W dniu 20.05.2017r. 100-osobowa delegacja harcerzy
z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głub-
czycach wzięła udział w obchodach 96. Rocznicy III Po-
wstania Śląskiego na Górze Św. Anny.

Uroczysto-
ści rozpo-
częły się od
apelu pamię-
ci i salwy ho-
norowej, po
k t ó r e j
uczestn icy
złożyli kwia-
ty przed Po-

mnikiem Czynu Powstań-
czego. W uroczystościach
wzięli udział także kombatan-
ci z całego województwa
opolskiego, władze samorzą-
dowe województwa i służby
mundurowe.
     Gminę Głubczyce na uro-
czystych obchodach repre-
zentowali Przewodniczący
Rady Miejskiej  Kazimierz
Naumczyk i Wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej
Edward Wołoszyn oraz gru-
pa zuchów i harcerzy z po-

wiatu głubczyckiego. Zuchy z Kietrza wykonały piosenki
powstańcze, za co otrzymały gromkie brawa.
      III Powstanie Śląskie było ostatnim większym zrywem
ludności śląskiej, które zakończyło się wielkim politycz-
nym sukcesem, za którym stali nie tylko żołnierze, ale i
zwykła ludność cywilna.
      Po uroczystościach harcerze i zuchy z powiatu głubczyc-
kiego odwiedzili grób patrona naszego hufca ks. Biskupa
Antoniego Adamiuka, gdzie zaciągnięto wartę honorową
oraz Pomnik Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty i znicze.
     Uczestnictwo w tak ważnych dla Śląska Opolskiego wy-
darzeniach potęguje w nas patriotyzm. Ważne jest pielę-
gnowanie i rozszerzanie pamięci o Powstańcach Śląskich,
bo dziś zbyt mało pamiętamy o tych, którzy walczyli by
być u siebie, którzy tworzyli historię tej ziemi.
                                              Foto i tekst  dh. Joanna Kuc

XXVI ROCZNICA POWSTANIA ŚLĄSKIEGO
ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W RACIBORZU
W uroczystościach Gminę Głubczyce reprezentował Burmistrz
Głubczyc Adam Krupa, Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz
Naumczyk oraz drużyna harcerska "Iskra" z Lisięcic.
    Podczas tegorocznego Święta 30 maja
2017r.  odbyło się nadanie Śląskiemu Od-
działowi Straży Granicznej imienia nad-
komisarza Józefa Bocheńskiego oraz
sztandaru. Józef Bocheński podczas I
Wojny Światowej był żołnierzem Legio-
nów Polskich, następnie uczestniczył w
wojnie polsko-bolszewickiej i III po-
wstaniu śląskim. Był jedną z wielu ofiar
zbrodni Katyńskiej. 26 października
2007r. mianowany pośmiertnie na nad-
komisarza Straży Granicznej.
     Uroczystość rozpoczęła msza święta
koncelebrowana przez Ks. Biskupa An-
drzeja Czaję w intencji Śląskiego Oddzia-
łu Straży Granicznej. Jak co roku, święto
było okazją do złożenia podziękowań
funkcjonariuszom oraz pracownikom za
ich wzorową pracę i służbę. Wręczone
zostały wyróżnienia, odznaczenia pań-
stwowe i resortowe oraz akty mianowa-
nia na kolejne stopnie służbowe w Stra-
ży Granicznej.
     Burmistrz  Głubczyc Adam Krupa wrę-
czył  Komendantowi  Śląskiego Oddzia-
łu Straży Granicznej płk. SG Adamowi
Jopek  "Honorowy Złoty Herb Głub-
czyc". Wyróżnienie to  jest podzięko-
waniem za długoletnią współpracę z Ko-
mendą Hufca Związku Harcerstwa Pol-
skiego w Głubczycach i pomoc przy or-
ganizacji Akcji Zimowej i Letniej, biwa-
ków, rajdów oraz imprez o charakterze
historycznym, religijnym i państwowym.
   Całość uroczystości uświetnił pokaz
musztry w wykonaniu kompanii repre-
zentacyjnej Straży Granicznej oraz kon-
cert orkiestry reprezentacyjnej Straży Gra-
nicznej i Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk".
              Foto i tekst dh. Joanna Kuc

>>>  dok. ze str. 4 Remont pomnika Żołnierzy Armii
Czerwonej stanowi część projektu dotyczącego Rewalo-
ryzacji  Parku Miejskiego w Głubczycach. Całkowity koszt
remontu przedmiotowego pomnika wynosi 31 505,31 zł, nato-
miast koszt remontu samego żołnierza wynosi nieco ponad 3
625,18 zł. Z czego udział Gminy Głubczyce wynosi 543,78 zł.

Remont przewiduje następujący zakres prac:
- zmycie myjką ciśnieniową elementów kamiennych
- zmycie myjką ciśnieniową elementów kamiennych
   z użyciem preparatów
- uzupełnienie ubytków wraz z naprawą uszkodzeń
- impregnacja.
Obecnie  na podstawie zapisów art. 3 umowy z dnia 22

lutego 1994 roku o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen
i represji, zawartej pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Pol-

ski, a Rządem Federacji Rosyjskiej, na Rząd Polski został nałożony
obowiązek utrzymania miejsc pamięci i spoczynku,  zapewniając ochro-
nę grobów, nagrobków, pomników i innych obiektów upamiętniają-
cych oraz zazielenienie i zachowanie ich w należytym porządku.

W przypadku gdy, Rząd Polski podejmie działania dotyczące likwi-
dacji pomników, to Gmina Głubczyce podejmie stosowne działania,
celem usunięcia wizerunku postaci przedstawiającego żołnierza Ar-
mii Czerwonej.

W dniu 13 września 2016 roku Gmina Głubczyce przekazała Woje-
wodzie Opolskiemu koszt rozbiórki Pomnika Żołnierzy Armii Radziec-
kiej oraz obeliska z figurą Żołnierza sowieckiego  z okresu II Wojny
Światowej. Jednakże do dnia dzisiejszego Gmina nie otrzymała żadnej
odpowiedzi co do możliwości usunięcia  pomnika oraz obeliska. Koszt
usunięcia dwóch pomników oszacowany został na ok. 100 tys. zł.
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ZUCHOLANDIA 2017

       07.06.2017r. w Zespole Szkół w Pietrowicach odbył się organizowany przez Komendę Hufca ZHP, Stowarzyszenie Przyjaciół
Harcerstwa i Zespół Szkół w Pietrowicach piknik zuchowy ZUCHOLANDIA 2017 z udziałem służb mundurowych.
    Zucholandia co roku cieszy się wielkim zainteresowaniem i na nasze zaproszenie odpowiedziały jednostki z całego Województwa.
        Na piknik przybyli przedstawiciele 10. Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu, Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
w Raciborzu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach, Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach, a
także przedstawiciele policji z Opola, Kędzierzyna-Koźla i Prudnika. Piknik rozpoczął się uroczystym apelem z udziałem zaproszo-
nych gości: Zastępca Burmistrza Głubczyc Kazimierz Bedryj, Zastępca Komendanta PP Straży Pożarnej Waldemar Hołownia, radny
Rady Powiatu, a zarazem Dyrektor Zespołu Szkół w Pietrowicach Bogdan Kulik oraz Zastępca  Mariola Bedryj, którzy dokonali
oficjalnego rozpoczęcia pikniku Zuchowego ZUCHOLANDIA 2017.  Na uczestników pikniku czekało mnóstwo atrakcji, gier i zabaw.
         Dzieci na własne oczy mogły przekonać się na czym polega codzienna praca naszych funkcjonariuszy, jak wygląda sprzęt i
umundurowanie poszczególnych jednostek oraz jak się siedzi w prawdziwym radiowozie czy wozie strażackim. Policja zaprezento-
wała ciekawy pokaz z użyciem psów policyjnych, który wzbudził spore zainteresowanie szczególnie wśród naszych najmłodszych.
       Po pokazach nadszedł czas na tańce, gry i zabawy, które poprowadziła grupa PAT z Pietrowic. Młodzież z sekcji sportowej
Taekwondo pod kierownictwem  Daniela Jano zaprezentowała pokaz swoich umiejętności. Było ognisko, pieczenie kiełbasek,
słodki poczęstunek. Na koniec imprezy rozstrzygnięto konkurs na najlepszy plakat dotyczący służb mundurowych.
       Na zakończenie spotkania szystkim uczestnikom rajdu rozdano pamiątkowe znaczki.  Dziękujemy nauczycielom, przyjaciołom,
całej naszej kadrze instruktorskiej oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania tegorocznego
pikniku zuchowego, a także Wam drogie zuchy i harcerze za tak liczne przybycie i wspaniałą zabawę.
Z tego miejsca pragniemy już Was zaprosić na przyszłoroczną ZUCHOLANDIĘ 2018! dh Joanna Kuc

