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21 marca 2018

OTWARTE SERCA'2018
      21 marca br. w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się 11. edycja koncertu charytatywnego OTWARTE SERCA
zorganizowanego przez jego pomysłodawczynię - Marię Farasiewicz  i Zespół szkół Mechanicznych we współpracy
z MOK przy współudziale Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących,  Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Dochód z koncertu i poprzedzającej go akcji dobroczynnej OTWARTE
SERCA w w/w placówkach został przeznaczony na remont Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom.

Zebrana kwota to  5.890 zł
  Podczas uroczystej gali została przekazana na ręce  O. Urbana Adama Bąka - dyrektora Ośrodka. Na ogólną sumę składają
się: ZSM- jako główny darczyńca - 2440 zł, kwesta przed koncertem w MOK - 1716 zł, pozostali darczyńcy - 1733 zł
Więcej o samym koncercie, jego bogatym programie i atrakcjach w kolejnym numerze "Głosu Głubczyc".
 O. Urban wszystkim ofiarodawcom składa serdeczne  "Bóg zapłać".
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REWITALIZACJA CZĘŚCI PARKU PRZY UL. SOBIESKIEGO
W roku 2017 Gmina Głubczyce przystąpiła do wspólnego polsko - czeskiego projektu pn. "Minerały i flora na czesko-polskim

pograniczu", przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020 INTERREG
V-A Republika Czeska-Polska, mającego na celu podkreślenie walorów krajobrazowo  - przyrodniczych obydwu regionów.

Naszą częścią projektu jest opra-
cowanie dotyczące strefy wejściowej
parku przy ul. Sobieskiego w Głub-
czycach.W ramach opracowania
przewiduje się m.in.:
- wymianę nawierzchni,
- nasadzenia i uzupełnienia zieleni ni-
skiej,
- elementy małej architektury,
- ścieżkę dydaktyczną, dotyczącą ist-
niejącego drzewostanu na terenie
parku.

Założenie ma na celu stwo-
rzenie atrakcyjnego miejsca 
rekreacji i wypoczynku 
z uwzględnieniem bogactwa 
przyrodniczego, adresowa-
nego do mieszkańców miasta 
i gminy Głubczyce, mieszkań-
ców gmin ościennych oraz 
gości z sąsiedniego państwa 
czeskiego. Planuje się reali-
zację projektu w roku bieżą-
cym tj. 2018 z możliwością 
dofinansowania inwestycji 
z   ww. funduszu w wysoko-
ści 30 000 Euro.

Opracowała: Magdalena Grzywna, UM

Do życzeń dołącza się redakcja Głosu Głubczyc z podziękowaniem za jego dystrybucję w sołectwach
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NISKA EMISJA  I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA  ENERGII
DOTACJE UDZIELONE  PRZEZ GMINĘ GŁUBCZYCE

                                W LATACH 2014-2018 (DO 16 LUTEGO)
PIECE
Rok 2014 - 9 wniosków - 27 000 zł,  Rok 2015 - 35 - 101 790 zł
Rok 2016 - 57 - 166 881zł, Rok 2017 - 89 - 266 378zł,
Rok 2018 - 79 - 237 000zł
Razem w latach 2014 - 18 - 799 050 zł = 269  wniosków
SOLARY
 Rok 2014 - 6 wniosków - 18 000 zł, Rok 2015 - 2 - 6 000 zł,
 Rok 2017 - 1 - 3 000 zł, Rok 2016 - 1 - 3 000 zł, Rok - 2017 1 - 3000zł,
Razem 30 000zł = 10 wniosków
POMPY
Rok 2014 - 0 wniosków - 0 zł, Rok 2015 - 2 wnioski - 6 000 zł,
Rok 2016 -1 wniosek - 3 000 zł, Rok 2017 - 5 wniosków - 15 000 zł,
Rok 2018 - 8 wniosków - 24000zł
Razem 48 000zł = 16  wniosków
OCZYSZCZALNIE
 Rok 2014 - 14 wniosków - 56 000 zł, Rok 2015 - 2 - 8 000 zł,
 Rok 2016 - 3 - 12 000 zł, Rok 2017 - 6 - 24 000 zł, Rok 2018 - 2 wnioski - 8000zł
Razem 108 000zł = 27 wniosków
Zbiornik bezodpływowy Rok 2014 - 15 - 0 wniosków,
 Rok 2016 - 1 wniosek - 2000zł, Rok 2017 - 0 wniosków
Razem 2000zł = 1 wniosek

BUDŻET OBYWATELSKI 2018
INFORMACJA O ZADANIACH DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA

 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:
1. Plac rekreacyjno - zabawowy w Głubczycach dz. nr 446/29

(teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - plac między blokami przy ul. Krętej).
2. Tężnia solankowa - Park Miejski w Głubczycach

3. Ślizgaj się z nami - budowa lodowiska w Głubczycach - nieruchomość nr 274/26
     Osiedle Konstytucji 3 Maja (teren Szkoły Podstawowej Nr 3)

W terminie od dnia 14 marca do dnia 30 marca 2018 roku
  trwała kampania informacyjna o zgłoszonych zadaniach.

