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SPOTKANIA OPŁATKOWE  Z  BURMISTRZEM  „BOŻE NARODZENIE 2017”
 KOMBATANCI, SŁUŻBY MUNDUROWE, BIZNESMENI, DYREKTORZY, DUCHOWNI, STRAŻACY, SOŁTYSI...

ŚPIEWAŁ CHÓR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 POD DYR. EWY MALEŃCZYK
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SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
 6. grudzień, to dzień wyczekiwany przez wszystkie dzieci,te młodsze i te starsze z wielką niecierpliwością. Każdego roku piszą

listy do Mikołaja, oczekują jego przyjścia wyglądając przez okno.  Z tej okazji Miejski Ośrodek Kultury zorganizował spotkanie
z Mikołajem, aby każde dziecko mogło  osobiście poznać gościa z Laponii, a odbyło się ono szóstego grudnia w Sali "Pod Aniołem"

w ratuszu miejskim.     Mikołaj pojawił się kilka minut po godzinie 16:00 z całej siły
dzwoniąc dzwonkiem  i serdecznie witając wszystkie dzieci, po czym rozpoczął
wręczać prezenty. Dzieci, aby otrzymać paczkę pięknie śpiewały piosenki, recyto-
wały wiersze a także rysowały cudowne obrazki, za które zostały wręczone upo-
minki specjalne - pełne łakoci. Miały również możliwość zrobienia sobie zdjęcia ze
świętym Mikołajem. Podczas spotkania były wyświetlane animacje z motywem
mikołajkowo-świątecznym, które stworzyły miłą i przyjazną atmosferę.  W spotka-
niu tym wzięło udział ok. 40 dzieci.

Tegoroczny "Mikołaj" przeszedł już do historii, zatem zapraszamy wszystkie
grzeczne dzieci na spotkanie z Mikołajem za rok!

                                                      Do zobaczenia! Ania Bieniasz MOK

     ŚW. MIKOŁAJ
 6 GRUDNIA 2017
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PRZEDŚWIĄTECZNA  ROZMOWA Z BURMISTRZEM (cz.I)
      Red. Głosu Głubczyc Jan Wac:  Panie Burmistrzu, kończy się kolejny rok, niedługo rozpocznie się  Nowy Rok 2018.
Jaki był -w sferze samorządowej - 2017rok,  jakiego oczekuje Pan w 2018?.
Burmistrz   Głubczyc Adam Krupa: Miernikiem jakości funkcjonowania samorządu jest wielkość budżetu Gminy zarówno po
stronie dochodów jak i wydatków. O naszym budżecie ze spokojem mogę powiedzieć, że był zrównoważony. Tym razem, już
z perspektywy końca roku powiem, że również po stronie planowanej i zrealizowanej był zrównoważony i zrealizowany.
Prawda, że na dzień dzisiejszy   nie mamy jeszcze  szczegółowego rozliczenia budżetu, ponieważ wiele inwestycji o których
informowaliśmy na bieżąco w GG kończy się i  na rozliczenie trzeba poczekać. Więcej  szczegółów  podamy w następnym GG.
Budżet na rok 2018 został  przyjęty przez Radę Miejską  na poziomie tegorocznym i należy sobie życzyć by dało się go zrealizo-
wać bez problemów, a nawet z nawiązką. O jego szczegółach również w następnym GG.  Nowością Budżetu Gminy na  2018 roku
jest "Budżet Obywatelski"  w którym  mieszkańcy Głubczyc mają do rozdysponowania w formie składania wniosków,  kwotę 200
tys. zł  Szczegóły podajemy w odrębnym komunikacie. Podobnie potraktujmy  najważniejsze inwestycje w Gminie zaplanowane w
budżecie na 2018rok. Dlatego zapraszam  po Nowym Roku, porozmawiamy o szczegółach i prognozach na następne lata, a na
najbliższy Rok  jeszcze raz  życzę wszystkim mieszkańcom, wszelkiej pomyślności.
JW. Dziękuję za krótką  rozmowę, widzę, że czas przedświąteczny płynie w przyspieszonym rytmie.

BUDŻET OBYWATELSKI - GŁUBCZYCE 2018
Informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta

Głubczyce dotyczących części wydatków budżetowych - zwanych
"budżetem obywatelskim" - w ramach budżetu Gminy Głubczyce na 2018 rok.

Kwota na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku
wyniesie 200 000 zł z przeznaczeniem wyłącznie na projekty realizowane

 na obszarze miasta Głubczyce.
Zgłoszenia propozycji zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
 przyjmowane będą w termie od dnia 9 stycznia do dnia 16 lutego 2018 roku.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.glubczyce zakładka:
 "Budżet Obywatelski - Głubczyce 2018"

SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH  W GŁUBCZYCACH
       Urząd Miejski w Głubczycach uprzejmie informuje, że do sprzedaży wyznaczony został teren przy ulicy Karola Miarki
przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Do sprzedaży w drodze przetargu wystawione zostaną  4 działki
o powierzchni od 0,1206 ha do 0,1588 ha.  Obecnie teren jest nieużytkowany.
       Informacje o powierzchniach działek, cenach i wymaganiach dotyczących zagospodarowania można będzie znaleźć na
stronie internetowej Gminy Głubczyce, a szczegóły  uzyskać w Wydziale Rozwoju Przedsiębiorczości Rolnictwa tut. Urzędu
lub pod numerem telefonu 77 485 3021 w. 223 i 224.
     Gospodarkę miasta tworzą nowoczesne i szybko rozwijające się zakłady produkujące ekologiczne kotły centralnego
ogrzewania, innowacyjne pompy
ciepła oraz inne urządzenia wykorzy-
stujące odnawialne źródła energii.
Dobrze prosperują także zakłady
branży mleczarskiej, firmy handlo-
we i usługowe. Ich dynamiczny roz-
wój świadczy o efektywności inwe-
stowania na ziemi głubczyckiej i sta-
nowi perspektywę dla rozwoju lokal-
nego. Szansą na rozwój są także ist-
niejące tereny inwestycyjne wyzna-
czone pod działalność inwestycyjną,
posiadające niezbędną infrastruktu-
rę, bądź też znajdujące się w jej są-
siedztwie oraz rozwój współpracy z
zagranicą.
Głubczyce to atrakcyjne miejsce dla
zamieszkania. Warto tutaj zbudować
swój dom by związać z nimi swoją
przyszłość.
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                         ZESTAWIENIE PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2018
L.p. Nazwa zadania/Wartość zadania zł/Środki zewnętrzne/Źródło finansowania
1 Przebudowa drogi do gruntów rolnych w Bogdanowicach na działkach nr 856 i 927 (przy szkole) 200 000,00
2 Remont nawierzchni drogi nr 145 (od mostu) w miejscowości Zopowy 105 000,00
3 Remont nawierzchni placu „Mały Targ” przy ulicy Gdańskiej w Głubczycach 150 000,00
4 Remont nawierzchni ulicy Reymonta w Głubczycach wraz z ulicą Bończyka 280 000,00
5 Remont nawierzchni jezdni i chodnika w ulicy Browarnej w Głubczycach 105 000,00
6 Remont nawierzchni drogi dojazdowej do Nowego Rożnowa 50 000,00
7 Remont drogi w miejscowości Gadzowice 100 000,00
8     Przebudowa dróg w ciągu ulic Sobieskiego, Jana Pawła II, Plebiscytowej, Moniuszki, Sienkiewicza i Królowej   Jadwigi

         z przebudową   skrzyżowania przy ulicy Grunwaldzkiej - część III ulica Królowej Jadwigi  150 000,00
9       Przebudowa  ciągu ulic Warszawskiej, Krętej i Marka z przyległymi terenami /3 430 000,00/1 715 000,00/RGIPD
10    Przebudowa drogi w ciągu ul. Św. Jana w Grobnikach do drogi woj. nr 416  4 200 000,00/2 100 000,00/PRGIPD
11 Przebudowa ulicy Mickiewicza w Głubczycach wraz z przyległymi ulicami - etap III 400 000,00
12 Budowa ulicy Norwida w Głubczycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą 100 000,00
13 Przebudowa odcinka ulicy Kwiatowej w m. Bogdanowice wraz z budową kanalizacji deszczowej  150 000,00
14 Przebudowa drogi oznaczonej działką numer 711 w Grobnikach (przy szkole) 150 000,00
15 Przebudowa drogi oznaczonej działkami 391/1 i 379/2 w Nowej Wsi 90 000,00
16 Przebudowa ulicy Tuwima w Głubczycach 150 000,00
17 Wykonanie drogi w Lisięcicach dz. nr 1647/1 120 000,00
18 Przebudowa ulicy Niepodległości 170 000,00
19 Budowa drogi na działce numer 505 w Grobnikach ul. Wiejska 80 000,00
20 Remont budynku gminnego Staszica 3 300 000,00
21 Marka 1 - remont konstrukcji schodów sklepienia, osuszenie , izolacja budynku 150 000,00
22 Kontynuacja wymiany nawierzchni alejek cmentarnych w Głubczycach 100 000,00
23 Budowa kolumbarium 70 000,00
24      Rewitalizacja części Parku przy ul. Sobieskiego    265 000,00
25       Dotacje celowe na zadanie inwestycyjne zw. z wymianą źródeł ciepła, montażem odnawialnych źródeł
                                                                               energii  i przydomowych oczyszczalni ścieków 300 000,00
26 Usuwanie azbestu z terenu Gminy Głubczyce 130 000,00
27 Przebudowa świetlicy o boks garażu OSP w Klisinie 250 000,00
28 Remont świetlicy w miejscowości Ściborzyce Małe 250 000,00
29 Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Opawica 100 000,00
30 Remont schodów prowadzących na cmentarz parafialny w Grobnikach 50 000,00
31 Remont Pomnika Wdzięczności - Plac Zwycięstwa 60 000,00
32 Wymiana instalacji na klatkach schodowych w budynkach Kozielska 20, 20a 30 000,00
33 Budowa komórek gospodarczych przy ul. Piastowskiej 1, budowa garaży przy ul. Niepodległości 3 70 000,00
34 Wykonanie utwardzonej nawierzchni alejki na cmentarzu w Gołuszowicach 30 000,00
35 Malowanie świetlicy Pietrowice 20 000,00
36 Wykonanie klatki schodowej w świetlicy w miejscowości Nowa Wieś Głubczycka + opracowanie PT 50 000,00

Mikołajkowy Turniej Badmintona - 10.12.2017 Głubczyce.
Nasi zawodnicy wywalczyli 10 medali najwięcej ze wszystkich ekip. Były paczki dla wszystkich dzieci, Świety Mikołaj,
a zwycięzcy otrzymali dodatkowe nagrody. Powyżej  przedstawiamy naszych medalistów.

Kat. U-9 dziewcząta
III m. - Laura Rudzińska
Kat. U-9 chłopcy
I m. - Oliver Gacki
Kat. U-11 dziewcząta
I m. - Oliwia Zielińska
III m - Anna Paruszewska
Kat. U-11 chłopcy
I m. - Jakub Gałązka
III m. - Paweł Kiszczyk
Kat. U-13 dziewcząta
I m.- Maja Janko
III m. - Kaja Naumczyk
Kat. U-13 chłopcy
I m. - Mateusz Golas
III m. - Hubert Lenartowicz
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05.12.2017 w miejscowości Lisięcice Strażacy Ochotnicy uru-
chomili pierwszy w powiecie publicznie dostępny defibrylator AED.