ZUCHOLANDIA 2017

foto Jan Wac
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Tradycyjnie, od 20 lat w Środowiskowym Domu Samopomocy w
Nowych Gołuszowicach odbywa się turniej sportowy dla wszyst-
kich ŚDS-ów na terenie województwa opolskiego.
W tym roku, w dniach 7 i 8 czerwca na ziemię głubczycką przyje-
chało kilkudziesięciu niepełnosprawnych  z opiekunami i kie-
rownikami swoich placówek z całego województwa (Prudnik,
Krapkowice, Namysłów, Nysa, Kluczbork, K-Koźle, Gana, Sow-
czyce, Opole, Strzelce Op.).

W pierwszym
dniu obywały się
zawody sporto-
we, rozegrane w
kilku konkuren-
cjach; bieg szta-
fetowy, bieg z
oponą, rzuty do

kosza, strzał na bramkę i wielu innych, a także specjalną konku-
rencję dla kierowników, czyli dmuchanie balona na czas. Wszyst-
kie dyscypliny, a zwłaszcza ta ostatnia przysporzyły uczestni-
kom turnieju wielu emocji.
Główną nagrodą tych rozgrywek był Puchar Burmistrza Głub-
czyc. Nagrodę tą wygrali gospodarze, czyli drużyna z ŚDS Nowe
Gołuszowice.
Gdy opadły emocje sportowe uczestnicy turnieju przejechali do
ośrodka wypoczynkowego w Pietrowicach Głubczyckich. Tam

przy grillu zabawa trwała do wieczora, a wieczorem odbyła się
dyskoteka na świeżym powietrzu.
     Następnego dnia po zaprawie porannej i pysznym śniadaniu
odbyła się gra terenowa, podczas której uczestnicy mogli spraw-
dzić się, jako: łucznicy, fotografowie, tancerze i piosenkarze. Gra
odbywała się na terenie ośrodka, dzięki czemu wszyscy mogli
poznać jego walory. Po emocjach związanych z grą zostały roz-
dane równorzędne nagrody dla wszystkich, bo wszyscy byli
najlepsi.
Po pysznym obiedzie nasi goście, pełni wrażeń rozjechali się do
swoich miejscowości, obiecując, że wrócą za rok.
W zorganizowaniu całego przedsięwzięcia pomogło nam wielu
ludzi dobrej woli, którzy swoimi "darami" wspomogli naszą ini-
cjatywę. Bardzo dziękujemy następującym osobom i instytu-
cjom: Morawiec Sp. Z o.o. Transport i Logistyka Głogówek -
Alfred Morawiec, Zakład Pogrzebowy "Cheops" Głubczyce -
Joanna Wojciechowska, Top Farms Głubczyce, NOVEX Głub-
czyce, Apteka Jana Pawła II Głubczyce - Agnieszka Kubek i
Maciej Wachowiak, Warsztat blacharski Głubczyce - Jarosław
Cieślak, "Immet" Głubczyce, "Elektromet" Monika i Wojciech
Jurkiewicz, Jerzy Andrusiak, Urszula Andrusiak, Adam Pierzchała,
Dorota Gagorek Inline Polska, "Paticar" Baborów, Piekarnia
"Smakosz" Baborów, Piekarnia "U Tomka" Tomasz Kopciuch
Głubczyce, Salon Optyczny "Pod Ratuszem" Monika Smyczek-
Polak, Zakład Kamieniarski Krzysztof Podstawka Baborów, Usłu-
gi Komunalne Głubczyce, Adam Leliński, Mechanika Pojazdo-
wa Głubczyce - Marek Blukacz, Pizzeria "Caffé Paradiso" Rafał
Malik, AGD Zakład Usługowo - handlowy - Lesław Kuśnierz
Kietrz, Vincent F.H.U. Głubczyce - Jacek Bednarz, Grażyna
Szwarc- Kobryń "Kram" SA., Hurtownia Piwa i Napojów Da-
riusz Olech - Wódka, "Mega" Głubczyce - Małgorzata Peszko,
Sklep Zoologiczny "Hobby-Shop" Głubczyce, Firma "Grasant"
Janusz Fałek - Krapkowice, ZPC Otmuchów SA., Danuta Pyr-
czak Usługi Transportowe - Głubczyce, Stanisław Galara "Gal-
met" Głubczyce, Joachim Kupczyk, Agencja Reklamy "Pozy-
tyw" - Szymon Popczyk, "Metkol" Głubczyce - Mariusz Niemi-
rowski, Apteka "Sanitas" Głubczyce - Jacek Hylak, Apteka M&T
Schmidt Maria Wolańska-Schmidt Głubczyce, Dariusz Wołoszyn,
Bank Spółdzielczy Głubczyce, Stowarzyszenie Centrum Rozwo-
ju Społeczno-Zawodowego "Naprzeciw" Głubczyce, Maria Ku-
zara - Krawiectwo Produkcyjno-usługowe, Głubczyce, Sklep
"Ogrodnik" - Aleksander Klimek Głubczyce, Komp.-serwis Głub-
czyce, Sylwester Węgrzyn, Hurtownie Napoi "Kapsel"- Jan Fe-
dorowicz Głogówek, FHU Jadwiga Kurek Głubczyce, Kamieniar-
stwo - Krzysztof Góral Głubczyce.
    Wszystkim bardzo dziękujemy! Ewa Bartusik

XX TURNIEJ SPORTOWY
ŚRODOWISKOWYCH  DOMÓW  SAMOPOMOCY  WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO.

foto Jan Wac
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WYSTAWĘ  PODCZAS WAKACJI  BĘDZIE MOŻNA OBEJRZEĆ
W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY  W SALI NR 18

 (KLUCZE W SEKRETARIACIE)
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     W dniach 19-21 maja 2017 odbyły się finały XXIV Mistrzo-
stwa Polski Juniorów Młodszych, na hali sportowej Ośrodka
Przygotowań Olimpijskich - w Głubczycach.
W mistrzostwach wzięło udział 219 zawodników z 50 klubów.
Głównym organizatorem Mistrzostw był Ludowy Klub Sporto-
wy Sparta Głubczyce prowadzony przez trenera Daniela Jano
przy współpracy z Polskim Związkiem Taekwon-Do.
Były to już czwarte zawody rangi Mistrzostw Polski, zorganizo-
wane w Głubczycach. Patronat honorowy nad tegoroczną im-
prezą objęli:  Adam Krupa - Burmistrz  Głubczyc i Józef Kozina -
Starosta Głubczycki.  Swoją obecnością  Mistrzostwa uświetnili:
Zbigniew Ziółko - Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Marek Mo-
nasterski - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Sportu i Rekreacji
Rady miejskiej,  Andrzej Walczak - Prezes  Opolskiej Federacji
Sportu,  Bohdan Chomentowski - Członek prezydium Wojewódz-
kiego  Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.
Część widowiskową otwarcia uświetniły zawodniczki lokalnego
zespołu tanecznego Royal Dance odnoszącego znaczne sukce-

sy w Polsce i Europie oraz tancerki z Zespołu Tańca Nowocze-
snego "Impuls" prowadzonego przez Panią Karolinę Gunię.
Zawody odbywały się na czterech polach walki i jednym polu
do technik specjalnych pozwoliło to płynne rozegranie mi-
strzostw.  Zawodnicy LKS Sparta Głubczyce i Pietrowice wy-
grywali po kilka walk, część z nich odpadła w repasażach.
Najlepszą okazała się Kinga Sztucka, która zdobyła złoty medal
i  tym samym została Mistrzynią Polski Juniorów Młodszych w
walkach do 55 kg.  Kinga zajęła również V miejsce w układach.
Patrycja Piworun zajęła V miejsce w walkach powyżej 60 kg po-
dobnie jak Jakub Brewus, który zajął V miejsce w walkach powy-
żej 75 kg.Podczas Mistrzostw w walkach debiutowały Maria
Grzegorzewicz, Amelia Cybulska oraz Sandra Knosala.
Serdeczne podziękowania składamy  za pomoc w zorganizowaniu
zawodów dla Burmistrza Głubczyc Adama Krupy, Starosty  Józefa
Koziny, Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły oraz
Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego  Bogdana Kulika
oraz wszystkim zaangażowanym w organizację  tych Mistrzostw.