Głosowanie internetowe odbędzie się w dniach od 3 do 13 kwietnia 2018 roku
     (bliższe informacje na stronie um@glubczyce.pl w zakładce Budżet Obywatelski),

Głosowanie w następujących punktach wyborczych odbędzie się
w dniach od  4 do 13 kwietnia 2018 roku:

  * Sekretariat Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach przy ul. Kościuszki 24 ( I p.)
- lokal czynny od godz. 8.00 do 16.00

  *  Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głubczycach (Ratusz Miejski II piętro -
 wypożyczalnia dla dorosłych) - lokal czynny w godz. od 10.00 do  18.00

  *  Sekretariat Urzędu Miejskiego w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14
 pok.  nr 2  - lokal czynny w godz.  pracy Urzędu.

  KAŻDY Z MIESZKAŃCÓW MIASTA GŁUBCZYCE MA PRAWO DO ODDANIA 1 GŁOSU.
                                                                                                                               Burmistrz Głubczyc     Adam Krupa
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K O M U N I K A T
Naczelnik Urzędu Skarbowego w  Głubczycach zaprasza

podatników na  "Dzień Otwarty" dnia 28 kwietnia 2018 r.
(sobota) w godz. od 900 - 1300  podczas  którego   przyjmowa-
ne będą zeznania i deklaracje podatkowe z możliwością prze-
słania ich elektronicznie.

W dniach 26 i 27 kwietnia 2018r.  wydłużone będą godziny
pracy w  Urzędzie od godz. 7.30 - do godz. 18.00.

Ponadto Ministerstwo Finansów informuje, iż   prowadzi
kampanię "Szybki PIT"

* Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finan-
sów, która wspiera podatników w rozliczeniu rocznej deklaracji
PIT.

* Osoby składające PIT mogą liczyć m.in. na dyżury eksper-
tów resortu finansów oraz punkty rozliczeń PIT w galeriach
handlowych.

* Roczne PIT-y za 2017 r. należy składać do 30 kwietnia
2018 r.

Szybki PIT, organizowany już jedenasty raz, jak zawsze obej-
mie całą Polskę. Dla podatników przygotowano wiele ułatwień,
które pomogą złożyć roczny PIT. Będą to, jak co roku, m.in.
wydłużone godziny pracy i dyżury telefoniczne naszych eks-
pertów, a także punkty rozliczeń w galeriach handlowych. Oto
część zaplanowanych działań:

* 6-7 kwietnia 2018 r. w najpopularniejszych centrach han-
dlowych w największych miastach w Polsce będą czynne punk-
ty rozliczeń PIT. Dzięki nim każdy podatnik w przerwie między
zakupami będzie mógł wysłać swój PIT przez internet  w Opolu,
Kluczborku, Kędzierzynie-Kożlu,

* takie same specjalne stanowiska komputerowe dla osób
wysyłających elektronicznie PIT będą działać w urzędach skar-
bowych przez cały okres rozliczeniowy, czyli do 30 kwietnia br.,

* 12, 19 i 26 kwietnia w Ministerstwie Finansów odbędą
się dyżury telefoniczne, w czasie których eksperci odpowiedzą
na pytania podatników dotyczące rozliczenia rocznego,

* 26 i 27 kwietnia - czyli pod koniec okresu na składanie
PIT, kiedy w urzędach panuje wzmożony ruch, wszystkie urzę-
dy skarbowe w Polsce będą pracować dłużej.

Szybki PIT na www i FB Kampanię będzie wspierać strona,
gdzie podatnicy znajdą wszystkie informacje potrzebne do zło-
żenia PIT, m.in. instrukcje i broszury informacyjne.

 Działania będą prowadzone również na profilu FB akcji .

SZANOWNI  RODZICE  I  OPIEKUNOWIE,
       Przed Państwem szansa

bezpłatnego zaszczepienia dzieci przeciw pneumokokom
 - jednych z najbardziej groźnych bakterii wywołujących ciężkie

choroby i często pozostawiających powikłania na całe życie.
    Taką możliwość oferuje Państwu Ministerstwo Zdrowia.

Można zaszczepić dzieci  do 5 r.ż.,
które dotąd nie otrzymały szczepionki przeciw pneumokokom.
Wystarczy tylko zgłosić się do swojego Lekarza Pierwszego

Kontaktu.  Zachęcam Państwa do skorzystania z tej możliwości,
bo przecież:

" Pneumokoków nie lubimy, nasze dzieci zaszczepimy"
Z poważaniem,

Dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz
   Konsultant Krajowy ds. Epidemiologii

NISKA  EMISJA
I  ODNAWIALNE  ŹRÓDŁA ENERGII
URZĄD MIEJSKI  W GŁUBCZYCACH

W roku szkolnym 2017/
2018 (październik 2017 r.  i
luty 2018 r.) zorganizował dla
uczniów  placówek oświato-
wych  na terenie Gminy Głub-
czyce tj. szkół podstawowych,
spotkania edukacyjne w za-
kresie niskiej emisji i odna-
wialnych źródeł energii.