(http://fundacjaratujzycie.eu/mapa/)

To proste urządzenie ratujące życie jest dostępne w podgrzewanej
kapsule  na frontowej ścianie remizy OSP, co pozwala na całoroczne
przechowywanie na zewnątrz. Dzięki podłączeniu skrzynki do lokal-
nego systemu powiadamiania strażacy  mogą reagować na każde otwo-
rzenie kapsuły z AED. Jest to innowacyjne rozwiązanie skali kraju.

 W ramach przekazania urządzenia do publicznego dostępu odbyło
się szkolenie dla ponad 100 mieszkańców wsi. Strażacy już byli szko-
leni. Zorganizowane przez strażaków szkolenie miało na celu przybli-
żenie zasad pierwszej pomocy w Nagłym Zatrzymaniu Krążenia (NZK).
Podczas szkolenia przypomniano zasady pierwszej pomocy oraz opo-
wiedziano o możliwościach zainstalowanego na strażnicy OSP urzą-
dzenia AED.

Defibrylator został przekazany jednostce przez Fundację Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Defibrylator  uroczyście odsłonięty

i poświęcony został przez ks. proboszcza parafii.
W szkoleniu udział wzięli mieszkańcy wsi Lisięcice Proboszcz para-

fii Marian Stokłosa, burmistrz Głubczyc Adam Krupa oraz przedstawi-
ciele lokalnych mediów.          Pozdrawiam  Marcin Podstawka

PIERWSZY W POWIECIE

Więcej informacji:
http://info.radiopark.
Skrzynka z matą grzewczą: http://rotaid.com/
AED: https://maxharter.com/defibrylatory
Lisiecice:https://www.google.pl/
OSP Lisięcice: https://www.facebook.com
UczymyPierwszejPomocy.pl

   URZĄD MIEJSKI W GŁUBCZYCACH INFORMUJE, że w 2017r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za
pośrednictwem Wojewody Opolskiego udzielił Gminie Głubczyce dotacji celowej na realizację zadań programu wieloletniego
pn. "Program integracji społeczności Romskiej w Polsce na lata 2014-2020".  Dotacja pozwoliła na realizację zadań:

1. "Romowie pracują za dług" z przeznaczeniem na zatrudnienie Romów w Głubczyckim Towarzystwie Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o.  w Głubczycach. Dotacja w kwocie 21 560 zł pozwoliła na zatrudnienie Romów, którzy 50%
uzyskanego wynagrodzenia za pracę przekazali na zaległości czynszowe.
2. "Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych" z przeznaczeniem na remont świetlicy

oraz lokali mieszkalnych, zasiedlonych przez rodziny romskie. Dotacja w kwocie 21 540 zł została wykorzystana na remont
świetlicy dla Towarzystwa Kulturalno - Społecznego Romów w Głubczycach oraz  remont 2 lokali mieszkalnych.

 Remont w lokalach mieszkalnych dotyczył wymiany stolarki drzwiowej oraz adaptacji łazienki.

KOMENDA HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO JEST ORGANIZATOREM AKCJI ZIMA 2018,       >>>str. 7
która odbędzie się w dniach 15.01.-26.01.2018r. w godz. od 10,00-14.30 na bazie Szkoły Podstawowej nr 2  "Sali pod Aniołem"

w Ratuszu Miejskim. Uczestnikom Akcji Zimowej zapewniamy drugie śniadanie, opiekę instruktorską. W Szkole Podstawowej
nr 2 odbywać się będą zawody sportowe (mini piłka nożna, siatkówka, koszykówka, mini hokej), wejścia na basen.

W "Sali pod Aniołem" odbędą się gry, zabawy, projekcje bajek, minifestiwal, turniej tenisa stołowego, konkursy, spotkania
oraz organizowane będą rajdy, biwaki, gry terenowe i wycieczki krajoznawcze po województwie opolskim.

Ponadto organizujemy wyjazdy na lodowisko do Pszowa połączone ze zwiedzaniem miasta.  Oprócz programu ramowego mamy
również propozycję ciekawych gier i zabaw związanych ze sportami zimowymi - które są zawarte w naszym Indeksie Sprawności
Fizycznej, a realizowane będą podczas trwania ferii zimowych w zależności od warunków atmosferycznych.

Informacji udziela Sztab Akcji  Zimowej z siedzibą w Głubczycach, ul. Kościuszki 24,tel. 77 485 25 78 lub 603 536 913.>>>
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PONIEDZIAŁEK 15.01.2018r.
10:00 Rozpoczęcie Akcji Zimowej 2018, zapoznanie  z pro
   gramem, regulaminami i zasadami udziału w rajdach,
 biwakach, wycieczkach i spotkaniach w czasie trwania AZ
  9-15 Wyjazd na lodowisko do Pszowa
11-14 Zajęcia świetlicowe: gry, zabawy, konkursy
11-14 Indeks Sprawności Fizycznej
11-14 Turniej szachowy i warcabowy, dziewcząt i chł.
11-14 Turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców
12-14 Gra terenowa - Głubczyce, Świątynia Dumania
10-14 Projekcja filmu DVD
13-14 Karaoke - nauka piosenek dowolnych
WTOREK 16.01.2018r.
  9-15 Wyjazd na lodowisko do Pszowa
10-14 Zajęcia: gry planszowe, zabawy, pląsy,  konkursy
10-11 Pogadanka na temat bezpiecznych ferii - KPP Policji
10-14 Zajęcia sportowe - sala gimnastyczna SP nr2
10-14 Projekcja bajek - konkurs plastyczny
11-13 Basen - uczestnicy Akcji Zimowej - nauka pływania
11-14 Konkurs plastyczny - "Zimowy pejzaż"
11-13 Rok Ireny Sendlerowej -
                      "Kim była Irena Szendlerowa" - Konkurs
13-14 Karaoke - nauka piosenek harcerskich
11-14 Turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców
ŚRODA 17.01.2018r.
  9-15 Wyjazd na lodowisko do Pszowa
10-14 Zajęcia-gry planszowe, zabawy, pląsy, śpiewanki,
11-13 Basen - uczestnicy Akcji Zimowej
11-13 Zajęcia sportowe - sala gimnastyczna SP nr 2
11-12 Wychowanie patriotyczne - Programy harcerskie,
                                                                      100-lecie ZHP
11-14 Turniej tenisa stołowego - drużynowy
11-14 Indeks Sprawności Fizycznej - Park Miejski
11-14 Projekcja bajek  - konkurs plastyczny
13-14 Karaoke - nauka piosenek, turniej tenisa stołowego
CZWARTEK 18.01.2018r.
  9-15 Wyjazd na lodowisko do Pszowa
11-13 Basen - uczestnicy AZ, Szkoły gminy Głubczyce
11-13 Zajęcia sportowe - sala gimnastyczna SP nr 2
10-14 Zajęcia: gry planszowe, zabawy, pląsy, śpiewanki,
11-14 Gra terenowa - Śląski Oddział Straży Gr. w Raciborzu
10-14 Turniej warcabowy i domino dziewcząt i chłopców
11-13 2017 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez
                                                         Polskę Niepodległości
11-14 Konkurs plastyczny - "Postacie z bajek"
11-14 Indeks Sprawności Fizycznej
11-14 Turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców
13-14 Karaoke - nauka polskich piosenek
12-14 WIELKI BAL KARNAWAŁOWY
PIĄTEK 19.01.2018r.
  9-15 Wyjazd na lodowisko do Pszowa
10-14 Zajęcia - gry planszowe, zabawy, konkursy
11-13 Basen - indywidualne zawody pływackie
11-13 Zajęcia sportowe - sala gimnastyczna SP nr 2
10-14 Konkurs plastyczny - "Zima w mieście"
10-14 Projekcja bajek dla najmłodszych
11-13 Zwiedzanie Muzeum  i wieży widokowej Ratusza
11-13 Marszobieg - gra terenowa (Aleja Lipowa)
13-14 Karaoke-nauka harcerskich i patriotycznych
                                                                          piosenek

PONIEDZIAŁEK 22.01.2018r.
  9-15 Wyjazd na lodowisko do Pszowa
10-14 Zajęcia świetlicowe: gry, zabawy, konkursy
10-14 Zajęcia sportowe - sala gimnastyczna SP nr 2
10-14 Projekcja bajek dla najmłodszych
11-14 Turniej szachowy i warcabowy dla najmłodszych
11-14 Turniej tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Głubczyc
12-14 Rajd pieszy Głubczyce - Świątynia Dumania
12-14 Ognisko - zabawy w plenerze, Staw Łabędziowy
13-14 Karaoke - nauka klasycznych polskich piosenek
12-14 Konkurs plastyczny - "Mój ukochany zwierzak"
WTOREK 23.01.2018r.
  9-15 Wyjazd na lodowisko do Pszowa
11-13 Basen - uczestnicy Akcji Zimowej
11-13 Zajęcia sportowe - sala gimnastyczna SP nr 2
10-12 Gry i zabawy na śniegu, Park Miejski
11-14 Turniej tenisa stołowego
11-14 Z nami jesteś bezpieczny - program harcerski
12-14 Gra terenowa Komenda Powiatowa Policji
10-15 Projekcja filmu DVD
10-12 Edukacja Przyrodnicza - budowa budek lęgowych
10-14 Zajęcia świetlicowe: gry planszowe, zabawy, pląsy, śpiewanki
ŚRODA 24.01.2018r.
  9-15 Wyjazd na lodowisko do Pszowa
10-11 Zajęcia świetlicowe: gry planszowe, zabawy, pląsy,
11-13 Zajęcia sportowe - sala gimnastyczna SP nr 2
10-13 Gra terenowa - 10 Opolska Brygada Logistyczna
10-14 Zwiedzanie-Biblioteka Miejska-Muzeum Powiatowe
12-14 Konkurs plenerowy- krajobraz zimowy - Park Miejski
12-14 Projekcja filmu i bajek dla najmłodszych
11-13 Pokaz sprzętu strażackiego OSP, mini zawody
11-14 Turniej tenisa stołowego dziewcząt i chłopców
CZWARTEK 25.01.2018r.
  9-15 Wyjazd na lodowisko do Pszowa
10-14 Zajęcia świetlicowe: gry planszowe, zabawy, pląsy, śpiewanki
11-13 Basen - zawody pływackie
11-14 Turniej warcabowy i domino młodzieży starszej
12-14 Gra terenowa - PPowiatowa Straż Pożarna (zwiedzanie)
11-14 Turniej tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Gł.
11-13 Zajęcia sportowe - sala gimnastyczna SP nr 2
11-13 Upowszechnianie czytelnictwa - Biblioteka Miejska
11-14  2017 Rokiem 100-lecia odzyskania przez Polskę
                 Niepodległości, 100 latdziałalności ZHP
13-14 Karaoke - nauka piosenek ogólnie lubianyc
PIĄTEK 26.01.2018r.
  9-15 Wyjazd na lodowisko do Pszowa
10-14 Zajęcia: gry planszowe, zabawy, pląsy, śpiewanki
10-14 Zwiedzanie Muzeum Pow. i wieży widokowej
11-13 Basen - uczestnicy Akcji Zimowej
11-13 Konkurs plastyczny - wyłonienie najlepszych prac
11-14 Turniej tenisa stołowego
11-14 Turniej warcabowy i domino młodzieży starszej
11-14 Zakończenie AZ 2018, wręczenie podziękowań i nagród
  uczestnikom Akcji Zimowej 2018

PROGRAM AKCJI ZIMOWEJ 2018

RED. GŁOSU GŁUBCZYC
 PRZEPRASZA  PANIĄ ANNĘ SAROTĘ BORSZOWSKĄ

ZA BŁĘDNE PODANIE NAZWISKA W POPRZEDNIM GG
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      Choroba zawodowa rolników, to choroba któ-
ra powstała  w związku z pracą w gospodarstwie
rolnym, jeżeli objęta jest wykazem chorób zawo-

dowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Ko-
deksu Pracy. Choremu, który jest ubezpieczony w KRUS, przysłu-
guje prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego
lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo też renty z tytułu
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
    W ciągu ostatnich 10 lat liczba wypłaconych odszkodowań z
tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby zawodowej zwięk-
szyła się ze 105 do 268 (prawie 3-krotnie). Spowodowane to było
przede wszystkim wzrostem zachorowań na choroby zakaźne od-
zwierzęce, głównie na boreliozę: z 58 przypadków do 197.