Mistrzostwa
 Polski

Juniorów
Młodszych
Taekwondo

w
Głubczycach

foto Jan Wac
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Stowarzyszenie  Rodziców Dzieci
Niepełnosprawnych "Tacy Sami",
wraz z właścicielami Stajni na War-
szawskiej, 20. maja zorganizowali
po raz piąty imprezę charytatywną
pod nazwą  "Majówka 2017".

 Podczas tegorocznej majówki można było skorzystać z kom-
pleksowej pomocy terapeutów masażystów. Tradycyjnie za da-
tek do puszki można też było pojeździć konno czy autem tereno-
wym, spróbować ciasta domowego, kiełbaski z grilla, grochówki
czy kromki ze smalcem i ogórkiem. Dzieciom najbardziej do gustu
przypadła zabawa na sianie, gry i zabawy z nagrodami. Młodzież
chętnie zużyła ponad 10 litrów płynów do robienia baniek my-
dlanych, a starsi licznie odwiedzali "pchli" targ. Wiele radości
najmłodszym i naszym wolontariuszom sprawiło malowanie twa-
rzy a ponad 200 toreb z fantami znalazło nowych właścicieli. Pan
Mariusz Mielnik zorganizował segregację groszówek, w którą
licznie włączyły się wszystkie dzieci, tu przypominamy, iż zbiórka
groszówek trwa. Przyjazd TVP to także była nie lada atrakcja. Dzię-
kujemy wszystkim za zaangażowanie w organizację Majówki 2017
jak również dziękujemy tym wszystkim, którzy na majówkę przy-
byli mimo niesprzyjającej aury. Dzięki wam zebraliśmy 3345 zł na
rehabilitację, dziękujemy i zapraszamy za rok.

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 9. czerwca 2017 r. wykazów obejmujących przeznaczone do
zbycia n/w nieruchomości:
 1. nieruchomość niezabudowana, obejmującą działkę nr 110/11 o pow. 0,0771 ha, położona w Głubczycach przy ul. Kopernika;
 2. nieruchomość lokalowa, położona w Głubczycach przy ul. Niepodległości nr 6/1 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste
ułamkowej części gruntu z działki nr 285/49 oraz sprzedażą ułamkowych części gruntu z działek nr 1304/1, nr 1304/3 i nr 1304/5.
Z dniem 21.07.2017 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, 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 2016 r. poz. 2147 z
późn. zm.) t.j. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów
albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieru-chomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą

DZIEŃ DZIECKA
W PRZEDSZKOLU W ZOPOWYCH

 Dzień Dziecka to bardzo radosny dzień dla wszystkich dzieci.
Żeby był on niezapomniany, wystarczą dobre chęci, zapał i kil-
ka pomysłów.
      1 czerwca nad naszym przedszkolem dla wszystkich dzieci
świeciło piękne słoneczko, a dzień obfitował w wiele ciekawych
zdarzeń. Na boisku przedszkolnym cały dzień trwała zabawa i
rozbrzmiewała
wesoła dziecięca
muzyka zapra-
szająca wszyst-
kich do tańca.
Było wiele atrak-
cji: wyścigi, zaba-
wy z chustą ani-
macyjną, kon-
kursy, tańce przy muzyce, taniec na gazecie, malowanie kredą
oraz konkurs karaoke. Nie brakowało również chętnych do bu-
dowania zamków z piasku. Największą atrakcja podczas wspól-
nych zabaw było dmuchanie balonów i puszczanie baniek my-
dlanych, które w prezencie otrzymał każdy przedszkolak. W
przerwie miedzy tymi wszystkimi atrakcjami Panie kucharki przy-
gotowały nam pyszne pieczone kiełbaski, dzięki czemu dzieci
czuły się jak na prawdziwym pikniku. Choć nasze przed-
szkolaki codziennie otrzymują wiele miłości i radości od rodzin
i nauczycielek, w tym dniu czuły się naprawdę wyjątkowo.
Uśmiech gościł na twarzy każdego dziecka. Dzień pełen wrażeń
szybko się skończył, ale w naszych wspomnieniach pozostanie
jeszcze na długo.
                         Krystyna Zapotoczna - nauczyciel przedszkola

DZIEŃ MATKI
      Przedszkolaki w Zopowych 26 maja 2017 świętowały
                                        Dzień Mamy i Taty.
       Dzieci w pięknych strojach prezentowały bogaty program
artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały piosenki. Nie zabra-
kło też tańców, występów solo oraz życzeń dla kochanych ro-
dziców. Występy nie były łatwe, ale przedszkolaki świetnie so-
bie poradziły i w cudownej atmosferze wspaniale odgrywały
swoje role. Niejednej mamie łza zakręciła się w oku.  Podczas
wręczania upominków całusom i uściskom nie było końca.  Na
zakończenie dzieci zaśpiewały głośne sto lat. Rodzicom naszych
malusińskich towarzyszyły niesamowite emocje, uśmiech, wzru-
szenie i duma z pociech. Przy słodkim poczęstunku mamy wraz
dziećmi spędziły miłe chwile na rozmowach z wychowawcami, a
Pani Wicedyrektor podziękowała wszystkim rodzicom za przy-
bycie na uroczystość życząc dużo radości, uśmiechu na co dzień
i pociechy dzieci.                                                Natalia Szostak
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  UWAGA NA KLESZCZE!
              Wraz z nadejściem wiosny pojawiły się kleszcze, które
są powszechnie kojarzone    z wycieczką do lasu. To jednak błąd.
W rzeczywistości te małe pajęczaki chętnie przebywają  w trawie
i równie dobrze czują się na zwykłym skwerku. Potrafią wspinać
się na wybujałe trawy bądź krzewy, jednak zwykle nie wyżej niż
na wysokość 70 cm. W związku z tym, drzewa wcale nie są im
potrzebne, by dostać się na twoją odzież, a stamtąd na skórę.
Dodatkowo problem stanowi fakt, że ukłucie kleszcza nie jest
odczuwane, ponieważ wydziela on substancję znieczulającą. To
sprawia, że wracając z wycieczki, zapominamy o tym, aby do-
kładnie obejrzeć swoje ciało.
     Jakie skutki zdrowotne może powodować ukąszenie przez
kleszcza?
Podczas wysysania krwi kleszcz  może przekazać żywicielowi
groźne wirusy, bakterie oraz pierwotniaki będące czynnikami etio-
logicznymi chorób takich jak: anaplazmoza, babeszjoza, klesz-
czowe zapalenie mózgu czy borelioza. Badania dowodzą, że co
trzeci kleszcz jest nosicielem chorobotwórczego patogenu, cza-
sem nawet kilku jednocześnie - tzw. koinfekcja. Choroby te dają
wiele niespecyficznych objawów,
trudnych do właściwego zdiagno-
zowania, a ujawniających się nawet
po długim czasie od ukąszenia przez
kleszcza. Mogą to być: bóle kost-
no- stawowe, zapalenie stawów, mię-
śni i ścięgien, zapalenie opon mó-
zgowych, porażenie i zapalenie ner-
wów, zapalenie mięśnia sercowego,
stany chronicznego zmęczenia, ob-
jawy psychiatryczne (jak depresja i
zaburzenia pamięci) i inne. Sprawę może komplikować jednocze-
sne wystąpienie kilku różnych chorób odkleszczowych.
Leczenie bywa długotrwałe i tym trudniejsze, im później posta-
wiona właściwa diagnoza, a niektórych szkód wyrządzonych w
organizmie przez patogeny nie sposób już cofnąć.
Statystyka zachorowań na choroby przenoszone przez klesz-
cze  na terenie powiatu głubczyckiego.
W roku 2016 zarejestrowano znacznie wyższą ilość zachorowań
na boreliozę, niż w roku ubiegłym. Odnotowano 32 przypadki
boreliozy (wsp. zap./100tys. wyniósł 66,81), natomiast w 2015r.
16 przypadków (wsp. zap./100tys. wyniósł 33,40).
W większości przypadków głównym objawem zachorowania był
rumień na skórze.Do  zakażenia dochodziło w trakcie pobytów w
lesie, podczas wykonywania prac w ogródkach przydomowych
lub na działkach rekreacyjnych.
Rośnie także liczba przypadków boreliozy, jako choroby zawo-
dowej. W 2017r. wydano 2 decyzje o stwierdzeniu choroby za-
wodowej "choroby zakaźne i pasożytnicze albo ich następstwa-
borelioza" wymienionej w poz. 26 wykazu chorób zawodowych
w grupie zawodowej związanej z rolnictwem.
Istotnym problemem, który potęguje i uniemożliwia szybkie opa-
nowanie zakażenia, jest brak szczepionki przeciwko tej chorobie.
Dlatego niezwykle ważna jest wczesna diagnostyka oraz eduka-
cja społeczeństwa na temat nieswoistych metod zapobiegania
zakażeniom.
W roku 2016 odnotowano również 3 przypadki kleszczowego
zapalenia mózgu. Zachorowania wystąpiły u osób bardzo czę-
sto przebywających w lesie i pokąsanych wielokrotnie.
Kleszczowe zapalenie mózgu to bardzo poważna choroba ukła-
du nerwowego - jej leczenie jest długotrwałe nawet do roku. Na