Spotkania edukacyjno - in-
formacyjne zostały przeprowa-
dzone przez specjalistów  do
spraw doradztwa energetycz-
nego z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opo-
lu,  w ramach ogólnopolskie-
go projektu doradztwa ener-
getycznego pn.

"Ogólnopolski system
wsparcia doradczego dla
sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz
przedsiębiorców w za-
kresie efektywności
energetycznej oraz

OZE".
Podczas zorganizowanych

specjalnych lekcji uczniowie
dowiedzieli się m.in. co to jest
niska emisja, jakie są jej zagro-
żenia oraz jakie są odnawialne
źródła energii i ich zasady funk-
cjonowania.  Spotkania miały
również charakter warsztatów,
w których uczniowie brali czyn-
ny udział w obsłudze specjal-
nie przywiezionych modeli
urządzeń wytwarzających ener-
gię odnawialną.

FUNDACJA TOGATUS PRO BONO,
 w ramach realizacji rządowego programu udzielania

 nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzi
w Powiecie Głubczyckim punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej, który zlokalizowany jest
w Urzędzie Miasta w Kietrzu, ul. 3 Maja 1.
 Punkt działa od poniedziałku do piątku,

w następujących godzinach:
Urząd Miasta w Kietrzu,

ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz
13.00 - 17.00 poniedziałek,

7.30-11.30 wtorek, środa i czwartek,
10.00 - 14.00 piątek
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1 MARCA ODDAJEMY HOŁD NIE TYLKO ŻOŁNIERZOM,
ALE WSZYSTKIM RODAKOM "WYKLĘTYM" PRZEZ KOMUNISTÓW*

Obchodząc dziś 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, po oddaniu  im hołdu w kaplicy kościoła parafialnego
w Głubczycach,  stanęliśmy tu w Strzelcach Opolskich na cmentarzu  nad grobem nauczyciela  Liceum Ogólnokształcącego w

Głubczycach  prof. inż.  Kazimierza Czarnieckiego,  który co
prawda, nie był żołnierzem, ale był niezłomnym i wyklętym,
skazanym nie tylko na karę śmierci, ale i na zapomnienie,
wymazanie z pamiêci. (foto  inż. K. Czarniecki)

Jak doszło do odkrycia i przywrócenia  pamięci
o prof. K. Czarnieckim?

Podczas organizowanych  co pewien czas  zjazdów ab-
solwentów w naszym Liceum Ogólnokształcącym,   poja-
wiały się szeptane informacje,  że w tej szkole podobno
pracował nauczyciel, który został skazany na karę śmierci,
ale nikt nie potrafił tego  potwierdzić, podać nazwiska, wska-
zać rodziny,  nie było go też w żadnym spisie nauczycieli tej
szkoły, ani biuletynach  przygotowanych na spotkania absolwentów.

Przygotowując zjazd poprosiłem  z-cę dyr. Tadeusza Skrzypa, szkolnego kolegę
klasowego, aby poszperał w szkolnym archiwum, może tam coś znajdzie… Po
kilku dniach dzwoni: znalazłem teczkę akt osobowych, ale jest pusta… a na okładce
ktoś ołówkiem napisał wystąpił ze szkoły. Tak zdobyliśmy jego nazwisko, datę
i miejsce urodzenia.  Na tę  informację  zamieszczoną  w Kalendarzu Głubczyckim
trafił pracownik - historyk Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu Dariusz
Misiejuk  i poinformował mnie w 2009 roku, że w  zbiorach dokumentów IPN
znalazł  akta takiego człowieka. Stąd mamy bogate źródłowe, jednocześnie pora-
żające informacje o losach prof. Czarnieckiego i jego uczniów.

Do dalszych poszukiwań śladów prof. Czarnieckiego włączył się Marian Pospi-
szel, właściciel TVG/Pogranicze,  pojechał z kamerą do Strzelec i odnalazł grób,
przed którym stoimy. W ub. roku  pan  Marian ufundował dodatkową tablicę.

Dziś  po latach zapomnienia przywracamy pamięć o nauczycielu, który w wieku
43 lat został skazany na karę śmierci, zamienioną na jego prośbę  na 15 lat więzie-
nia, gdzie po trzech latach zmarł i tu został zakopany,  bo trudno nazwać pogrze-
bem to jego ostatnie pożegnanie.

Jeżeli kogoś sprawa bardziej  zainteresuje polecam, Kalendarz  Głubczycki  2010,
(dostępny we  wszystkich bibliotekach szkolnych) oraz program telewizyjny "Ska-
zany na śmierć"  emitowany w TVG/Pogranicze,  a  uczniów LO poinformuję,  że
przekazaliśmy do izby pamięci szkoły całą dokumentację z IPN, stało się to  przy
okazji odsłonięcia kamiennej tablicy poświęconej prof. Czarneckiemu  w holu szko-
ły na Ip.  Obok tablicy upamiętniającej pierwszych nauczycieli prof. Cecylię Czo-
peńko, Bronisławę Adamską i bpa Antoniego Adamiuka.