Przyczyny wzrostu zachorowań
na choroby odkleszczowe rolników:

* wzrost populacji kleszczy i osobników zakażonych krętkami bo-
reliozy; uważa się, że im mniej będziemy mieli mroźnych zim, a
więcej tych łagodnych i wilgotnych, tym kleszczy będzie więcej;
* doskonalsze metody diagnostyczne.
Najwięcej kleszczy występuje w Polsce północnowschodniej (war-
mińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie). Spotkać je można prak-
tycznie wszędzie: w lasach, na łąkach, ale także w miejskich par-
kach i ogrodach.

Borelioza u rolników - częstsza niż wirusowe zapalenie
wątroby u pracowników służby zdrowia

    W 2016 roku zachorowania na boreliozę (zwaną również "cho-
robą z Lyme") stanowiły ok. 83% wszystkich przypadków chorób
zawodowych zgłoszonych do KRUS. Wywołuje ją bakteria Borre-
lia burgdorferi s.l., która dostaje się do organizmu człowieka w
następstwie ukąszenia przez zarażonego nią kleszcza.  Najpew-
niejszym  sposobem zapobiegania zachorowaniu jest niedopusz-
czenie do kontaktu z tym pajęczakiem, co jest trudne z uwagi na
środowisko pracy rolnika.
 Istnieją jednak sposoby, które zmniejszają ryzyko ukąszenia:
* możliwie szczelne okrywanie ciała: koszula z długim rękawem i
kołnierzem, spodnie z długimi nogawkami, kryte buty, wysokie
skarpety, nakrycie głowy - szczególnie podczas wykonywania prac
polowych oraz w lesie;
* niesiadanie bezpośrednio na trawie, pniach;
* unikanie wysokich traw i zarośli - chodzenie
     po przetartych ścieżkach;
*  zachowanie wzmożonej ostrożności w okresach szczególnej
     aktywności kleszczy, tj. między majem a listopadem;
*   stosowanie środków odstraszających kleszcze;
*   po powrocie do domu dokładne sprawdzanie całego ciała.
Jeśli na skórze znajduje się żerujący kleszcz należy go jak najszyb-
ciej usunąć - wprawdzie do zakażenia dochodzi zazwyczaj nie
wcześniej  niż 24 h od ukłucia, niemniej każda mijająca godzina
zwiększa ryzyko zachorowania - nie tylko na boreliozę, ale też na
odkleszczowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Jak usunąć kleszcza?
* wysterylizować spiczastą pęsetę do usuwania kleszczy;
* uchwycić kleszcza jak najbliżej powierzchni skóry;
* delikatnie, ale stanowczo pociągnąć przeciwnie do kierunku
    wkłucia i wyciągać, aż widoczna będzie jego głowa;
* po wyjęciu kleszcza umieścić go na kartce papieru i sprawdzić,
   czy został usunięty w całości;
*   miejsce po usunięciu kleszcza przemyć środkiem odkażającym;
*  dokładnie umyć ręce, najlepiej antybakteryjnym mydłem.

Czego nigdy NIE robić podczas usuwania kleszcza?
*   nie łapać kleszcza za jego obrzęknięty brzuch, nie starać się
go dusić wazeliną, masłem, lakierem do paznokci, benzyną lub
alkoholem, ponieważ istnieje ryzyko wyciśnięcia do organizmu
zainfekowanej treści żołądka;
*   nie przekręcać kleszcza, ponieważ jego głowa pozostanie
      w ciele człowieka;   nie usuwać kleszcza gołymi rękami.
     Jeśli istnieje podejrzenie, że kleszcz nie został usunięty
w całości lub po usunięciu występują jakiekolwiek niepokojące
objawy, należy skonsultować się z lekarzem. Ważna jest obser-
wacja organizmu, ponieważ początkowe objawy boreliozy u lu-
dzi mylone są często ze stanami grypowymi. Charakterystycz-
nym objawem zakażenia boreliozą jest rumień, który może poja-
wić się na skórze u części osób.      .

Jestem ubezpieczony w KRUS i zachorowałem - co dalej?
Rolnik, który zapadł na rolniczą chorobę zawodową, lub podej-
rzewający zachorowanie, a dodatkowo podlegający ubezpiecze-
niu społecznemu w KRUS, może ubiegać się o:
* jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwa-
łego uszczerbku na zdrowiu;
* rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie
rolnym.
   Podczas ubiegania się o ww. świadczenia należy najpierw uzy-
skać orzeczenie państwowego inspektora sanitarnego o stwier-
dzeniu lub braku podstaw do stwierdzenia choroby  zawodo-
wej. W tym celu należy zgłosić podejrzenie choroby zawodowej
państwowemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu dla miej-
sca wykonywania pracy. Zgłoszenia dokonuje lekarz, również
dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął takie
podejrzenie u pacjenta, a także ubezpieczony, który podejrzewa,
że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką cho-
robę. Inspektor kieruje rolnika do jednostki orzeczniczej na ba-
danie, którego wynik jest podstawą do wydania orzeczenia oraz
decyzji o stwierdzeniu  lub braku podstaw do stwierdzenia cho-
roby zawodowej.

Jednostkami orzeczniczymi I stopnia są:
*   poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków me-
dycyny pracy;
*  kliniki i poradnie chorób zawodowych uniwersytetów me-
dycznych (akademii medycznych);
* poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków medy-
cyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób zakaźnych po-
ziomu wojewódzkiego - w zakresie chorób zawodowych zakaź-
nych i pasożytniczych;
* jednostki organizacyjne zakładów opieki zdrowotnej, w któ-
rych nastąpiła hospitalizacja - w zakresie rozpoznawania chorób
zawodowych u pracowników hospitalizowanych z powodu
wystąpienia ostrych objawów choroby.
     Warto pamiętać, że od decyzji wydanej przez państwowego
inspektora sanitarnego przysługuje odwołanie do państwowe-
go wojewódzkiego inspektora sanitarnego, a od decyzji pań-
stwowego inspektora - skarga do Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego. Informacje na temat świadczeń związanych z wystą-
pieniem rolniczej choroby zawodowej dostępne są na stronie
internetowej Kasy www.krus.gov.pl.
Opr. w Biurze Prewencji Centrali KRUS, na podstawie materia-
łów ze zrealizowanej przez KRUS w październiku 2017 r. konfe-
rencji naukowo-szkoleniowej "Choroby zawodowe rolników
związane z czynnikami biologicznymi".

ZAKAŹNE CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW
 I ZWIĄZANE Z NIMI  ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ KRUS
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(ZAKŁADKA CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ)

CENTRUM INFORMACJI
TURYSTYCZNEJ

 W GŁUBCZYCACH
 W 2017 roku w Miejskim Ośrodku
Kultury po rocznej przerwie wznowio-
ne zostało Certyfikowane Centrum In-
formacji Turystycznej. Jest to miejsce,
w którym turyści odwiedzający miasto
mogą zaczerpnąć informacji odnośnie
walorów turystycznych, bazy i możliwo-
ści recepcyjnych na terenie powiatu
głubczyckiego.
     Ponadto można uzyskać bezpłatne materiały promocyjne
o najbliższej okolicy i regionalne. Istnieje również możli-
wość korzystania ze stanowiska komputerowego z dostępem
do internetu.

WYPOCZYNEK ZIMOWY
DZIECI I MŁODZIEŻY

      W bieżącym roku szkolnym dzieci i młodzież Opolszczy-
zny rozpoczną ferie zimowe w pierwszej turze- już 15 stycznia
2018r. Czas ten jest doskonałą okazją aby zadbać o właściwy
wypoczynek młodych ludzi.
      Zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci
i młodzieży określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,  poz. 2198) oraz
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca
2016 r.  w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 452). Zgodnie z definicją zawartą w art. 92a  ustawy o sys-
temie oświaty przez pojęcie wypoczynek należy rozumieć wy-
poczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekre-
acyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połą-
czony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zain-
teresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i mło-
dzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii
letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecz-
nej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii,
półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.
Wypoczynek dzieci i młodzieży mogą organizować:
1) szkoły i placówki;
2) przedsiębiorcy podlegający ustawie o usługach turystycz-
nych;
3) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie-
posiadające  osobowości   prawnej.
    W myśl art. 92d ww. ustawy organizator wypoczynku jest
obowiązany zgłosić kuratorowi oświaty właściwemu ze wzglę-
du na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczyn-
ku zamiar zorganizowania wypoczynku.  Organizator wypoczyn-
ku posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza zamiar zorganizowania
wypoczynku kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na lo-
kalizację wypoczynku. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wy-
pełnienie elektronicznego formularza w bazie wypoczynku, na
stronie wypoczynek.men.gov.pl. Szczegółową instrukcję zgła-
szania wypoczynku, elektroniczne formularze zgłoszeń oraz wzór
karty wypoczynku można pobrać ze strony internetowej Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej w zakładce Wypoczynek oraz na
stronie bazy wypoczynku: wypoczynek.men.gov.pl.
Wypoczynek może się odbyć tylko i wyłącznie po zaakceptowa-
niu go przez właściwego kuratora oświaty i umieszczeniu w ba-
zie wypoczynku. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży którego
nie zamieszczono w bazie, odbywa się nielegalnie.  Zgodnie z
art. 96a ww. ustawy kto organizuje wypoczynek pomimo braku
umieszczenia jego zgłoszenia w bazie wypoczynku, podlega ka-
rze grzywny.
     Baza wypoczynku to elektroniczny zbiór danych o organiza-
torach wypoczynku i zgłoszonych przez nich formach wypo-
czynku dzieci i młodzieży. Kurator oświaty umieszcza w bazie
wypoczynku do publicznej wiadomości tylko takie zgłoszenia,
które spełniły wszystkie wymagania formalne określone przepi-
sami prawa. Z bazy tej mogą korzystać rodzice, aby zweryfiko-
wać wybraną dla swoich pociech formę wypoczynku.
Więcej informacji na temat wypoczynku można uzyskać w sie-
dzibie PSS-E w Głubczycach przy ul. Grunwaldzkiej 1b lub pod
nr telefonu 77/ 471-07-17.
 PP Inspektor Sanitarny w Głubczycach życzy wszystkim
   udanych i bezpiecznych ferii zimowych.
                     PPIS  w Głubczycach     mgr  Alina Mazur-Ciapa

APEL
DO MIESZKAŃCÓW GŁUBCZYC

   I OKOLIC
Zbliża się zima. Nie bądźmy obojętni

dla osób samotnych, chorych,
niepełnosprawnych.