szczęście przed kleszczowym zapaleniem
mózgu chroni nas szczepionka, z której
powinny skorzystać osoby szczególnie
narażone na kontakt z kleszczami.
Gdzie i kiedy atakują kleszcze?
Kleszcze bytują w miejscach zacienio-
nych i wilgotnych oraz w pobliżu po-
tencjalnych żywicieli, a więc w lasach,
na łąkach, w okolicach naturalnych i sztucznych zbiorników wod-
nych, a także w przydomowych ogródkach. Potrafią rozpoznać
żywiciela na podstawie zapachu potu, wydychanego przez nie-
go dwutlenku węgla, ciepłoty ciała czy zmiany oświetlenia (rzu-
canego cienia). Przechodząc przez trawy czy krzewy "zbieramy"
kleszcze. Gdy średnia dobowa temperatura przekroczy 8°C, klesz-
cze stają się aktywne i poszukują żywiciela, a więc od wczesnej
wiosny do późnej jesieni, czasem nawet zimą.
Kto jest szczególnie narażony?
Osoby które:
 * aktywnie spędzają czas na świeżym powietrzu,
* uprawiają turystykę pieszą, rowerową, kajakarstwo, żeglarstwo
i inne,
* zbierają grzyby i jagody,
* polują i wędkują,
* wyjeżdżają na obozy i kolonie,
* przebywają często w lesie i na tzw. terenach zielonych w ra-
mach pracy, hobby czy rekreacji.
Jak się pozbyć kleszcza?
* Kleszcza usuwać delikatnie specjalna pęsetą /dostępna w ap-
tece/ wykonując ruch obrotowy, zwracając uwagę aby nie został
w skórze żaden jego element. Nie należy smarować wkłutego
kleszcza tłuszczem- duszący się kleszcz zwraca do organizmu żywi-
ciela wyssaną wcześniej krew, a wraz z nią patogeny chorobo-
twórcze.
* Obserwować miejsce ukłucia przez kleszcza w kierunku wystą-
pienia tzw. rumienia wędrującego (czerwonej plamy rozchodzą-
cej się promieniście z przejaśnieniem w środku) charakterystycz-
nego dla boreliozy. Niestety w ok. 40-70% przypadków zakażenia
krętkami Borrelia rumień nie występuje, a choroba ujawnia się
dopiero po dłuższym czasie jako postać przewlekła.
Profilaktyka to podstawa.
* Udając się w miejsce występowania kleszczy ubierać się war-
stwowo, w długie rękawy i wysokie buty, aby maksymalnie utrud-
nić kleszczom dostęp do ciała.  Powinniśmy wyrobić w sobie
nawyk  dokładnego sprawdzania czy z wycieczki nie przynieśli-
śmy nieproszonych gośc.  Po powrocie do domu niezwłocznie
zdjąć i wyprać ubranie.
 * Stosować na ciało specjalnie do tego przeznaczone repelenty,
odstraszające kleszcze.
* Po ekspozycji w miejscu narażenia na kleszcze dokładnie obej-
rzeć całe ciało. Szacuje się, że kleszcz przekazuje chorobotwórcze
patogeny dopiero po kilku, a nawet kilkunastu godzinach od
wkłucia. Im szybciej usunięty kleszcz, tym mniejsze ryzyko za-
chorowania.
* Przy częstym narażeniu na ukąszenia kleszczy, warto rozważyć
szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Skutecz-
na szczepionka na boreliozę jak dotąd nie powstała.
* Po każdym kontakcie z kleszczem skonsultować się z lekarzem
pierwszego kontaktu.
* Pamiętajmy, że  zwierzęta domowe mogą ucierpieć przez klesz-
cze częściej i szybciej niż człowiek.

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Głubczycach Alina Mazur-Ciapa
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INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI
MŁODZIKÓW MŁODSZYCH

W BADMINTONIE
     W dniach 26-28.05.2017r. w Babimoście w woj. Lubuskim odbyły
się Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych w bad-
mintonie.

     Klub LKS
Technik Głubczy-
ce reprezentowa-
ło czterech za-
wodników: Kor-
dian Kobylnik,
Maciej Matusz,
Bartosz Gałązka i
Maciej Siemigi-
nowski. Bardzo dobrze spisali się zawodnicy: Kordian Kobylnik, który
zdobył złoty medal w grze pojedynczej oraz Bartosz Gałązka i Maciej
Matusz, którzy zdobyli również złoty medal ale w grze podwójnej. Po-
nadto Maciej Matusz zdobył jeszcze brązowy medal w grze pojedyn-
czej. Dodajmy iż drużynowo klub LKS Technik spisał się również bar-
dzo dobrze zajmując drugie miejsce, a w kategorii Województw, Woje-
wództwo Opolskie zajęło także drugie miejsce. Serdecznie gratulujemy
naszym zawodnikom.
                                                                   Serdecznie gratulujemy PK

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI
MŁODZIKÓW MŁODSZYCH

W BADMINTONIE.
      W Białymstoku odbyły się Indywidualne Mistrzostwa
Polski Młodzików Młodszych w badmintonie. Jest to naj-
ważniejsza impreza dla dzieci do lat 13-stu, która gro-
madzi na starcie najlepszych zawodników wyłonionych
drogą eliminacji poprzez turnieje ogólnopolskie.
  Nasz klub miał siedmioro reprezentantów na tej imprezie:

Angelika Kowarska, Maja Janko, Kaja Naumczyk, Emilia
Mstowska, Mateusz Golas, Jakub Gałązka i Dominik Le-
nartowicz.
   Tytuł Wicemistrzyni Polski w grze podwójnej wywalczy-
ła Angelika Kowarska jest to największy sukces naszej
młodej zawodniczki. Sam udział pozostałych badmintoni-
stów w tak prestiżowych zawodach należy uznać za duże
osiągnięcie tym bardziej, że nie była to ich kategoria wie-
kowa. Mamy nadzieję, że poprzez dalszy rozwój i zaanga-
żowanie, za rok i w przyszłych latach będą zdobywać me-
dale Mistrzostw Polski.
                                                Serdecznie gratulujemy PK