Za  co  sąd wojskowy  skazał profesora  K. Czarnieckiego
 i jego uczniów na śmierć i więzienie?

WYROK nr 189/50 Dnia 27 marca 1950r.  (fragmenty)
Sąd Rejonowy w Katowicach na sesji wyjazdowej w Koźlu ..rozpoznał w dniach 22 i 23 marca 1950r. sprawę:
1)  Czanieckiego Kazimierza s.Tomasza i Katarzyny  ur. 18.12.1907r. w Ostrowie (b. tarnopolskie) ostatnio zam. w Głubczycach,

Polaka, z ukończoną Politechniką Lwowską (dyplom inż. Wydziału Rolniczo- Leśnego) ostatnio nauczyciela Szkoły Ogólnokształ-
cącej Koedukacyjnej w Głubczycach,  syna rolnka, (6 ha ziemi ornej w Gajach Wielkich k.Tarnopola), żonatego, bezdzietnego, bez
majątku, niekaranego, 2) Masiuka Tadeusza (…) ucznia szkoły ogólnokształcącej koedukacyjnej, z wykształceniem 8-kl. syna
urzędnika Wydziału Powiatowego, kawalera, bez majątku, niekaranego,  3) Samela Ryszarda (dane osobowe podobne),  4) Hipnera
Artura (dane jw.), 5) Pożniaka Mariana (jw.), 6) Karpa Jacka (jw.),  7) Wołoszczuka Andrzeja (jw.)

Sąd uznał: osk. Czarnieckiego Kazimierza winnym, że od połowy maja 1949r. do 22 czerwca 1949r. w Głubczycach brał udział
w nielegalnej grupie organizacyjnej, mającej na celu "usiłowaną zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego" (…) i za to
skazał na  karę śmierci z utratą (…) praw publicznych  i obywatelskich praw honorowych na zawsze i przepadkiem całego mienia
skazanego.  - osk. Masiuka Tadeusza na karę trzech lat więzienia, osk. Samela Ryszarda i Hipnera Artura na kary po dwa lata
więzienia oraz Pożniaka  Mariana, Karpa Jacka, i Wołoszczuka Andrzeja na kary po jednym roku więzienia, orzekając w
stosunku do wszystkich  utratę praw publicznych i honorowych praw obywatelskich na okres jednego roku z przepadkiem całego
mienia skazanych (…)"

Po uroczystości na cmentarzu w której, obok wiceburmistrza K. Bedryja i przewodniczącego RM K. Naumczyka  uczestniczący w
niej  dyr. Liceum  Krzysztof Tokarz  zadeklarował, że od 1 marca przyszłego roku   w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
odbywać się będzie w szkole apel poświęcony pamięci profesora i uczniów tej szkoły.

Art. na podstawie przemowy do młodzieży harcerskiej i licealnej przy grobie prof. K. Czarnieckiego, 1 marca 2018 w Strzel-
cach Opolskich. Tytuł artykułu  zaczerpnięty z Gościa Niedzielnego nr 9, 4 marca 2018, foto Jan Wac, Mateusz Kitka
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WŁADYSŁAW ZAREMBA ...
...to kolejna postać - po prof. inż. Kazimie-

rzu Czarnieckim, nauczycielu w powojennym
głubczyckim Liceum Ogólnokształcącym,
skazanym na karę śmierci  - która wydobyta
z zapomnienia i mrocznej tragicznej, powo-
jennej, historii doczekała  się upamiętnienia
w Głubczycach w czasie uroczystości Ogól-
nopolskiego Święta Ludowego 19.06.2011

Inskrypcja na kamiennej tablicy,  poświę-
conej tego dnia, spoczywającemu na cmentarzu w Boguchwałowie
pow. Głubczyce Władysławowi Zarembie,  pochodzi  z Jego listu do
nieznanego adresata i najlepiej oddaje charakter tego człowieka -
wierność swoim ideom. "Pragnieniem moim jest jedynie, by kie-
dyś, nawet po mojej śmierci, nie spluwano na moje nazwisko".
"Kamień Pamięci" z tablicą i  tą inskrypcją  stanął  na skwerze przed
klasztorem oo franciszkanów,  obok wcześniejszego, upamiętniają-
cego bpa Antoniego  Adamiuka.  Uroczyste odsłonięcie i poświęce-
nie nastąpiło po sumie, w niedzielę 19.06.2011 podczas  uroczysto-
ści Ogólnopolskiego Święta Ludowego. (...)

19 czerwca 2011r. przeżywaliśmy w Głubczycach Ogólnopolskie
Święto Ludowe. W 2011 mija 65 lat od powołania przez Władysława
Zarembę, działacza ludowego w Polsce i na emigracji, struktur
Polskiego Stronnictwa Ludowego na Ziemi Głubczyckiej.