Może potrzebują naszego wsparcia.
Kontakt do Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Głubczycach :   ul.Pocztowa 6a
tel 77 485 29-22
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NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
 DLA TAEKWONDO

    11.12.2017 r. w Opolu odbyło się spotkanie
Marszałka Województwa Opolskiego z me-
dalistami Mistrzostw Polski i najlepszymi
sekcjami sportowymi w województwie w sys-
temie sportu młodzieżowego. Przedstawiciele
wszystkich dyscyplin naszego województwa,
którzy zdobyli medale na Mistrzostwach Pol-
ski  otrzymali  listy gratulacyjne i nagrody. LKS
Sparta Głubczyce i Pietrowice zajął VI m wśród
najlepszych Klubów w województwie opol-
skim.  Na spotkanie to zostali również zapro-
szeni zawodnicy i trener LKS w Głubczycach i
Pietrowicach osiągający sukcesy na arenach
krajowych  i międzynarodowych. Nasz Klub
reprezentowali: Karolina Konik -wicemistrzy-
ni świata Taekwondo Seniorów walki druży-
nowe i III m testy siły drużynowe, Mistrzyni
Europy Taekwondo Seniorów   walki drużynowe, wicemistrzyni walki
indywidualne,  Mistrzyni Polski Taekwondo walki indywidualne, Bar-
tosz Słodkowski- Wicemistrz Świata Taekwondo Seniorów testy siły
drużynowe i III m walki indywidualne, Mistrzostwa Europy Taekwon-
do - I m walki indywidualne, I m walki drużynowe, I m testy siły druży-
nowe, Mistrz Polski Taekwondo walki indywidualne i Mistrz Polski
Taekwondo testy siły, Kamila Ciechanowska - Puchar Europy Ta-
ekwondo: II m walki indywidualne, Mistrzostwa Polski - II m układy
drużynowe i III m walki drużynowe, Olga Jabłońska- Puchar Europy
Taekwondo - II m walki indywidualne, Mistrzostwach Polski Taekwon-
do - II m układy drużynowe i III m walki drużynowe, Michał Jano -
Puchar Europy Taekwondo - III m układy, Mistrzostwa Polski Ta-
ekwondo - III m układy,  Kinga Sztucka -, Puchar Europy Taekwon-
do- I m układy drużynowe i II m walki drużynowe, Mistrzostwa Polski
Taekwondo Juniorów Młodszych- I m walki drużynowe,   Daria Ba-
ran -Puchar Europy Taekwondo Juniorów- I m układy drużynowe i II
m walki drużynowe, Mistrzostwa Polski Juniorów- II m układy, Nata-
lia Katańska - Puchar Europy Taekwondo- I m układy drużynowe,
Mistrzostwa Polski - II m układy drużynowe, Wiktoria Konik - Pu-
char Europy II m walki drużynowe, III m walki indywidualne, Mistrzo-
stwa Polski Juniorów - III m walki. Martyna Marciniszyn - Puchar
Europy Taekwondo - II m walki drużynowe i III m walki indywidualne,
Mistrzostwa Polski Taekwondo Juniorów  - III m walki indywidualne,
oraz trener Daniel Jano. Listy gratulacyjne  i nagrody wręczył Marsza-
łek Województwa Opolskiego   Andrzej Buła i wicemarszałek  Stani-
sław Rokoczy. Serdeczne gratulacje dla wyróżnionych.

POLSKO-CZESKIE SPOTKANIE
PRZEDSZKOLAKÓW

13 grudnia 2017 r. w ramach projektu Polsko - Czeskie-
go "Tworzenie i tradycje, wspólnie przekroczymy grani-
ce" przedszkolanki z Przedszkola w Pietrowicach i Zopo-
wych gościły w Zespole Szkół w Pietrowicach dzieci z za-
przyjaźnionego Przedszkola w Krnovie.

W spotkaniu uczestniczył zastępca burmistrza Głubczyc
Kazimierz Bedryj Tematem
przewodnim spotkania były
czesko-polskie zwyczaje bo-
żonarodzeniowe. Tegoroczne
spotkanie przedświąteczne
składało się z trzech części.

Elementem głównym czę-
ści pierwszej były warszta-
ty artystyczne prowadzone
pod kierunkiem  Joanny
Wołoszyn, podczas któ-
rych dzieci miały okazję za-
poznać się z różnorodnymi
technikami wykonywania
ozdób i dekoracji świątecz-
nych. Ozdoby powstałe
podczas warsztatów zawi-
sły na szkolnej choince.

W części drugiej zaproszeni goście wraz z gospodarzami
usiedli wspólnie do świątecznego stołu, aby zjeść symbo-
liczną kolację wigilijną. Nie zapomniano o zwyczaju łamania
się opłatkiem i składania sobie życzeń. Czynność ta nastąpi-
ła po wspólnym odśpiewaniu kolęd. Tego dnia nie zabrakło
także prezentów pod choinką. Spotkaniu towarzyszyła miła,
świąteczna atmosfera..

                                                        Magdalena Fedorowicz

 ZAKOŃCZENIE SEZONU 2017
 15 grudnia 2017r w Szkole Podstawowej Nr 1  Ludowy

Zespół Sportowy Karate-Do zorganizował uroczyste zakoń-
czenie sezonu 2017 połączone z egzaminami i pokazami
karate.  Do egzaminu przystąpiło 27 karateków i wszyscy
zdali swoje egzaminy na wysokim poziomie. Gośćmi naszej
uroczystości połączonej z 10- leciem klubu byli: Burmistrz
Głubczyc  Adam Krupa, Prezes Wojewódzkiej Federacji Spor-
tu  w Opolu  Andrzej Waczak,wiceprzewodniczący Rady
Powiatu  Adam Leliński, ks. Krzysztof Cieślak, wiceprezes
Polskiego Związku Karate  Wacław Antoniak, Dyrekcja Szko-
ły Podstawowej nr 1,  Radny Sejmiku Wojewódzkiego w
Opolu  Zbigniew Ziółko, Przewodniczący Komisji Sportu
Rady Miejskiej  Marek Monasterski. Miłym akcentem na-
szego spotkania były występy muzyczne Luizy Lelińskiej,
Grażyny Galara oraz Klaudiusza Lelińskiego.

Całość naszej uroczystości była nagrana przez  Mariana
Pospiszyla Redaktora TV Pogranicze.

Wszystkim gościom za wkład w promocję naszego klubu
wręczono statuetki oraz za szczególne zangażowanie naszych
zawodników Klaudii Bociek oraz Szymonowi Cieślikowi pa-
miątki. Za cały miniony okres bardzo dziękuję wszystkim
naszym zawodnikom oraz ich rodzicom i z okazji zbliżąją-
cych się świąt składam serdeczne życzenia, spelnienia ma-
rzeń.  Prezes LZS Karate-Do Głubczyce

                                    Janusz Hołda 4 dan>>>>>foto
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Z dniem 08 grudnia 2017r.
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI
 PODJĘŁO UCHWAŁĘ O ZAKOŃCZENIU DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA

W GŁUBCZYCACH

 Zarząd Stowarzyszenia wszystkim przyjaciołom i sympaty-
kom składa wyrazy podziękowania za 15-letnią współpracę na
rzecz dzieci i młodzieży naszej Gminy. Stowarzyszenie Przy-
jaciół Harcerstwa w Głubczycach było pomostem pozyskiwa-
niu środków finansowych na organizację akcji zimowej i let-
niej, rajdów, biwaków, imprez sportowych, kulturalnych, pa-
triotycznych, duchowych i szkoleń zastępowych, przybocznych
i kadry, obchodów świąt państwowych, religijnych i regional-
nych oraz rocznic historycznych.

Z harcerskim pozdrowieniem   Czuwaj!
                           Za zarząd SPH Głubczyce  Ryszard Kańtoch

Z dniem 23.11.2017r. Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpi-
sać do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie Przyja-
ciół Harcerstwa Ziemi Głubczyckiej pod numerem KRS:
0000703281, które będzie kontynuować wszystkie cele i przed-
sięwzięcia poprzedniego stowarzyszenia.

                                  Za zarząd SPHZG   Katarzyna Mojzyk

 PRZY KOMINKU
08.12.17r. Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego zor-

ganizowała na bazie Szkoły Podstawowej w Lisięcicach komi-
nek harcerski z okazji  150 rocznicy urodzin Marszałka Józefa
Piłsudskiego, ojca polskiej niepodległości oraz jednego z naj-
wybitniejszych Polaków XX wieku. Spotkaniu temu towarzy-
szyło przedstawienie i omówienie postaci Józefa Piłsudskiego
jako polskiego działacza niepodległościowego, dowódcy woj-
skowego, polityka, naczelnika Państwa Polskiego, Naczelnego
Wodza Armii Polskiej, pierwszego Marszałka Polski i dwukrot-
nego premiera Polski. Na zakończenie kominka odbyły się recy-
tacje wierszy o tematyce patriotycznej, wspólny krąg oraz mon-
taż słowno-muzyczny.

                                                                                   HUFCOWE MIKOŁAJKI 2017
W dniach 8-9.12.2017r. na bazie Zespołu Szkół w Lisięcicach odbyły się Hufcowe Mikołajki. Uczestnikami biwaku były

zuchy, harcerze, harcerze starsi wędrownicy i instruktorzy z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego. Łącznie w imprezie
wzięło udział 130 osób  z  kadrą. W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja młodzież harcerska w wyśmienitych humorach brała udział
w licznych zabawach i grach. Wieczorem harcerzy odwiedził wyczekiwany gość z workiem pełnym prezentów. Jak się okazało, każdy
uczestnik biwaku w tym roku był grzeczny i otrzymał słodki upominek. Młodzież bawiła się do późnych godzin wieczornych w
rodzinnej harcerskiej atmosferze. W czasie biwaku był czas również na wspólne śpiewanie, pląsy i gry sportowe.

ROCZNICA STANU WOJENNEGO
13.12.2017r. odbyły się obchody

36. Rocznicy Wprowadzenia Stanu Wojennego
Wydarzenia z 1981 roku

na zawsze pozostawiły
po sobie ślad w historii
Narodu Polskiego i do
dziś budzą niechciane
wspomnienia. Pamiętając
o tym jakże trudnym dla
Polaków wydarzeniu, ja-
kim było wprowadzenie
stanu wojennego harce-

rze z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Głub-
czycach wspólnie z władzami samorządowymi powiatu i gminy,
przedstawicielami służb mundurowych, dyrektorami szkół, za-
kładów pracy i instytucji, związkami kombatanckimi, Pocztami
Sztandarowymi, przedstawicielami stowarzyszeń oraz młodzieżą
szkolną o godzinie 12:00 złożyli kwiaty przed Tablicą Pamiąt-
kową księdza biskupa Antoniego Adamiuka kapelana "Solidar-
ności" i rolników ziemi opolskiej w kościele parafialnym pw. Na-
rodzenia Najświętszej Maryi Panny w Głubczycach.