      21 maja 2017r w Legnicy odbyły się Międzywojewodz-
kie Mistrzostwa Młodzików. Ludowy Zespół Sportowy re-
prezentowali: Michalina  Jung, Mateusz Stankiewicz, który
w kata zdobył brązowy medal oraz Jakub Patryjach, który w
kata zdobył brązowy medal.
Po tych zawodach odbył się Puchar

MIĘDZYWOJEWODZKIE
MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW
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WIEŚCI Z PRZEDSZKOLA NR 1
Święto Polskiej Niezapominajki

W maju w naszym przedszkolu miała miejsce wyjątkowa uroczystość-
Święto Niezapominajki, które jest uniwersalnym świętem. Przypomina nie tyl-
ko o bogactwie i pięknie ojczystej przyrody, ale także o osobach, które kocha-
my. W tym dniu dominującą barwą w naszych salach, strojach i zabawach był
kolor niebieski. Zabawy inspirowane były kolorem dnia- odcieniami skromne-
go kwiatka- niezapominajki. Przedszkolaki malowały, wycinały, kleiły kwiatki w
kolorze niebieskim. Wszystkie zabawy zorganizowane w tym dniu sprawiły
dzieciom dużo radości a dzień upłynął w bardzo miłej atmosferze.
Wiosenne warsztaty

Nasza wspaniała grupa Pszczółek gościła w swoim przedszkolu senio-
rów z Domu Dziennego Pobytu w Głubczycach na wiosennych warsztatach,
gdzie wszyscy bardzo dobrze się bawili i mogli wiele się od siebie nauczyć.
Spotkanie między najmłodszym i najstarszym pokoleniem wniosło wiele zado-
wolenia, pozytywnej energii i wzbogaciło nas wewnętrznie, tym bardziej, że
mieszkańcy Domu Dziennego Pobytu kochają małe dzieci i lubią z nimi przeby-
wać.
Spotkanie w Domu Pomocy Społecznej

Nasi przyszli aktorzy z grupy Motylki wystąpili w Domu Pomocy Spo-
łecznej w Głubczycach z inscenizacją bajki pt. "Kopciuszek". Sądząc po rado-
ści na twarzach seniorów i gromkich brawach wszystkich przybyłych na przed-
stawienie widzów, można śmiało stwierdzić, że występ był bardzo udany. Cie-
szymy się, że możemy wyjść do naszych widzów poza obręb naszego przed-
szkola.
Dni otwarte w SP nr 1

Dzieci bardzo cieszyły się z wizyty w SP nr 1 w Głubczycach w czasie
dni otwartych. Dzieci miały możliwość obejrzenia spektaklu w języku angiel-
skim. Uczniowie szkoły okazali się bardzo sympatyczni dla przedszkolaków.
Dużo atrakcji czekało również na boisku szkolnym: gry i zabawy ruchowe,
zabawy z chustą animacyjną jak również wspaniały przejazd gokartami. Wszyst-
kie atrakcje, jakie przygotowali dla nas uczniowie i nauczyciele SP nr 1 przynio-
sły przedszkolakom wiele uśmiechu i radości.
Świat muzyki

Dzieci uczestniczyły w niecodziennym koncercie w wykonaniu uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Głubczy-
cach. Koncert ten przybliżył dzieciom świat muzyki poważnej. Dzieci miały
okazję posłuchać brzmienia różnych instrumentów. Koncert wszystkim bardzo
się podobał i z niecierpliwością czekamy na kolejne.
Dzień Matki

Jak co roku, w piękny majowy dzień przedszkolaki świętowały Dzień
Matki. W tym dniu wszystkie dzieci słowem, tańcem i piosenką wyraziły mi-
łość i wdzięczność za matczyną opiekę, cierpliwość i dobroć, a także za serce,
które wiele rozumie i zawsze wybacza. Tego dnia był również wspólny aerobik
dzieci z mamusiami. Na zakończenie dzieci obdarowały swoje mamusie upo-
minkami, a na twarzach wszystkich mam można było zauważyć radość, wzru-
szenie i dumę ze swoich pociech.
Olimpiada Bezpiecznego Przedszkolaka

Po raz kolejny uczestniczyliśmy w olimpiadzie Bezpiecznego Przed-
szkolaka. Dzieci wykazały się bardzo dobrą sprawnością fizyczną. Nie straszna
im była żadna konkurencja. Za swój trud włożony w każde zadanie, otrzymały
pamiątkowy medal. Radości było bardzo wiele, a uśmiechnięte od ucha do
ucha buzie dzieci świadczą o tym, że wszystkim bardzo się podobało.
Dzień Dziecka

Jak co roku nasze przedszkole hucznie uczciło Dzień Dziecka. W tym
uroczystym dniu dzieci ze wszystkich grup uczestniczyli w "Pikniku na tra-
wie". Było mnóstwo atrakcji, m.in.: zabawy z harcerzami z ZHP Głubczyce,
pląsy harcerskie, konkurencje sportowe. Mieliśmy również możliwość zoba-
czenia wozu strażackiego i radiowozu policyjnego. Dzieci były bardzo podeks-
cytowane. Na zakończenie pikniku wspólnie spożywaliśmy pieczone kiełba-
ski.
                                         Nauczycielka Przedszkola nr 1     Barbara Banaś

ŚWIATOWY
DZIEŃ

BEZ PAPIEROSA
2017

    31 maja 2017 r. czyli w Światowym Dniu bez
Papierosa, WHO wzywa państwa do nadania dzia-
łaniom na rzecz zmniejszenia użycia tytoniu sta-
tusu priorytetowego i przyspieszenia ich wdra-
żania w ramach realizacji Agendy Zrównoważo-
nego Rozwoju 2030, a w szczególności Celu Zrów-
noważonego Rozwoju 3.4, dotyczącego zmniej-
szenia przedwczesnej umieralności z powodu
chorób niezakaźnych.
   Konieczne jest podjęcie bardziej zdecydowa
   nych działań ograniczających użycie tytoniu.
Wzmocnienie prowadzonej w Polsce polityki
ograniczania użycia tytoniu przyczyni się do osią-
gnięcia większej ochrony ludności przed szko-
dliwymi skutkami zdrowotnymi palenia.
      Wszystkie państwa odnoszą korzyści z wpro-
wadzenia skutecznych rozwiązań ograniczają-
cych epidemię palenia tytoniu przede wszystkim
poprzez ochronę własnych obywateli przed szko-
dami spowodowanymi używaniem tytoniu oraz
zmniejszenie związanych z tym obciążeń ekono-
micznych ponoszonych przez gospodarkę. Pod-
stawowym założeniem Agendy Zrównoważone-
go Rozwoju i 17 globalnych celów jest zadbanie
o to, aby "nikt nie został w tyle za innymi". Cel
3.A zobowiązuje państwa członkowskie WHO do
bardziej zdecydowanego wdrożenia postanowień
Ramowej Konwencji WHO w ramach działań zmie-
rzających do realizacji nadrzędnych celów wska-
zanych w Agendzie.
     Koszt używania tytoniu dla gospodarek kra-
jów jest ogromny, między innymi poprzez wzrost
kosztów opieki zdrowotnej i obniżoną produktyw-
ność. Zwiększa nierówności w zdrowiu i ubóstwo,
ponieważ ludzie biedniejsi wydają mniej na podsta-
wowe potrzeby jak jedzenie, edukację i zdrowie.
      Uprawa tytoniu wymaga zastosowania dużych
ilości pestycydów i nawozów, które mogą być tok-
syczne i zanieczyszczać wodę. Każdego roku
uprawa tytoniu zużywa 4,3 mln hektarów ziemi,
co powoduje globalne wylesienie między 2% a
4%. Produkcja tytoniu wytwarza również ponad
2 miliony ton odpadów stałych.
Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdro-
wia o Ograniczeniu Użycia tytoniu (WHO FCTC)
wyznacza globalną walkę z epidemią tytoniu.
WHO FCTC jest traktatem międzynarodowym
obejmującym 180 stron (179 krajów i Unia Euro-
pejska). Dzisiaj ponad połowa krajów świata, re-
prezentująca blisko 40% światowej populacji (2,8
miliardów osób), wdrożyła co najmniej jedno z
najbardziej efektywnych pod względem koszto-
wych działań zwalczających użycie tytoniu. Co-
raz większa liczba krajów tworzy skuteczne barie-
ry, aby uniknąć ingerencji przemysłu tytoniowe-
go w rządową politykę kontroli tytoniu.
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REKLAMA  W GŁOSIE GŁUBCZYC
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1. 4. lipca 2017 r. odbędzie się III przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej według
ewidencji gruntów jako działki nr 205/65 i nr 205/67 o łącznej
powierzchni 0,7884 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Żerom-
skiego. Cena wywoławcza do przetargu wynosi  807 000,00 zł +
VAT 23%. Wadium wynosi 80 000,00 zł.