Z te j  t o oka z ji  post a nowi ono:
- przywrócić  pamięć i uczcić tego wielkiego człowieka wydaniem

publikacji  "65 LAT POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO NA
ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ",  a tym samym  spełnić Jego życzenie:

 "by historia nie zapomniała o mej pracy i wysiłku dla Ojczyzny
 od najmłodszych lat"
- odsłonić i  poświęcić na placu bp. Antoniego Adamiuka  Kamień

Pamięci z tablicą:
Władysławowi Zarembie (1902-1972) Głubczyckiemu i podol-

skiemu działaczowi Stronnictwa Ludowego i Polskiego Stron-
nictwa Ludowego, Sybirakowi, bliskiemu współpracownikowi
Stanisława Mikołajczyka  Premiera Rządu Rzeczypospolitej  na
emigracji, z którym po II wojnie światowej dzielił los uciekiniera
przed prześladowaniami  Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego

- przekazać Powiatowemu Muzeum Ziemi Głubczyckiej historycz-
nego, pochodzącego z 1946r.  sztandaru  Polskiego Stronnictwa
Ludowego poświęconego przez ks. Antoniego Adamiuka z odnie-
sieniem:

Królowo Korony Polskiej,
Błogosław Pracy Ludu,
Żywią i Bronią
(...)
 Nieprzypadkowo nasza droga z kościoła parafialnego do Ryn-

ku, przed ratusz, gdzie odbędą się zasadnicze uroczystości, pro-
wadzi ulicą, a właściwie uliczką Zakonną. Nieprzypadkowo za-
trzymaliśmy się w tym miejscu,  przy placu bp. Antoniego Adamiu-
ka. Na tym placu stoi już kamień z tablicą upamiętniającą postać
księdza Adamiuka, który w 1945 roku po przyjeździe do Głubczyc
znalazł schronienie w tym klasztorze -  przed którym stoimy. Orga-
nizował życie religijne w powojennych Głubczycach i dekanacie,
był dziekanem, katechetą m.in. w Liceum Ogólnokształcącym.  Jemu
najstarsi absolwenci ufundowali tę tablicę z inskrypcją,

Głosiłem prawdę,
chciałem wolności.
Tak rozumiałem swoją rolę.

W dniu 28 października 1947 r. w nocy, gdy spałem głębo-
kim snem, pod opieką dwóch ubeków z karabinami, przyjecha-
ło po mnie autem trzech ubeków przewożąc mnie do  powiato-
wego Urzędu Bezpieczeństwa w Głubczycach przy ul. Stalina.
Tam spędziłem pół nocy, wcześnie rano, jeszcze było ciemno,
zajeżdża auto z trzema oficerami U.B., każą mi się szybko ubie-
rać. Ubieram się w zimowe buty i futro, by się na wszelki wy-
padek zabezpieczyć, na zimę, jeśli się będzie jeszcze żyło. Nie
wiem nic gdzie powiozą. Jedziemy przez wieś mego zamieszka-
nia. (chodzi o Boguchwałów, gdzie na cmentarzu spoczywa
Władysław Zaremba) Mam uczucie i czuję się osamotniony,
nie wiem gdzie mnie będą wywozić i na jak długo, czy  życia mi
nie odbiorą. Przejeżdżając koło domów moich Siostrzyczek
myślami już tylko żegnam się z nimi. Rzuciłem myślami także
na moje gospodarstwo, w które to tyle pracy włożyłem, a pra-
cowałem dzień i noc. Gdzie w pierwszych dniach [za] moje
łóżko była podłoga w młynnicy. Żegnam myślami ludzi ze wsi,
z którymi tak miło i przyjemnie spędziłem ten czas. Przejeżdża-

PRZYWRACANIE PAMIĘCI cd.

To ks. Adamiuk późniejszy biskup opolski poświęcił ten
pierwszy powojenny sztandar PSL, ukryty później na wiele
lat w tym klasztorze przez Władysława Zarembę.

Na tym  placu po jego rewitalizacji stawiane  będą  w przy-
szłości następne kamienie pamięci, powstanie tu  taki mały
głubczycki Panteon upamiętniający osoby  wielce zasłużone
dla ziemi głubczyckiej, nie tylko w okresie powojennym

Wróćmy jednak myślami do tego, drugiego  kamienia pa-
mięci, przed którym stoimy, jak przed drugą stacją drogi mę-
czeństwa narodu polskiego  do wolności. Kamienia który
ma upamiętniać postać Władysława Zaremby, organizatora
struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego na Ziemi Głub-
czyckiej (...)