                                                                Dh. Joanna Herbut
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      Już od 29 lat, pod koniec listo-
pada młodzież z terenu powiatu
Głubczyckiego uczestniczy w Po-
wiatowym Przeglądzie Recytator-
skim "Strofy o Ojczyźnie", które-
go celem jest propagowanie piękna
polskiej poezji, upowszechnianie
kultury słowa i sztuki recytacji.
       Konkurs recytatorski "Strofy o
Ojczyźnie" odbył się 23.11.2017r. w
auli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Organizatora-
mi przedsięwzięcia była Komenda Hufca Związku Harcerstwa Pol-
skiego wraz ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Miejskim, Spe-
cjalnym Ośrodkiem Szkolno -Wychowawczym i Miejskim Ośrodkiem
Kultury. W tym roku do recytacji przystąpiło ponad 50 osób repre-
zentujących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe powiatu Głub-
czyckiego. Każdy uczestnik miał za zadanie przedstawić jeden wiersz
o tematyce patriotycznej i jeden dowolnie przez siebie wybrany. Wy-
stępy oceniała komisja złożona z nauczycieli języka polskiego i in-
struktorów ZHP w składzie:
Przewodnicząca: phm. Grażyna Liczkowska,Członkowie: phm. Urszula
Wojciechowska, phm. Jan Wojnarski, Pani Barbara Starczewska
Zwycięscy w poszczególnych kategoriach:
Kat. I: Im  - Hanna Kownacka ze Szkoły Podstawowej w Lisięcicach,
IIm.- Malina Baca z  SP w Branicach, III m. - Martyna Zakowicz z SP
w Branicach, IV m.- Aleksandra Łachmańska   z ZS-P w Kietrzu,
Vm.- Aleksandra Pasoń z PSP w Baborowie
Wyróżnienia otrzymali:  Maria Cieśla ze SOSzW, Maria Biczak ze
SP w Lisięcicach, Gabriela Skrętowicz z ZS w Pietrowicach, Emilia
Broniak ze SP nr 1, Oliwia Stachowicz z ZSP w Nowej Cerekwii
Kat. II: Im. - Zuzanna Rostowska ze SPnr 1, II m. -Martyna Tomczyk
ze SP w Lisięcicach, IIIm. - Łukasz Kleszczyński ze SP we Włodzieni-
nie, IVm. - Magdalena Kacprzak z ZS-P w Kietrzu,         V m. - Zuzanna
Wacławczyk ze SP we Włodzieninie
Wyróżnienia otrzymali: Kamil Kmiecik z PSP w Baborowie, Milena

Ciura z PSP w Pilszczu, Zuzanna Puk z ZS w Pietrowicach, Małgo-
rzata Jasiura ze SP nr 2, Aleksandra Wal z ZS-P w Nowej Cerekwii
Kat. III: Im.- Magdalena Wabnic z ZS w Pietrowicach, II m. - Amelia
Cybulska z ZS w Pietrowicach, IIIm. -  Maja Łopatka z ZS-P
w Nowej Cerekwii Wyróżnienia otrzymali: Weronika Hipnarowicz
z PG w Baborowie, Agata Pyrczak ze SPnr 3, Michał Kiner z PG
w Baborowie Kat. IV:I m. - Aleksandra Pabian z ZSM, II m.Maria
Sobczyk  z ZSM.
W imieniu Komendy Hufca ZHP składamy wszystkim uczestnikom
podziękowania ze odwagę oraz wspaniałe występy, a opiekunom
życzymy jeszcze większej wytrwałości w przygotowaniu naszych
artystów i zapraszamy wszystkich na przyszłoroczną, jubileuszową
już edycję "Strof o Ojczyźnie". Mamy nadzieje, że za rok spotkamy
się w jeszcze większym gronie.                           Dh. Joanna Herbut

"STROFY O OJCZYŹNIE"
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OSTATNIE POŻEGNANIE
      W dniu 29 listopada 2017 r. w Nysie odszedł na wieczny
spoczynek Wielki Mistrz. Mistrz sportowego pióra. Jego relacje
ze sportowych aren naszego regionu towarzyszyły nam przez
wiele lat. Dzięki Jego tekstom na zawsze pozostały ślady doko-
nań głubczyckich sportowców wielu dyscyplin. Był obecny na
niemal wszystkich imprezach sportowych. Miał swój niepowta-
rzalny styl pisania. Nikt nie pisał o głubczyckim sporcie tak do-
brze, tak dużo i tak trafnie jak On. Ani przed Nim, ani po Nim…
Stanisław Brzeźniak urodził się 10 lipca 1933 r. w niewielkiej wio-
sce Kolonia Szczerbacka w powiecie Końskie. Okupację spędził
na ziemi kieleckiej w pobliżu Lasów Koneckich, gdzie były naj-
większe oddziały partyzanckie. Na Opolszczyznę przyjechał w
1945 r., tuż po wyzwoleniu i znalazł się w powiecie niemodliń-
skim, gdzie dwa tygodnie wraz z innymi repatriantami spędził na
stacji kolejowej w Graczach. Później zamieszkał wraz z matką w
Tłustorębach. W 1952 r. przeniósł się do Koźla. Rok później
rozpoczął działalność na niwie sportowej jako członek Wydziału
Gier i Dyscypliny Podokręgu Piłki Nożnej w Kędzierzynie oraz
jako sędzia okręgowy tenisa stołowego. Prowadził sekcję tenisa
Odry Koźle, później Ruchu Steblów, Unii Blachownia Śląska,
która kilkakrotnie była mistrzem Opolszczyzny i walczyła nawet
o awans do I ligi krajowej. Przez trzy lata był prezesem Odry
Koźle. Aktywnie działał w zarządzie Okręgowego Związku Teni-
sa Stołowego w Opolu, gdzie był prezesem i przewodniczącym
wydziału szkolenia. Działał także w opolskich okręgowych związ-
kach siatkówki i tenisa ziemnego.

Działalność dziennikarską Stanisław rozpoczął w listopadzie 1953
r., kiedy jego pierwsze publikacje ukazały się na łamach "Trybu-
ny Opolskiej". Były to artykuły o tematyce miejskiej Koźla. W
1956 r. napisał pierwsze artykuły w dziale sportowym "Trybuny
Opolskiej". W okresie swojego pobytu w Koźlu był redaktorem
naczelnym miesięcznika "Głos Koźla" i tygodnika "Nowiny Ko-
zielskie". Jako korespondent sportowy publikował artykuły w
wielu redakcjach, takich jak "Sport", "Sport Śląski", "Gazeta
Opolska", "Tygodnik Opolski", "Dziennik Zachodni", "Skrzy-
dlata Polska", "Zielony Sztandar", "Kurier Polski", "Łączność",
"Przegląd Sportowy", "Tempo", "Trybuna Opolska (Odrzań-
ska)", "Nowa Trybuna Opolska".
Już jako mieszkaniec naszych Głubczyc, dokąd przeniósł się z
Koźla w 1980 roku, Stanisław współpracował z regionalnymi
wydawnictwami "Głos Głubczyc", "Przegląd Powiatowy", "Ty-
godnik Głubczycki", "Echo Gmin", "Kalendarz Głubczycki".
W życiu zawodowym pracował we wrocławskim Przedsiębior-
stwie Robót Budowlanych (1979-1988). W 1991 r. przeszedł na
rentę. Otrzymał liczne odznaczenia i wyróżnienia: Brązowy Herb
Głubczyc, Złota Odznaka Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
Złota Odznaka Ludowych Zespołów Sportowych, Złota Odzna-
ka Polskiego Związku Badmintona i Medal 25-lecia PZBad, Srebr-
na Odznaka Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Ostatnie swoje artykuły Stanisław tworzył dla tygodnika "Echo
Gmin". Teksty pisał zawsze na swojej wysłużonej maszynie do
pisania, w której brakowało już kilku liter i które odbijały się
pustym miejscem na kartce papieru. Obce Stanisławowi były
nowoczesne techniki medialnego przekazu. Był człowiekiem pióra
z zupełnie innej epoki, dlatego niepowtarzalnym i unikalnym.
Czynne dziennikarstwo Stanisław zakończył wraz z likwidacją
tygodnika "Echo Gmin"… Pożegnał wówczas także nasze głub-
czyckie sportowe areny. Już bezpowrotnie. Zszedł z dziennikar-
skiej sceny w ciszy i z dala od sportu, który bardzo kochał i
któremu poświęcił dużą część swojego życia.
Okres współpracy ze Stanisławem to chwile, gdy na łamach re-
gionalnych periodyków sportowych wspólnie propagowaliśmy
głubczycki sport i spędzaliśmy razem wiele czasu. Wspominam
to jako dobrą naukę sztuki dziennikarskiej. Stanisław zawsze
wtedy mówił do mnie, że widzi mnie jako swojego następcę. Nic
się jednak takiego nie wydarzyło. Nie jest tak prosto i łatwo
dorównać Wielkiemu Mistrzowi i raczej jest to niemożliwe. Wraz
z Jego odejściem zakończyła się bezpowrotnie pewna epoka
sportowego dziennikarstwa w Głubczycach. Nikt nie pisał o głub-
czyckim sporcie tak dobrze, tak dużo i tak trafnie jak On.
 Ani przed Nim, ani po Nim…
      Odpoczywaj w spokoju, Staszku… Zapewnie piszesz dzisiaj
swoje kolejne teksty o Lidze Szóstek Archaniołów lub innych
wyczynach w sportowym Niebie na swojej nowej maszynie do
pisania…
                                                                 Robert Stebnicki

Pogrążeni
        w załobie

 zawiadamiamy,
 że w dniu

29.11.2017 r.
  w wieku 83 lat,

zmarl po krótkiej
i ciężkiej choro-
bie, nasz ojciec

Stanislaw Brzeźniak.
Uroczystości pogrzebowe odbyly się

w gronie najbliższej rodziny
o czym powiadamiają

córka Boguslawa oraz syn Janusz
 z rodzinami.

i

O.O. FRANCISZKANIE,  MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH

serdecznie zapraszają na barwny koncert kolęd i pastorałek
w oprawie poetyckiej i reżyserii  Marii Farasiewicz

Kościół O.O.Franciszkanów, sobota, 6 stycznia 2018r., godz. 18.00 (tuż po Mszy Św.)
występują - Grupa Estradowa MIRIAM - MOK  i teatr TRADYCJA  ZSM:

Maria Farasiewicz,  Beata Krzaczkowska, Ewa Szmit-Chawa, Karolina Sobczyk,  Witold Dereń,
Filip Plata, Wiesław Wierzba, Mietek Zając,  gościnnie - baryton Tomasz Wierzba

akompaniament - Marian Bażyński (organy), Tomasz Mirga (skrzypce), Wiesław Wierzba (gitara)
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"PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA"
      30. listopada 2017r. w Przedszkolu w Klisinie odbyła
      się uroczystość "Pasowania na Przedszkolaka".