2.  7.  lipca 2017 r. odbędą się:
a)  III 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 do przetargu wynosi 7 530,00 zł.
Wadium wynosi 760,00 zł.
b)   III 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 wyno-
si 26 967,00 zł. Wadium wynosi 2 700,00 zł.
c) V przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nie-
ruchomość lokalowej (lokal mieszkalny o pow. użytkowej 26,22
m2), położonej w Głubczycach przy ul. Staszica nr 11/5 wraz z
oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu z
działki nr 460/16. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 7
474,00 zł.  Wadium wynosi 950,00 zł.
d)  VIII przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży
nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowo - skła-
dowym, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr
485/10 o powierzchni 0,0359 ha, położonej w Głubczycach przy
ul. Sosnowieckiej nr 23. Cena wywoławcza do przetargu wyno-
si 16 345,00 zł. Wadium wynosi 1 650,00 zł.
e)  IX przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nie-
ruchomość lokalowej (lokal o mieszkalny o pow. użytkowej
48,10 m2), położonej w Lisięcicach przy ul. Kościelnej 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.

f)   IX przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji
gruntów jako działka nr 590/1 o pow. 0,2298 ha, położonej w
miejscowości Lisięcice przy ul. Kościelnej. Cena wywoławcza
do przetargu wynosi 17 181,00 zł. Wadium wynosi 1 800,00 zł.

g)  XI przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nie-
ruchomości niezabudowanej oznaczonej wg  ewidencji grun-
tów jako działka nr 586 o pow. 0,2920 ha, położonej w Lisięcicach
przy ul. Kościelnej. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 19
126,00 zł + VAT 23%.
Wadium wynosi 2 000,00 zł.

3.  11 lipca 2017 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograniczo-
ny w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, ozna-
czonej według ewidencji gruntów jako działka nr 174 o powierzch-
ni 0,5600 ha, położonej w obrębie Zopowy. Cena wywoławcza
do przetargu wynosi 27 878,00 zł. Wadium wynosi 2 800,00 zł.

4.  14 lipca 2017 r. odbędzie się XI przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej, położo-
nej w miejscowości Pomorzowice nr 1c wraz ze sprzedażą ułam-
kowej części gruntu z działki nr 1/22. Cena wywoławcza do prze-
targu wynosi 90 782,00 zł. Wadium wynosi 9 100,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest
wniesienie wadium w pieniądzu.
Terminy i warunki wniesienia wadium zawarte są
 w ogłoszeniach o przetargach.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Głubczycach ul. Niepodległości nr 14 (pokój nr 20) -
 telefon (077) 485 30 21 wewnętrzny 223 i 224
lub w internecie na stronie WWW.glubczyce.pl

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
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Serdecznie
Witamy
Nowych
Mieszkańców
Ziemi Głubczyckiej,
urodzonych w kwietniu i maju 2017r.
w Szpitalu Powiatowym w Głubczycach.

Rodzicom Gratulujemy!
Anrejczuk córka

c.Korneli Dzbańce
06.04 2900g 51cm

Bajorska Zofia c.Mał-
gorzaty Ściborzyce Wlk
08.04 17.20 3180g 55cm

Biczak Barbara
c.Anny Zawiszyce

14.04 13.20 2800g 52cm

Gasek Zuzanna
c.Doroty Głubczyce

18.04 8.30 3000g 54cm

Gręzel Antoni s.
Magdaleny Głubczyce
13.04 3.15 3650g 55cm

Koćwin Wojciech
s.Natalii Kazimierz

13.04 11.15 3700g 57cm

Krawczyk Hanna
c.Agnieszki Prudnik

26.04 6.55 3000g 55cm

Lipiński Igor
s.Bożeny Głubczyce

18.04 11.00 4040g 59cm

Mainka Maksymilian
s.Manueli Głogów

05.04 9.50 4050g 58cm

Nowak Klaudia
c.Magdaleny Kietrz

05.04 11.15 3450g 56cm

Panicz Filip
s.Katarzyny Grobniki
10.04 5.20 3356g 57cm

Puk Emilia
c.Agnieszki Królowe
10.04 9.00 3350g 56cm

Rak Pola
c.Lucyny Zubrzyce

21.04 19.30 3900g 56cm

Różańska Zofia
c.Anny Uciechowice
05.04 7.10 3250g 53cm

Skupińska Oliwia
c.Angeliki Włodary

07.04 14.10 3530g 57cm

Teterwak Wiktoria
c.Marty Bodzanów

08.04 21.45 3950g 61cm

Walaszek Ksawery
s.Marty Głubczyce

03.04 11.35 3150g 55cm

Wochnik Amelia
c.Gabrieli Lisięcice

12.04 12.00 3840g 57cm

Wolak Antoni
s.Anny Niemysłowice
03.04 10.40 3900g 57cm

Wolak Mikołaj
s.Marty Chomiąża

08.04 16.20 3170g 56cm

Wróbel Zofia
c.Barbary Głubczyce
12.04 4.00 2700g 52cm

Żarłak Łucja
c.Agaty Ścinawa Mała
09.04 15.40 2560g 53cm

Żywina Lena
c.Agnieszki Gadzowice
03.04 9.45 2850g 51cm
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Bencal Hanna c.
Agnieszki Ściborzyce M.
22.05 6.50 3150g 54cm

Furman Katarzyna
c.Małgorzaty Grobniki
15.05 9.20 2480g 51cm

Gadzimski Miłosz
s.Anny Dzielów

20.05 22.20 3950g 58cm

Giery Filip
s.Magdaleny Kietrz

10.05 8.40 3050g 52cm

Grzyb Filip
s.Beaty Ligota Bialska
11.05 9.20 2750g 52cm

Jordecka Jagoda
c.Beaty Głogówek

29.05 19.50 2750g 54cm

Kogut Oliwia
c.Agaty Niemysłowice
13.05 21.10 3690g 53cm

Korszyłowska Marceli-
na c.Patrycji Głogówek
03.05 11.45 4650g 64cm

Krzaczkowski Szymon
s.Marleny Pomorzowice
25.05 22.30 3150g 53cm

Kurc Karol
s.Zofii Bogdanowice

02.05 20.35 3000g 50cm

Lenartowicz Maja c.
Magdaleny Głubczyce
16.05 6.40 3720g 60cm

Lichwa Maria
c.Marty Głubczyce

18.05 8.55 3550g 56cm

Litwin
c.Jolanty Chomiąża

18.05 18.25 2600g 51cm

Matyja Klara c.Małgo-
rzaty Góra św.Anny

07.05 21.05 4500g 62cm

Micner Filip
s.Anny Prudnik

08.05 13.05 3550g 58cm

Procner Maksymilian
s.Magdy Głubczyce

03.05 18.20 2500g 51cm

Rajzer Paweł
s.Renaty Rozumice

20.05 8.00 3730g 56cm

Sadzik Livia
c.Pauliny Prudnik 24.05

23.35 3100g 56cm

Sitnicki Filip
s.Teresy Głubczyce

12.05 20.35 3400g 56cm

Skiba Wiktoria
c.Małgorzaty Głogówek
08.05 9.10 3350g 54cm

Zamojska Malwina
c.Natalii Dzbańce Os.
25.05 9.45 3350g 57cm

Wysoczański Patryk
s.Doroty Głubczyce

04.05 8.40 3150g 55cm

Wal Mikołaj
s.Joanny Zawiszyce

25.05 21.40 3900g 58cm

Szczyrbowska Kamila
c.Aliny Branice

28.05 3.45 3650g 56cm

Stanik Emilia
c.Joanny Głogówek

03.05 23.10 3450g 54cm
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INWESTYCJE  ROKU 2017 W GŁUBCZYCACH