Zapewniam Cię, Władysławie, że tak się stanie,  więcej,  za
chwilę na twoje słowa  padną krople wody święconej

Wcześniej proszę Panią wicemarszałek Sejmu RP, wicepre-
zes PSL Ewę Kierzkowską w towarzystwie Panów Stanisła-
wa Rakoczego posła na Sejm RP, jednocześnie prezesa Za-
rządu Wojewódzkiego PSL oraz  prezesa Zarządu  Powiatowe-
go  Kazimierza Pyziaka o odsłonięcie tablicy

MOJE WSPOMNIENIA (fragmenty)

WŁADYSŁAW ZAREMBA
Redakcja naukowa, wstęp i opracowanie: Dariusz Misiejuk
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ZWOLNIENIE Z WIĘZIENIA
W dniu 3 czerwca 1948 r. z rana wchodzi do celi strażnik, Zaremba jest wezwany na

przesłuchanie, ubierać się, wstawać z pryczy. Słabym głosem odpowiadam, że ja już nie mam
siły i nie będę wstawał, ani na przesłuchania nie pójdę, bo nie mam już siły. Strażnik wykrzy-
kuje ubierać się, a ja ani słowa nie odzywam się, niech sobie robi co chce. Wyszedł z celi, za
chwilę przychodzi porucznik,  bym wstał a on mi pomoże się ubrać i zajść do windy. Wsta-
łem, ubrał mnie, zawołał strażnika. Wynieśli mnie po schodach z piwnicy i wywieźli mnie aż
do kapitana. Gdy wszedłem wołam powietrza, powietrza dajcie mi, bo nie mogę oddychać i
słabo mi się robi. Posadzono mnie przy otwartym oknie, rzucam oczyma na świat, ludzie
chodzą po mieście, widzę zieleń, kwiaty, słońce przyświeca. Myślę Boże, jak piękny ten świat,
a ja kończę moje życie, łzy spłynęły po mojej twarzy.

 Kapitan: panie Zaremba, pan wychodzi dzisiaj na wolność. Mówię jemu, że ja nie pójdę.
Wy mnie zawieźcie do szpitala, wzięliście mnie zdrowego, więc oddajcie mnie światu takiego
jakiegoś cie mnie zabrali. Kapitan wychodzi na chwilę, zostawia mnie samego w pokoju.
Wracając powiada do mnie, pan wychodzi dzisiaj na wolność. Do szpitala nie oddamy pana,
bo ministerstwo nie ma szpitali. Pan dostaje auto z szoferem i zawiezie pana tam, gdzie pan
zechce. Bronię się od wyjazdu, nie chcę się już ruszać z takimi siłami, jestem przygotowany już

do śmierci.
W y n o s z ą

mnie po scho-
dach, nawet nie
mogłem się po-
żegnać z Żydem
Dudeckim, z
cz łowi ek iem
jednakowej doli.
Gdy się znala-
złem na powie-
trzu doznałem
omdlenia. Usia-
dłem nie pamię-
tam na czym,
oblano mnie
trochę wodą.
Siedzę i widzę

auto, które ma mnie odwieźć, ale gdzie - może w lasy i tam mnie dobiją - różnie się myślało.
Kapitan cały czas asystuje, nie odchodzi ode mnie. Zamawia od czasu do czasu kilka słów
do mnie. Wsadza mnie do auta, zażądałem dokumentu, że jestem zwolniony z więzienia.
Kapitan mówi: jest panu niepotrzebny, my zawiadomimy władze sami. Uścisnął mi czule rękę
i odjeżdżamy. Szofer zapytuje mnie czy ja chcę jechać autem aż do mego domu w Głubczy-
cach? Mam rozkaz odwieźć tam pana, gdzie pan zechce. Panie ja już nie mam siły, bym jechał
aż do swego domu, niech mnie pan zawiezie na Aleje Jerozolimskie - do PSL-u. Dowiózł mnie
gdzie chciałem, pomógł mi przejść pod ten budynek. Zostałem na ulicy, oparłem się o ścianę
muru...

Wyboru fragmentów  dokonał Jan Wac
więcej: Kalendarz Głubczycki 2012 oraz
„65 LAT POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO NA ZIEMI GŁUBCZYCKIEJ”
Katarzyna Maler, Dariusz Misiejuk, red. Jan Wac
wyd.Komunikator Publik Relations,
Głubczyce 19 czerwiec 2011

jąc wieś jakoś dziwnie i smutno mi w oczach wyglądała, gdy patrzyłem przez okno auta. A
dziś w otoczeniu oficerów bezpieki jedzie się do więzienia, a może i w las, by zamordować
mnie. Jak zwykle na jesieni ranek był smutny, tumany chmur zwisają nad wsią, która była
jeszcze bez życia, zapracowani ludziska odpoczywają snem.

Myśli nie opuszczają mnie, biegną szybko z miejsca na miejsce, co będzie z moją gospo-
darką, jeśli Pan Bóg pozwoli wrócić. Chociaż nadziei na powrót, prawie że  nie było. Przypo-
mniał mi się smutny dzień 10 lutego i zsyłka nas na Sybir. Dziesiątego lutego 1939 roku,
żegnałem zagony w powiecie podhajeckim, dziś żegnałem się z zagonami w powiecie głub-
czyckim, myśli żegnają lud śląski, który 600 lat oczekiwał i walczył o wyzwolenie i przyłącze-
nie Śląska do Polski. (...)