Bohaterami spotkania były najmłodsze dzie-
ci. W  tak ważnym dniu, do przedszkola przy-
byli zaproszeni goście: Pani Dyrektor, Ro-
dzice i Dziadkowie. Dzieci przedstawiły zgro-
madzonym  program artystyczny, który przy-
gotowały pod kierunkiem swojej wychowaw-
czyni  Małgorzaty Bednarczuk.   Zaprezen-
towały swoje umiejętności  recytatorskie,

wokalne i taneczne oraz integrowały się z rodzicami podczas
tańca  ,,Kaczuszki''. Mimo ogromnej tremy mali artyści poradzili
sobie wspaniale. Bohaterowie bardzo poważnie potraktowali całą
uroczystość  i również z powagą przystąpili do ślubowania i
pasowania magicznym ołówkiem.
    Pani dyr. Teresa Zakrzyk pasowała dzieci na  przedszkolaków,
wręczyła dyplomy, złożyła gratulacje i życzenia. Życzyła im we-
sołej zabawy, owocnej pracy i samych sukcesów.
      Na zakończenie wszyscy udali się na słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców. Uśmiech i radość na twarzach
dzieci i gości świadczyły o tym, że impreza była udana.
                                            Małgorzata Bednarczuk

SPOŁECZNIK ROKU
7 grudnia 2017 r. w opolskim Teatrze
im. Jana Kochanowskiego odbyła się
uroczysta  gala

OPOLSZCZYZNA  AKTYWNA
SPOŁECZNIE,

a zorganizowana przez Urząd Marszałkow-
ski w Opolu.  Podczas uroczystości nastąpiło podsumowanie
konkursu i wręczenie nagród laureatom konkursu w trzech kate-
goriach: "Barwy wolontariatu 2017", "Społecznik Roku Woje-
wództwa Opolskiego '2016" oraz "Opol-
ska Niezapominajka”2016".
  Z przyjemnością informujemy, iż w
gronie nagrodzonych znalazła się głub-
czyczanka - Maria Farasiewicz, wyróż-
niona statuetką Społecznik Roku Wo-
jewództwa Opolskiego.
 Wręczenia symbolicznych statuetek i
upominków dokonali: marszałek woje-
wództwa - Andrzej Buła oraz wicemarszałek -Stanisław Rakoczy.
   Wśród licznie zgromadzonych tego wieczoru na widowni te-
atru zasiedli nie tylko nominowani i nagrodzeni, ale także przed-
stawiciele świata kultury, nauki, biznesu, samorządowcy, polity-
cy, reprezentanci organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fun-
dacji; ludzie dobrej woli i otwartego serca.
Był to wieczór pozytywnych emocji i wielu wzruszeń.
    Maria Farasiewicz do zaszczytnego tytułu "Społecznika Roku"
została nominowana za swą wieloletnią pracę społeczną na rzecz
integracji niepełnosprawnych z lokalnym środowiskiem, program
BEZ BARIER, szerzenie idei krwiodawstwa, popularyzację
i krzewienie kultury kresowej, organizację dorocznych koncer-
tów charytatywnych OTWARTE SERCA, akcji dobroczynnych
i szereg innych działań.
     Nagrodzeni na opolskiej gali to ludzie z pasją, którzy dostrze-
gają drugiego człowieka, niosą bezinteresowną pomoc. Oddani
sprawie, poświęcają swój czas i życie prywatne. To ci, którzy
czynią dobro i sprawiają innym radość. Zapaleńcy i altruiści. Do
ich grona pani Maria niewątpliwie należy.
    Podczas uroczystej gali nasza laureatka miała okazję zabrać
głos i podzielić się swymi refleksjami na temat społecznictwa.
Jej wypowiedź spotkała się z dużym aplauzem, więc znaczną
część wieczoru spędziła na udzielaniu dziennikarzom wywiadów.
   Ponad trzygodzinną galę uwieńczył znakomity koncert wspa-
niałej wokalistki - Moniki Kuszyńskiej, którą publiczność na-
grodziła owacjami na stojąco.
   Przypomnijmy, że przed kilku laty, jeszcze jako wokalista ze-
społu Varius Manx, uległa wypadkowi samochodowemu. Od tej
pory porusza się na wózku inwalidzkim.
Całą uroczystość zakończył wykwintny bankiet.
 Przy tej okazji warto wspomnieć, że w tym miłym wydarzeniu
Marii Farasiewicz towarzyszyli przedstawiciele Głubczyckiego
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Płd. - Wsch.: prezes
- Edward Wołoszyn, wiceprezes -  Kazimierz Naumczyk, a także
fotoreporter Mateusz Kitka.
      Gratulujemy pani Marii tego zaszczytnego wyróżnienia,
życząc dużo zdrowia, wytrwałości w działaniach społecznikow-
skich, dalszych sukcesów na niwie społecznej,zawodowej
i pomyślności w życiu osobistym.

Obszerna fotorelacja Mateusza Kitki na twojeglubczyc.pl
oraz zdjęcia z gali na www.nto.pl.

                               Redakcja ZSM

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej wia-

domości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umiesz-
czeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczy-
cach w dniu:

1. 22.11.2017 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia
nieruchomość niezabudowaną, obejmującą działkę nr 481 o pow.
2,1237 ha, położoną w obrębie gruntów miejscowości Lisięcice.

2. 23.11.2017 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia
nieruchomość lokalową, położoną w Głubczycach przy ul. Pla-
ter nr 1/8 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej
części gruntu z działki nr 451/3.

3. 01.12.2017 r. wykazów obejmujących przeznaczone do
zbycia (zamiany) n/w nieruchomości:

a) nieruchomość niezabudowana, położona w Dobieszowie,
obejmująca działkę nr 170/1 o powierzchni 0,0273 ha;

b) nieruchomość niezabudowana, położona w Dobieszo-
wie, obejmująca działkę nr 170/2 o powierzchni 0,0157 ha.

4. 06.12.2017 r. wykazów obejmujących przeznaczone do
zbycia n/w nieruchomości:

a) nieruchomość lokalowa, położona w Głubczycach przy ul.
Jana Pawła II nr 4/11 wraz  oddaniem w użytkowanie wieczyste
ułamkowej części gruntu z działki nr 451/16;

b) nieruchomość położona w Głubczycach przy ul. Żerom-
skiego, obejmująca działkę nr 205/65 i nr 205/67 o łącznej po-
wierzchni 0,7884 ha.

5. 12.12.2017 r. wykazów obejmujących nieruchomości prze-
znaczone do:

a) zbycia: -nieruchomość niezabudowana, obejmującą dział-
kę nr 297/1 o powierzchni 0,0033 ha, położona w Zawiszycach;

-nieruchomość niezabudowana, obejmującą działkę nr   297/2
  o powierzchni 0,0118 ha, położona w Zawiszycach;
b) oddania w najem:- nieruchomości lokalowe o powierzch-

niach użytkowych 18,50 m2, 18,50 m2 i 8,00 m2, położone na
targowisku miejskim w Głubczycach;

c) oddania w dzierżawę: - grunt obejmujący części dzia-
łek nr 292/10, nr 292/29, nr 429/35, nr 1305/1, nr 1305/2, nr 1305/3,
położony na targowisku miejskim w Głubczycach.
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DNI  HONOROWEGO KRWIODASTWA
   1 grudnia  w siedzibie Urzędu Miejskiego ("Pod Magnolią") odbyło się doroczne spotkanie Klubu Honorowych Dawców Krwi
PCK w Głubczycach podsumowujące działalność tej organizacji w 2017 r.

     Zostało zorganizowane w ramach obchodów tzw.
Dni Honorowego Krwiodawstwa. Przybyli tu zapro-
szeni goście. Wśród nich: wiceprezes Zarządu Od-
działu Rejonowego PCK   w Opolu - Janusz Mogiel-
nicki, członek Zarządu tegoż oddziału - Ryszard Fur-
tak, burmistrz - Adam Krupa, wicedyrektor Zespołu
Szkół Mechanicznych - Tomasz Kaliwoda, Maria Fa-
rasiewicz - rzecznik idei czerwonokrzyskiej na ziemi
głubczyckiej, Beata Lehun - koordynator akcji "Mło-
da Krew" w ZSM, przedstawiciel OSP Grobniki, spon-
sorzy, krwiodawcy oraz ich rodziny. Uroczyste spo-
tkanie w przedświątecznym już klimacie prowadziły

panie: Elżbieta Kubal - prezes Zarządu Klubu HDK PCK
oraz Wioletta Makselan - wiceprezes Zarządu.
    W pierwszej części zebrania wspomniana wiceprezes
przedstawiła rzeczowe i bogate treściowo sprawozda-
nie z szerokiej        i owocnej działalności głubczyckiego
Klubu HDK z uwzględnieniem licznych akcji poboru
krwi, festynów krwiodawczych, współpracy z ZSM,
imprez rekreacyjnych i sportowych, w których nasz
Klub wiedzie prym nie tylko na Opolszczyźnie, ale także w kraju.
     Wiele ciepłych słów pod adresem Klubu HDK  padło z ust gości. Wyrazili swą wdzięczność za każdą kroplę oddanej krwi,
niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, bezinteresowność, człowieczeństwo i swoiste bohaterstwo.
W kolejnym punkcie programu  Elżbieta Kubal wespół      z Wiolettą Makselan wręczyły dyplomy i świąteczne stroiki, dziękując za
współpracę, działalność na rzecz Klubu Krwiodawców i PCK oraz okazaną pomoc. A otrzymali je: burmistrz - Adam Krupa i Urząd
Miejski, dyrektor ZSM - Jan Łata, Maria Farasiewicz, Beata Lehun, OSP Grobniki, przedstawiciele PCK z Opola oraz darczyńcy.
    Przy tej okazji warto wspomnieć, że w październiku tego roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu "Gorączka złota" organizowa-
nego przez Zarząd Okręgowego PCK w Opolu. Laureatem tego konkursu został głubczycki MECHANIK, zdobywając I m.
w województwie. Otóż młodzież tej placówki w minionym roku szkolnym już po raz kolejny zbierała monety 1,2 i 5 groszowe na rzecz
dzieci z ubogich rodzin. Ogółem zebrano 40 kg  tego drogocennego kruszcu. Akcję koordynowały nauczycielki tej szkoły: wspo-
mniana już Maria Farasiewicz i Beata Lehun.     Dziękujemy więc za ten gest dobroczynności i gratulujemy zwycięstwa !

Zarząd Klubu HDK PCK zachęca wszystkich ludzi dobrej woli do współpracy, a przede wszystkim otwartości serca
            i  oddawania krwi - bezcennego daru !                                                        Redakcja ZSM

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:

1.    5 stycznia 2018 r. odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowej (lokal o
mieszkalny o pow. użytkowej 13,96 m2), położonej w Głubczycach przy ul. Plebiscytowej nr 12/2 wraz z oddaniem w użytkowanie
wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 363/16. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 10 004,00 zł. Wadium wynosi 1 001,00 zł.