GŁUBCZYCE
Kościół Parafialny p.w. Narodze-
nia NMP wzniesionyokoło 3.
ćwierci  XIIIw. z fundacji głub-
czyckich mieszczan i być może
przy udziale czeskiego króla Ot-
tokara II, rozbudowany XIII/XIV
w. oraz w XVIII w. i XX w.
  Wczesnogotycki kościół halo-
wy zbudowano z cegły na ka-
miennym cokole. Dwuwieżowa
fasada nadaje mu charakteru ka-
tedry mieszczańskiej. Kamienne
ozdobne gotyckie portale po-
chodzą z 3. XIII w. i są wykonane
w tradycji późnoromańskiej. We-
wnątrz kościoła na filarach i ma-

swerkach okien gotyckie detale archi-
tektoniczne wykonane w różnym cza-
sie, stąd różnice artystyczne. Kamienną
chrzcielnicę z XV w. przeniesiono na po-
czątku XX w. do barokowego kościoła
o.o. franciszkanów.
Kościół (obecnie kaplica pogrzebowa)
pw. śś. Fabiana i Sebastiana oraz św.
Urszuli i 11 tysięcy Dziewic oraz Legii
Tebańskiej - jednoprzęsłowy kościół
wznieśli prawdopodobnie joannici w 1.
poł. XIV w., którzy po przeciwnej stro-
nie ulicy mieli swoją siedzibę-Dwór
Krzyżowy. Pierwsza wzmianka o ko-

ściółku pochodzi z 1445 r. Wewnątrz gotyckie sedilium najpraw-
dopodobniej przeniesione z kościoła parafialnego.

GROBNIKI
Grobniki - wieś, najprawdopo-
dobniej założona w II połowie
XII w. przez zakon joannitów, bę-
dąca do 1810 r. siedzibą ich kom-
turii (komandorii). Nazwa wsi
jest pochodzenia słowiańskiego
i nawiązuje do Grobu Świętego
w Jerozolimie.

Kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, wzmianko-
wany w 1586 r., został w dużej części wyburzony i na
jego miejscu komtur  Zygmunt von Thun w latach

1700-1701 polecił wybudować nowy. W 1904 r. po wyburzeniu
prezbiterium i zakrystii, został on rozbudowany i otrzymał
obecną formę. Ołtarz główny i jeden z bocznych, wykonał w II
połowie XIX w. głubczycki stolarz artystyczny Karl Ondrusch.

W kościele znajduje się również
XVIII - wieczna chrzcielnica i
barokowy  obraz Matki  Boskiej
z Nastasowa  na Kresach
Wschodnich, przywieziony przez
polskich przesiedleńców.
Barokowa  plebania z 1785 r.,
jest obecnie pozbawiona cech
stylowych. W jej pobliżu stoi wy-
budowane w 1891 r. tzw. Hospi-
cjum Maltańskie z figurką Mat-
ki Boskiej, stojącą dawniej przed
zamkiem.
Barokowa kaplica św. Barbary,
wzmiankowana w 1691 r. Obecna
zbudowana w 1701 r. Wewnątrz
figura dłuta Paula Ondruscha z
Głubczyc.  Do znajdującej się po-
niżej  kaplicy źródełka jeszcze
przed II wojną światową udawały się
pielgrzymki  ze Śląska, ze względu na
rzekomo uzdrawiające właściwości
jego wody. Przy kaplicy funkcjo-
nowało Bractwo św. Barbary.
We wsi i przy drodze na Lisięci-
ce znajdują się trzy inne baroko-
we kapliczki, a przy tzw. Moście
Pasterzy stoi kamienna figura św.
Jana Nepomucena z 1740 r.
Ponadto w Grobnikach znajdują
się zagrody frankońskie z XVIII-
XIX w. i zabudowania gospo-
darcze z podobnego okresu.

DEBRZYCA
     Wieś  Debrzyca,  o której
pierwsza wzmianka  pochodzi z 1262 r.  Pier-
wotna   nazwa wsi, Schönbrunn, pocho-
dziła od źródeł wytryskujących nieopodal
wsi, a  polska nazwa Debrzyca od staropol-
skiego słowa debra - wąwóz, zarosłe doły.
Wieś Debrzyca najprawdopodobniej zo-
stała założona przez joannitów z Grobnik i
należała do tego zakonu do 1810 r. Do 1919
r. kościół w Debrzycy był filią parafii Grob-
niki, a od tego roku samodzielną parafią.
     Z czasów joannitów pochodzi kościół
p. w. św. Apostoła Jakuba Starszego, sto-
jący na miejscu poprzedniego, drewnianego, a zbudowany
w latach 1668-1672.

 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZEUM I ZIEMI GŁBCZYCKIEJ
ZAPRASZA NA

SZLAK JOANNITÓW  PO ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ
Zakon rycerski joannitów,  wywodzący się z włoskiego bractwa, przebywającego około połowy XI w. w pobliżu

Grobu Św.  w Jerozolimie,  powstał podczas I wyprawy krzyżowej (1096-1099),  a jego symbolem stał się biały
krzyż, nazwany w późniejszych czasach maltańskim. W II połowie XII w. joannici osiedlili się na Śląsku, naj-
pierw w Tyńcu Wielkim i Strzegomiu oraz najprawdopodobniej w Grobnikach w powiecie głubczyckim.

W Grobnikach powstała komturia tego zakonu, a komturowie często rezydowali w Głubczycach w Krzyżowym Dworze,
który znajdował się na miejscu dzisiejszego placu AK. Joannici weszli w posiadanie kilku okolicznych wsi.
W 1810 r. państwo pruskie skasowało ich zakon oraz komturię grobnicką.
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Został rozbudowany w latach 1787-1788 w
kierunku wschodnim. Ołtarz główny w tym
kościele wykonał w 1898 r. stolarz artysta
Karl Ondrusch z Głubczyc, a obraz ołtarzo-
wy przedstawiający Chrzest Faryzeusza Jo-
zjasza namalował prof. Richter z Kłodzka. W
kościele znajduje się barokowy, kamienny po-
sąg św. Jana Nepomucena, który dawniej stał
na cmentarzu przy kościele.   W marcu 1945 r.
kościół został zniszczony podczas działań
wojennych i utracił hełm wieży.

4. NOWOSADY
 (NEUSTIFT)
     Na początku XVIII w.
komtur joannitów z Grob-
nik, hrabia von Herberste-
in, założył małą wieś, którą
nazwał Neustift (pol.
Nowa Fundacja). Tworzy-
ło ją osiem  zagród usta-
wionych na planie krzyża
maltańskiego. Wieś nale-

żała do parafii Debrzyca. Stojąca na wzniesieniu kaplica św. Te-
resy została zbudowana w 1932 r. Do 1945 r. w tej wsi mieszkało
110 osób. Po II wojnie światowej była zamieszkana przez lud-
ność polską, lecz później opuszczona. Odpust ku czci patronki
obchodzony  jest w okolicy kalendarzowego  wspomnienia  św.
Teresy.   Dojazd samochodem do kaplicy jest utrudniony, łatwiej
tam dotrzeć od strony Lisięcic

LISIĘCICE
     Pierwsza wzmianka o
Lisięcicach - Lysenticz -
ukazała się w 1281 r.
Prawdopodobnie nazwa
ta pochodziła od nazwy
osobowej Lis. Możliwe,
że już wówczas Lisięci-
ce należały do komando-
rii joannitów w Grobni-
kach. Obecny kościół
pw. Podwyższenia św.