1 Marca harcerze z Komen-
dy Hufca Związku Harcer-
stwa Polskiego w Głubczy-
cach wzięli udział w obcho-
dach Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych.
     Żołnierze Wyklęci to bohatero-
wie antykomunistycznego podzie-
mia, którzy w obronie niepodległe-
go bytu Państwa Polskiego, walczy-
li przeciwstawiając się sowieckiej
agresji i narzuconemu siłą reżimowi
komunistycznemu. Wielu z nich
poległo w obronie Ojczyzny z bro-
nią w ręku, inni zostali zamęczeni
w więzieniach długotrwałymi prze-
słuchaniami i torturami.
    1 marca 2018r. o godz. 12.00
w kościele parafialnym pw. Narodze-
nia Najświętszej Maryi Panny
w  Głubczycach nasi harcerze zacią-
gnęli honorową wartę przed Tablicą
Upamiętniającą Żołnierzy Armii Kra-
jowej. Podczas krótkiego apelu przy-
bliżono dokonania członków nie-
podległościowego podziemia. Na-
stępnie  władze samorządowe gmi-
ny i powiatu, przedstawiciele służb
mundurowych, instytucji i zakła-
dów pracy, dyrektorzy szkół, zuchy
i harcerze oraz młodzież szkolna zło-
żyli wiązanki kwiatów i zapalili zni-
cze przed Tablicą Pamiątkową.
Na zakończenie obchodów minutą
ciszy uczczono pamięć Żołnierzy
Niezłomnych.
Po obchodach Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
w Głubczycach  udaliśmy się do
Strzelec Opolskich na Cmentarz Ko-
munalny, aby uczcić pamięć prof.
inż. Kazimierza Czarnieckiego, ska-
zanego na karę śmierci 27.03.1950r.
za "usiłowanie zmiany przemocą
ustroju Państwa Polskiego". Na
cmentarzu Jan Wac, redaktor na-
czelny Głosu Głubczyc, przedstawił
życiorys i informacje związane
z życiem Kazimierza Czarnieckiego.
Dla nas harcerzy prof. Czarniecki
był Żołnierzem Niezłomnym. W tym
miejscu również złożyliśmy kwiaty i
znicze, wspólnie z Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej, zastępcą Bur-
mistrza Głubczyc, dyrektorem Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących
i delegacją młodzieży szkoły  w któ-
rej niegdyś uczył prof. Czarniecki
                                              ZHP
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KWIECIEŃ  MIESIĄCEM PAMIĘCI NARODOWEJ
Pamięć  jest  spoiwem  każdej  ludzkiej  wspólnoty.  Pamięć  narodowa  jest  spoiwem narodu.

  Tak  było,  jest  i  tak  będzie  dopóki  istnieć  będzie  ten  szczególny  rodzaj  społeczności  mający  oparcie  w  ojczyźnie
i  zanurzony  we  własnej  kulturze,  dzięki  której  odróżnia  się  od innych narodów (Jan Paweł II, „Pamięć i tożsamość”

OPOLSKA BAZA UPAMIĘTNIEŃ
 Opolska  Baza Upamiętnień  firmowana przez Wojewodę Opolskiego  zawiera  spis 22 miejsc upamiętnień

w gminie Głubczyce, podając rodzaj upamiętnienia, okres historyczny, kogo upamiętnia  i lokalizację.
1.  Obelisk, II wojna światowa, Żołnierzy  Armii Czerwonej, park miejski
2.  Kwatera wojenna, II wojna światowa, Żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zginęli podczas II wojny światowej (pięć osób),
      Cmentarz Komunalny,
3.  Mogiła zbiorowa, II wojna światowa, jeńców czechosłowackich, (sześć osób) Cmentarz Komunalny
4.  Pomnik, II wojna światowa, poległych za wolność Polski w II wojnie światowej, Plac Zwycięstwa,
5.  Głaz, II wojna światowa, miejsce w którym zginęła załoga czołgu Armii Czerwonej, za wsią Grobniki w kierunku Widoku,
6.  Mogiła zbiorowa, II wojna światowa, Żołnierzy Wojska Polskiego którzy zginęli podczas rozminowywania Radyni,
     (dwie postaci), cmentarz w Radyni,
7.   Pomnik, II wojna światowa, Sybiraków którzy stracili życie w czasie  II wojny światowej, Cmentarz Komunalny,
8.  Głaz, ks. Bpa Antoniego Adamiuka, skwer przy kościele OO Franciszkanów, ul Zakonna,
9.  Głaz, Jana Pawła II, Bogdanowice, skrzyżowanie ul. Głubczyckiej i Jana Pawła II.
10.  Tablica, I wojna światowa, mieszkańców Chomiąży którzy polegli w I wojnie światowej, na ścianie kościoła,
11.  Pomnik, I wojna światowa, mieszkańców  Gadzowic  którzy polegli w I wojnie światowej, posesja prywatna,
12.  Głaz, Jana Pawła II, przy przejściu granicznym Gadzowice-Rusin,
13.  Tablica, mieszkańców  Gadzowic i Rusina, przy przejściu granicznym Gadzowice-Rusin,
14.  Głaz, działacza głubczyckiego Władysława Zarembę, skwer przy kościele OO Franciszkanów, ul Zakonna,
15.  Pomnik, Jana Pawła II, plac przy kościele w Gołuszowicach,
16.  Pomnik,  Jana Pawła II, Rynek, Opawica,
17.  Pomnik, poległych  podczas I wojny świtowej, pobocze drogi w pobliżu kościoła,
18.  Pomnik, Jana Pawła II, Równe, przy kościele,
19.  Kwatera wojenna, mieszkańców  m. Leobschuetz poległych podczas I wojny światowej, (36 postaci) Cmentarz Komunalny,
20. Pomnik, I wojna światowa, poległym  w I wojnie światowej, plac przy kościele w Grobnikach,
21. Pomnik, pisarza, poetę, nauczyciela, Johanessa Reinelta, park miejski,
22. Głaz, II wojna światowa, ofiary ludobójstwa na ludności polskiej Kresów Wschodnich, Cmentarz Komunalny,
                                                                                  Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