2. 16 stycznia 2018 r. odbędą się:
a) XI przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji

gruntów jako działka nr 485/12 o powierzchni 0,1246 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Karola Miarki. Cena wywoławcza do
przetargu wynosi 45 962,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 4 600,00 zł;

b) IX przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji
gruntów jako działka nr 123/1 o powierzchni 0,0953 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Kopernika. Cena wywoławcza brutto do
przetargu wynosi 51 569,00 zł. Wadium wynosi 5 200,00 zł;

c) IX przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według ewidencji
gruntów jako działka nr 123/3 o powierzchni 0,0926 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Kopernika. Cena wywoławcza brutto do
przetargu wynosi 50 314,00 zł. Wadium wynosi 5 000,00 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
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    10 listopada br. z okazji Narodowe-
go Święta Niepodległości w głubczyc-
kiej jednostce penitencjarnej odbyła
się uroczysta odprawa służbowa funk-
cjonariuszy Służby Więziennej
z udziałem Dyrektora Okręgowego
Służby Więziennej w Opolu.
    Na uroczystości przybyli przedsta-
wiciele władz powiatu i miasta, repre-
zentanci współpracujących służb mun-
durowych, przedstawiciele związków
zawodowych, emerytowani funkcjona-
riusze oraz zaproszeni goście.
       Decyzje o awansach i wyróżnie-
niach funkcjonariusze odebrali z rąk
Dyrektora Okręgowego  Służby Wię-
ziennej w Opolu ppłk. Leszka Czere-
by.  Przy tej okazji Dyrektor Zakładu
Karnego w Głubczycach ppłk Tomasz
Pyra podziękował wszystkim osobom,
które przez lata, na różnych płaszczy-

znach zawodowych, służyły nam wsparciem oraz doświadcze-
niem w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań z zakresu działal-
ności służby i pracy penitencjarnej.
      Przy okazji obchodów uroczystości listopadowych Służba
Więzienna celebruje swoje święto, które obchodzone jest  w Pol-
sce 8 lutego na mocy Ustawy o Służbie Więziennej z 2010 roku.
Czując odpowiedzialność, także za przyszłe, młode pokolenie,
jako funkcjonariusze czynimy starania, by pamięć i wdzięczność,
za krew oddaną za naszą wolność i niepodległość naszej Ojczy-
zny nigdy w  świadomości naszych rodaków nie umarła. Nasza
codzienna trudna i niebezpieczna, sumienna i dobrze wykony-
wana służba oraz przyzwoite życie, daje prawdziwe świadectwo
patriotyzmu w XXI wieku.
“Więcej na http://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-glubczy-
cach”   Tekst i zdjęcia: ppor. Bartłomiej Kawulok

    Na przełomie listopada i grudnia br. głubczycką jednostkę
odwiedziły grupy młodych ludzi. Interesowała ich służba peł-
niona przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz jej spe-
cyfika i warunki.

      26 listopada br., odbyły się niecodzienne zajęcia dydaktycz-
ne dla grupy studentów pedagogiki resocjalizacyjnej z Wyższej
Szkoły Humanistycznej
z Brzegu Oddział Zamiej-
scowy w Branicach.
27 listopada br. odwiedzi-
li nas uczniowie klas mun-
durowych z Liceum Ogól-
nokształcącego w Kie-
trzu, natomiast 5 grudnia
br. - uczniowie  z Liceum
Ogól n oksz t a ł c ą cego
w Głubczycach.
      Podczas spotkań przeprowadzono wykłady, które odbywa-
ły się w sali konferencyjnej zakładu karnego. Młodzież uzyskała
szereg informacji dotyczących polskiego więziennictwa i co-
dziennej pracy funkcjonariuszy. Przedstawiciele działów peni-
tencjarnego i ochrony umożliwili młodym ludziom zapoznanie
się z warunkami funkcjonowania zakładu  karnego, specyfiką
pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz trudnym proce-
sem resocjalizacji skazanych. Formy pracy ze skazanymi, ale też
specyfika służby w poszczególnych działach organizacyjnych
były głównym tematem poruszanym podczas spotkań. Odwie-
dzający dowiedzieli się jakie trzeba spełnić wymagania, ale też
jakie predyspozycje musi posiadać kandydat do trudnej pracy
za murami. Poznali sprzęt i wyposażenie naszej formacji, jed-
nak przede wszystkim zobaczyli, że praca w więzieniu to służba
odpowiedzialna i wymagająca dużej odporności psychicznej.
Więcej na http
://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-glubczycach
Tekst i zdjęcia: ppor. Bartłomiej Kawulok

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
      11 listopada 2017r. zostały przeprowadzone obchody
      Narodowego Święta Niepodległości.
        W obchodach udział wzięli harcerze, kadra instruktorska
ZHP, Radni Sejmiku Wojewódzkiego, władze samorządowe Głub-
czyc, Powiatu, Rada Miejska, związki kombatanckie, przedsta-
wiciele organizacji społecznych, partii politycznych, zakładów
pracy, lokalnej prasy i telewizji, dyrektorzy szkół i przedszkoli,
Poczty Sztandarowe oraz przedszkolaki i młodzież szkolna. Nie
mogło zabraknąć również przedstawicieli służb mundurowych:
Komendy Powiatowej Policji,, Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej, Zakładu Karnego oraz Zarządu Miejsko -
Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych
      Obchody Święta rozpoczęły się od Uroczystej Mszy Świętej
w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym pw. NMP. Po Mszy
udano się przed Pomnik Czynu Zbrojnego by oddać hołd boha-
terom. Zaciągnięto wartę honorową, wciągnięto flagę na maszt,
odśpiewano hymn państwowy, a następnie delegacje uroczy-
ście złożyły wiązanki kwiatów. Na zakończenie wszyscy zgroma-
dzeni udali się do MOK, gdzie odbyło się nadanie stopni in-
struktorskich, a następnie uroczysty koncert z okazji Święta Nie-
podległości przeprowadzony przez Pana Józefa Kaniowskiego.
                                                             Anna Bieniasz  MOK

W ZAKŁADZIE KARNYM
OBCHODY NIEPODLEGŁOŚCIOWE, EDUKACJA
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"SPORTOWA SOBOTA"
W dzisiejszych czasach panuje powszechne przekonanie, że dzie-

ci uwielbiają spędzać wolny czas tylko grając w gry komputerowe. Nic
bardziej mylnego. Naturalną potrzebą każdego dziecka był i nadal jest
ruch! Już Wojciech Oczko, doktor medycyny i filozofii, nadworny lekarz
królów polskich: Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy, mawiał: "Ruch
jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte
nie zastąpią ruchu" Mając więc to na względzie, od kilku lat organizu-
jemy w szkole w Bogdanowicach co tydzień sportowe soboty. Nauczy-
ciele wychowania fizycznego od 10:00 do 11:30 prowadzą zajęcia spor-
towe, na których dzieci grają w różne gry zespołowe lub ćwiczą na
stepach, piłkach gimnastycznych lub specjalistycznych torach prze-
szkód. Robią wszystko co sprawia im radość i związane jest z ruchem.
Przy pięknej pogodzie dzieci spędzają wspólnie czas na świeżym powietrzu,
na szkolnym boisku lub siłowni. Trenują także Nordic Walking. Gdy aura
nam nie sprzyja ćwiczą na sali gimnastycznej. Nasze sportowe soboty trwają
już trzeci rok a zainteresowanie wśród uczniów jest bardzo duże. Cieszy nas
fakt, że wymyśliliśmy w naszej szkole, której hasłem jest: "Mała szkoła -
wielkie możliwości" tak atrakcyjną formę aktywnego spędzania czasu wol-
nego, która podoba się naszym podopiecznym.
                                 Nauczyciele wychowania fizycznego

SUKCES PLASTYCZNEJ WIZJI SPORTU
 UCZNIÓW Z BOGDANOWIC

Wszystkie działania podejmowane z naszymi uczniami wyni-
kają z realizacji szkolnego hasła  " Mała szkoła-wielkie możliwości".
       23.11.2017r. w Opolu został rozstrzygnięty wojewódzki konkurs pla-
styczny, który odbywał się pod hasłem "Sport w wyobraźni ucznia". Jak
co roku organizatorem był szkolny Związek Sportowy a patronatem
Kuratorium w Opolu. W konkursie wzięło udział 25 szkół z województwa
opolskiego. Z całej Opolszczyzny zgłoszono760 prac . Ze Szkoły Pod-
stawowej w Bogdanowicach z 55 prac 28 zakwalifikowało się do etapu
wojewódzkiego.Ogromną radość sprawiła mi wiadomość, iż trzech
uczniów z naszej szkoły zostało laureatami tego turnieju.
Dawid Sikora z klasy II, wychowanek pani Małgorzaty Białek, naryso-
wał swoje wyobrażenie sportów rowerowych. Jakub Bobkier z klasy III,
wychowanek pani Joanny Antoszczyszyn zaprezentował wizję piłki
nożnej, Bartosz Fąfara również z klasy III przedstawił swoją fantazję na
temat pływania.
    Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim laureatom wspaniałych prac.
Pozostałym  uczniom naszej szkoły, którzy brali udział w etapie szkol-
nym, dziękuję za chęci i poświęcony czas na stworzenie pięknych prac
plastycznych. Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż w dobie "komputeryzacji
świata" Nasze dzieci odnajdują radość i spełnienie w tworzeniu prze-
cudnych prac plastycznych.
                            Joanna Kowalczyk - Klimczak

XIII KONKURS WIEDZY O BHP
W ROLNICTWIE W OPOLU

10 listopada 2017r. pod patronatem Oddziału Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego w Głubczycach, odbyły się Powiato-
we Eliminacje  do XIII Konkursu Wiedzy o BHP w Rolnictwie.

Szkołę w Bogdanowicach reprezentował uczeń klasy trzeciej
gimnazjum Wojciech Marko. Wojtek wygrał Eliminacje Powiatowe
a 1 grudnia 2017 roku wziął udział w Finale Wojewódzkim w Opolu.

Wielkie gratulacje dla naszego ucznia i powodzenia w trud-
nym zawodzie rolnika.

WIECZORNICA - 11 LISTOPADA
    Narodowe Święto Niepodległości  uczniowie Zespołu
Szkół w Pietrowicach uczcili nie tylko apelem w szko-
le, ale również Wieczornicą w świetlicy wiejskiej w
Mokrym w dniu 22 listopada 2017 roku, którą przygo-
towali dla lokalnego środowiska
       W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele wła-
dzy  Gminy Głubczyce: Burmistrz- Adam Krupa, Zastęp-
ca Burmistrza- Kazimierz Bedryj, Dyrektor Szkoły w Pie-
trowicach- Bogdan Kulik, Zastępca Dyrektora- Mariola
Bedryj, ks. Krzysztof  Cieślak, nauczyciele, sołtysi i miesz-
kańcy okolicznych miejscowości oraz  rodzice naszych
uczniów.

    Program artystyczny przygotowali uczniowie klas IV,
V i VI pod kierunkiem Barbary Starczewskiej.  Uczniowie
zadbali, aby swój patriotyzm wyrazić nie tylko w sło-
wach wierszy, pieśni   i prezentacji multimedialnej, ale by
wszystko odbywało się na tle wymownej dekoracji. Mło-
dzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami  i szcze-
rymi podziękowaniami. Szczególnie miłe były momenty,
kiedy zgromadzona publiczność na sali włączyła się do
wspólnego śpiewania pieśni.
      Po występach  wszyscy zgromadzeni spędzili miłe
chwile przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez
sołectwo Mokrego.Wieczornica była okazją do integra-
cji środowiska lokalnego oraz niezapomnianą lekcją hi-
storii, jak również świadectwem wychowania patriotycz-
nego dzieci i młodzieży.
                                          Barbara Starczewska

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE
DO RADY MIEJSKIEJ

19. l istopada
2017 odbyły się
wybory uzupeł-
niające do Rady
Miejskiej w Głub-
czycach, w okrę-
gu wyborczym nr
20. Liczba głosów
ważnych na po-
szczególne listy i kandydatów:

1. Lista nr 1 KWW Obywatelski Komitet Głubczyc
 - 113 - Litwin Jerzy,
2.  Lista nr 2 KWW Uczciwa Gmina
 - 6 - Kowalczyk Bartosz Paweł ,
3. Lista nr 3 KWW Mieszkańcy Ziemi Głubczyckiej
 - 135 - Podstawka Agnieszka.
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i zosta-

ła wybrana radną - Podstawka Agnieszka (Głubczyce
Sady), która na sesji Rady Miejskiej 29.11. 2017r.

złożyła ślubowanie. foto tv. Pogranicze
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20 LAT FOPDz
Jak ten czas szybko leci!