Krzyża został zbudowa-
ny w 1667 r. z wykorzy-
staniem  murów poprzed-
niego kościoła, zbudowa-
nego w drugiej połowie
XV w. i spalonego pod-
czas pożaru z 1666 r. W
1714 r. kościół został po-
większony przez dobu-
dowę nowego prezbite-

rium. Po pożarze górnej części wieży w 1812 r., odbudowano ją i
dawny hełm zastąpiono szpicem, na którego szczycie znajdowa-
ła się chorągiewka z krzyżem maltańskim. Ołtarz główny ko-
ścioła wykonał w 1887 r. stolarz - artysta Karl Ondrusch z
Głubczyc. Obraz przedstawiający Patriarchę Zachariasza z Je-
rozolimy i cesarza Herakliusza niosącego w szacie pokutnej
krzyż na Górę Kalwarii, namalował prof. Schall. W kaplicy bocz-
nej znajduje się kamienna chrzcielnica z 1589 r. W 1966 r. w
kościele została odkryta polichromia z XV w. pokazująca posta-
ci świętych i monogram IHS.

DZIEĆMARÓW
 Wieś powstała w XIII w. W 1311 r.
kupili ją joannici. Jest tam kościół
pw. Archanioła Michała z II poł.
XVIII w., spalony 1945, odbudo-
wany w 1955 r. z zatarciem cech sty-
lowych. Dziećmarów miał w swojej
historii dwa joannickie kościoły.
Ten pierwszy, XIV-wieczny,
spłonął wraz dużą częścią wsi w
1786 r. Barokowo-klasycystyczna
świątynia, która w niedługim cza-
sie stanęła w tym samym miejscu,
legła w gruzach od wybuchu bom-
by w marcu 1945 r. Odbudowa za-
jęła mieszkańcom wsi kilka lat.W
1898 przy drodze w stronę Grobnik
założono nowy 1,25-hektarowy
cmentarz. Na miejscu starego
cmentarza w 1900 zbudowano ka-
plicę Góry Oliwnej.

BABORÓW
     Wieś Jaroniów włączona do
Baborowa w 1922 r. (południowa
część, z cukrownią i dworcem kole-
jowym), od zarania związana była z
joannicką komandorią w Grobni-
kach. Pierwsza wzmianka o Jaronio-
wie (Jarnow, Janow) pochodzi z
1377 r. Z kronik dowiadujemy się,
że chłopi ubogiej osady, w której
nie było folwarku, odrabiali pańsz-
czyznę w grobnickim majątku. Neo-
gotycka kaplica p.w. Serca Jezu-
sowego stanęła w Jaroniowie do-
piero w roku 1889. Czasy joanni-
tów pamiętają  stojące na cokołach
(z morawskimi napisami) przy wej-
ściu do ceglanego kościółka, ba-
rokowe posągi świętych. Figura
św. Jana Nepomucena pochodzi z
roku 1766, figura św. Floriana jest
z roku 1768. Obok kaplicy stoi mar-
murowy krzyż  ufundowany  przez
sędziego patrymonialnego Wy-
schkoniego i jego żony.

BABICE
     Wieś Babice wzmiankowana w
dokumentach po raz pierwszy w
XIII w. jako własność joannitów z
Grobnik. W latach 1581-1583 kom-
tur Jerzy Prosskowski kazał tu zbu-
dować kościół p. w. św. Katarzy-
ny, który został konsekrowany
przez biskupa ołomunieckiego
Stanisława. Ponieważ     z upły-
wem czasu kościół ten okazał się
za mały dla rosnącej liczby wier-
nych, komtur Wacław hrabia von
Schaffgotsch w latach 1789-1791



polecił zbudować obecny kościół z częściowym wyko-
rzystaniem murów i wieży poprzedniej budowli.W kościele
znajduje się polichromia z 1883 r., wykonana przez mala-
rza Josefa Fahnrotha, natomiast wystrój jest barokowo -
klasycystyczny. Ołtarze wykonał rzeźbiarz Koschatzky z
pomocą pozłotnika   A. Kastnera z  Opawy. Obraz  ołtarza
głównego przedstawiający św. Katarzynę namalował w 1883
r. Josef Fahnroth. W kaplicy pw. św. Karola Boromeusza
znajduje się obraz ołtarza bocznego przedstawiający tego
świętego, namalowany w 1791 r. przez Felixa Leicherta z
Wiednia. Podczas działań wojennych w marcu 1945 r. wieża
i dach kościoła zostały silnie uszkodzone i po wojnie wyre-
montowane.

BERNACICE
    Bernacice  po raz
pierwszy zostały wy-
mienione w 1222 r. jako
Wernhartici, która to
nazwa pochodziła od
imienia Wernharda,
podkomorzego żony
margrabiego Moraw
Władysława Henryka.
Wernhard otrzymał tę
wieś w nagrodę za
wierną służbę. Niemcy
zmienili tę nazwę na
Wernersdorf. Od 1308
do 1810 r. Bernacice na-
leżały do komturii joan-
nitów w Grobnikach.
Do reformacji Bernaci-
ce należały do parafii
Grobniki, od 1639 do

1654 do parafii Sucha Psina, od 1654 do 1829 r. ponownie
do Grobnik i od 1829 r. do parafii Babice. W latach 1767-
1768 została zbudowana barokowa kaplica św. Trójcy na
koszt gminy oraz  sołtysa Johanna Thilla i jego brata.
Poświęcił ją syn tego sołtysa, opat cystersów z Rud Raci-
borskich Bernard III Thill. Równocześnie przy kaplicy zo-
stał założony cmentarz, na którym pierwszą osobę po-
chowano 8 sierpnia 1767 r. W marcu 1945 r. kaplica ta
spłonęła podczas walk frontowych. Poważnie uszkodzo-
ne zostały wieżyczka i dach. Po II wojnie światowej kapli-
cę wyremontowano, lecz otrzymała niższą wieżyczkę - sy-
gnaturkę.

 DZIERŻYSŁAW
  Dzierżysław
był joannitów z
Grobnik                w
X I V - X V w .
W 1557 roku
Dzierżysław na-
leżał już do Ma-
cieja Rottenber-
ga. Już od woj-
ny trzydziesto-
letniej  stanowił
samodzielną pa-

rafię  Następnie właścicielami miejscowości byli jego spad-
kobiercy Kacper i Jerzy von Rottenberg. W 1641 roku ko-
ściół stał jako ruina pod patronem św. Bartłomieja. Kościół
był mały i po I wojnie światowej poczyniono starania by go
rozbudować. Przez wojnę i inflację zostało to opóźnione.  W
1936 roku powstał nowy kościół na bazie starego, pozostało
prezbiterium i wieża. Jedno wejście było przez wieżę. Były
tam trzy okrągłe okna z kolorowego szkła z wizerunkami pa-
tronów poszczególnych stanów: św. Izydor,  św. Alojzy,  św.
Florian. Kościół powstał na bazie wschodu i zach odu, tak
orzekł konserwator. W pałacu w 1945 roku urządzono obóz
przejściowy dla niemieckich mieszkańców tej miejscowości.
LUDMIERZYCE
 Ludmierzyce - nieistniejący już kościółek barokowo - klasy-
cystyczny z II
poł. XVIII w.,
odbudowany
w 1789 r. przez
komtura joan-
nitów hrabie-
go Karola Wa-
cława Schaf-
fgotscha po
pożarze po-
p r z ed n i eg o
budynku. Na
kościele pw.
Trójcy Świętej
znajduje się
kamienna fi-
gura Chrystu-
sa - dzieło
Paula Ondru-
scha z Głub-
czyc
    Najstarsze
wzmianki o joan-
nitach w Ludmie-
rzycach - wsi po-
łożonej w połu-
dniowo-zachod-
niej części gminy
Kietrz, nad rzeką
Ostrą - sięgają
XIII wieku. Wła-
snością koman-
dorii w Grobni-
kach wieś stała się trzysta lat później. Szpitalnicy obecni byli tu
aż do kasaty zakonu w 1810 r.
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