      25 listopada 2017r. Uroczystości jubileuszowe 20-lecie
istnienia Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom
w Głubczycach. Ośrodka, który pełni jakże ważną rolę
w naszym lokalnym środowisku. Opiekuńczo-wychowawczą,
edukacyjną i socjoterapeutyczną.

FOPDz, zało-
żony przez
O.Pawła Stani-
sława Tarnow-
skiego decyzją
ówczesnego
prowincjała,
na dobre
wkomponował
się w krajobraz
naszego mia-
sta. To właśnie
tu dzieci z ubo-

gich rodzin, często
niewydolnych wy-
chowawczo, znaj-
dują pomoc, opiekę i
zabawę.
   Obchody jubile-
uszowe rozpoczyna
Msza Św. koncele-
browana pod prze-
wodnictwem O. Pro-
wincjała  Alana To-
masza Brzyskiego
(notabene głubczy-
czanina) . W swej ho-
milii przedstawia sze-
roką działalności pla-
cówki, jej historię i
powołanie w kontek-
ście miłości bliźniego.
   Po liturgii słowa i
ofiary następuje po-
święcenie figurki Je-
zusa Chrystusa - Do-

brego Pasterza  daru Polaków z
Finlandii Płn. Odtąd figurka sta-
je się patronacką dla Ośrodka.
   Po Mszy św. wszyscy zgroma-
dzeni udają się do świetlicy
klasztornej. Są wśród nich liczni,
zaproszeni goście: byli ojcowie

dyrektorzy, wła-
dze gminy i po-
wiatu, dyrektorzy
szkół ponadgim-
nazjalnych, zakła-
dów,  instytucji,
darczyńcy, wolon-
tariusze, lokalne
media (GG, TVPo-
granicze), rodzice,
dzieci i inni.

        Wita ich O. Urban Adam Bąk - obecny dyrektor Ośrodka. Po-
dejmuje konferansjerkę i zaprasza na barwny program artystyczny,
zainaugurowany polonezem w wykonaniu "Kubusiów Puchatków"
i "Tygrysków" z Publicznego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi pod kier. Magdaleny Szafrańskiej i Anny Semczuk; a
potem widowisko wokalno-taneczne "Na ludową nutę"  grupy
przedszkolnej "Przyjaciele Krzysia" pod kier. Elżbiety Naszkiewicz.
   W tym szczególnym dniu nie może zabraknąć prezentacji pod-
opiecznych Ośrodka przygotowanych przez O. Urbana. Nasi mali
przyjaciele w formie recytacji dziękują opiekunom za pomoc i opie-
kę. Są symboliczne kwiaty, upominki, a także łzy wzruszenia.
   A teraz mój autorski program poetycko-muzyczny nawiązujący
do 20-lecia. Najpierw wierszowana laudacja skierowane do o.o.
dyrektorów, pracowników i współpracowników FOPDz i oczywi-
ście tematyczne piosenki koniecznie w asyście dzieci, a przeplata-
ne stosowną poezją. Profesjonalnym podkładom towarzyszy akom-
paniujący na skrzypcach Tomek Mirga. Jest też bogaty treściowo
wiersz dedykowany paniom z Ośrodka: Bożence Wojnarskiej i Kasi
Wac.
   Część artystyczną kończy hip-hopowy utwór Kamila Kaźmier-
czaka - tegorocznego absolwenta ZSM. Nad nagłośnieniem czuwa
Krzysiu Rzym - uczeń kl II technikum informatycznego głubczyc-
kiego MECHANIKA. Moja "prawa ręka".
   A potem jakże ciekawa historia Franciszkańskiego Ośrodka opo-
wiedziana przez O. Urbana, przemówienia okolicznościowe, gratu-
lacje, życzenia i prezenty od gości. Wszak to poważny jubileusz!
Głos zabierają: burmistrz Adam Krupa, wicestarosta - Anita Juch-
no, dyrektor ZSM - Jan Łata i inni. Pada wiele ciepłych słów.
   W kolejnym punkcie programu O. Urban wręcza symboliczne sta-
tuetki "Przyjaciel FOPDz". Otrzymują je: O. Prowincjał, byli dyrek-
torzy Ośrodka, czyli  O. Paweł Tarnowski, O. Jozafat Gohly, O. Łazarz
Żukowski, O. Mieczysław Lenard, ks. Proboszcz Michał Ślęczek,
Bożena Wojnarska i oczywiście sam     O. Urban, któremu "dziecię-
ca kapituła" przyznała to wyróżnienie. Niestety, O. Jozafat i O. Łazarz
są nieobecni. Obowiązki służbowe!
   Tymczasem O. Dyrektor pragnie podziękować także dobrodzie-
jom Ośrodka. Za życzliwość, oddanie, dobre serce, pomocną dłoń,
ofiarność i owocne działania na rzecz potrzebujących. Stosowne
dyplomy i słowa wdzięczności kieruje do starosty głubczyckiego -
Józefa Koziny, wicestarosty - Anity Juchno, burmistrza - Adama
Krupy, a także mojej osoby. To miło.
   Po części oficjalnej pora na kawę i pyszne ciasto zasponsorowa-
ne przez lokalnych cukierników. Ogromny, jubileuszowy tort na-
prawdę robi wrażenie…
   Kuluarowe rozmowy i wspomnienia na tle gwaru i szczebiotu
dzieci z Ośrodka. Ileż tu serdeczności i radości!
  A za 5 lat, jak Bóg da doczekać, srebrne gody FOPDz!
    "Człowiek jest tyle wart, ile uczyni dobrego"
                                    (przys³owie arabskie)      Maria Farasiewicz
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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 2000 egz.

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

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

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

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

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

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

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

<drukarnia@printgraph.pl>

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

 tworzonych przez ludzi dla ludzi.

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

OSOBY POTRZEBUJĄCE  POMOCY
W ZWIĄZKU  Z PROBLEMEM

 ALKOHOLOWYM,
NARKOTYKOWYM  LUB
PRZEMOCĄ W RODZINIE

 MOGĄ JĄ UZYSKAĆ:

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

KATALOG INFORMACJI
PODSTAWOWYCH

OPOLSKIE CENTRUM
INFORMACJI    TURYSTYCZNEJ

W GŁUBCZYCACH
TELEFONY ALARMOWE

POLICJA997
POGOTOWIE RATUNKOWE 998

STRAŻ POŻARNA 999
OGÓLNA INFOLINIA RATUNKOWA 112

INFORMACJA DLA TURYSTÓW Z ZAGRANICY
+48 22 278 77 77    +48 801 888 844
TELEFON BEZPIECZEŃSTWA

+48 608 599 999*
TAXI 721 950 101

 BAZA NOCLEGOWA
Hotel DOMINO

Głubczyce ul. Słowackiego 3-5,  tel.77/485 09 05
Dworek Peszków

Głubczyce ul. Parkowa 4,  tel. 505 032 899
Internat Zespołu Szkół Rolniczych

 Głubczyce, ul. Niepodległości  1 , tel. 77/485 30 11
Ośrodek Wypoczynkowy Pietrowice

Pietrowice 59,  tel. 77/ 403 60 35
"NATI" Tanie Noclegi

Głubczyce  ul. Żeromskiego 25, tel. 796 786 250
Więcej obiektów noclegowych znajdą Państwo w bazie

informacji turystycznej na portalu www.visitopolskie.pl
TURYSTYCZNE STRONY INTERNETOWE

Regionalny Portal Turystyczny www.visitopolskie.pl
Narodowy Portal Turystyczny www.polska.travel.pl
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna www.orot.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

www.turystyka.opolskie.pl
*Infolinia czynna codziennie

 (poza świętami ustawowo wolnymi od pracy):
 godz. 8 :00-18:00; w sezonie

 (1 czerwca-30 września): godz. 8:00-20:00;
obsługa w językach: polskim , angielskim, niemieckim i

rosyjskim.
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Serdecznie Witamy
Nowych Mieszkańców
 Ziemi Głubczyckiej,

urodzonych w październiku
i listopadzie2017r.

w Szpitalu Powiatowym
w Głubczycach.

Rodzicom Gratulujemy!

Mleczko Fabian
s.Jolanty Głubczyce

20.09 7.10 3850g 57cm

Pajerski Antoni
s.Moniki Prudnik

30.09 16.20 3600g 59cm

Podanowska Iga
c.Angeliki Branice

20.09 19.30 2980g 56cm

Rapacz Maria
c.Katarzyny Pilszcz

24.09 19.55 3360g 58cm

Serwata Aleksander
s.Anety Opole

20.09 8.40 3600g 57cm

Szarota Lena
c.Justyny Lisięcice

07.09 10.00 3400g 57cm

Toporowski Antoni
s.Anety Głubczyce

14.09 9.20 4100g 62cm

Tuszyńska Aleksandra
c.Joanny Ściborzyce M.
29.09 7.50 3100g 53cm

Walaszek córka c.
Aleksandry Głubczyce
18.09 10.25 3080g 53cm

Wiśniowska Milena
c.Doroty Kietrz

14.09 10.20 2450g 53cm

Ziarko Oliwier
s.Ewy Prudnik

30.09 4.15 3580g 57cm

Znojek Adam
s.Natalii Głogówek

27.09 23.55 3340g 54cm

Bartosiewicz Filip
s.Bożeny Prudnik

30.11 6.30 2750g 56cm

Borek Zofia c.Anny
Ściborzyce Małe

20.11 10.10 3400g 58cm

Bródka Wojciech s.
Magdaleny Głubczyce
16.11 2.45 4050g 63g

Czerny Julia
c.Agnieszki Kietrz

14.11 4.50 3100g 56cm

Dudzik Wanesa
c.Wioletty Głubczyce

18.11 23.30 3380g 53cm

Kampka Lena
c.Kamili Głubczyce

26.11 22.50 3650g 56cm

Kruk Diana
c.Anety Branice

12.11 13.30 3340g 57cm

Ledzion Tomasz
s.Marty Tłustomosty
09.11 8.15 3100g 55cm

Majewska Jowita
c.Marty Głubczyce

11.11 21.50 2870g 54cm

Maziakowski Filip
s.Anny K-Koźle

25.11 7.50 4260g 60cm

Nowak Agata
c.Anny Głubczyce

26.11 8.20 3300g 54cm

Pawłusiów Zofia
c.Marty Głubczyce

02.11 9.10 2740g 52cm
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SPOTKANIA OPŁATKOWE  Z  BURMISTRZEM „BOŻE NARODZENIE 2017”
KOMBATANCI, SŁUŻBY MUNDUROWE, BIZNESMENI, DYREKTORZY, DUCHOWNI, STRAŻACY, SOŁTYSI    (STR.1GG)