   POLSKO - CZESKIE STRZELANE
10 marca 2018 roku w ramach projektu polsko

- czeskiego dla dzieci  i młodzieży: "Spędzamy czas
razem" uczniowie Zespołu Szkół w Pietrowicach
wybrali się z opiekunami do Krnova.

W Domu Młodzieży czekała na uczniów nie lada
atrakcja, którą było strzelanie. Na początku spo-
tkania instruktorzy bardzo dokładnie wyjaśnili
uczniom budowę, sposoby trzymania karabinów

podczas strzelania oraz zasady bezpiecznego korzystania z karabinów
i pistoletów laserowych. Następnie instruktorzy zademonstrowali uczniom
jak prawidłowo należy strzelać do celu. Po pokazie uczniowie samodziel-
nie strzelali do celu korzystając z karabinów i pistoletów laserowych.
Zadanie to okazało się dla wszystkich wyzwaniem, a trafienie do celu
sprawiało dużą satysfakcję i zadowolenie. Uczniowie przekonali się, że
strzelanie nie jest łatwe, ponieważ oprócz techniki ważna jest również
precyzja. Po strzelaniu laserowym uczniowie udali się w plener, by tam
przekonać się na czym polega strzelanie kulkami do celu. Po strzelaniu
kulkami przyszła pora na "wojnę kulkową". Uczniowie czescy i polscy
zostali podzieleni na dwie grupy. Zadaniem każdej z grup było strzelanie
do siebie z plastikowych kulek, tak by trafić przeciwnika. W czasie gry
niezbędna jest uczciwość, bo nie ma śladu po strzale, jak w paintballu,
gdzie kulki są wypełnione farbą, gdy gracz zostanie trafiony kulką podnosi prawą rękę
i schodzi z pola walki. Zabawa ta okazała się dla graczy niesamowitą przygodą, która
uczy szacunku, dyscypliny i samodzielności. Po pełnym wrażeń i pozytywnych emo-
cji przedpołudniu w dobrych humorach i z uśmiechem na twarzy uczniowie wrócili do
szkoły.   Marcelina Podgórska



  KWIECIEŃ 2018 nr 4 /29912

W dniu 7 marca 2018r. w sali "Pod Aniołem" głubczyckiego ratusza odbyło
się spotkanie w ramach "Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego na rzecz oży-
wienia społeczno - gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w powiecie głub-
czyckim". Tradycyjnie na rozpoczęciu warsztatów nie mogło zabraknąć ak-
centu artystycznego - tym razem przed zebranymi wystąpił zespół wokalny
Szkoły Podstawowej z Bogdanowic. Dwie solistyki wraz 12-to osobowym
chórkiem wprowadziły nas w świat muzyki filmowej oraz twórczości Anny
German. Następnie oficjalnego rozpoczęcia warsztatów dokonała Danuta Frą-
czek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Było to już XV spotkanie warsztatowe, którego głównym tematem była
aktywna rola pracodawcy wspierającego kształcenie zawodowe na lokalnym
rynku pracy. Na warsztatach zaprezentowane zostały m.in. doświadczenia
oraz oczekiwania uczniów dotyczące realizacji praktyk zawodowych.

Temat kształcenia zawodowego poruszył w swojej prezentacji Jan Łata -
Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach, który omówił za-
gadnienia związane z programem nauczania realizowanym w ZSM oraz przed-
stawił projekty, w których uczestniczą uczniowie szkoły. Do poruszanego
tematu nawiązał w swoim wystąpieniu Józef Kamiński - Starszy Cechu Rze-
miosł Różnych w Głubczycach, który przedstawił narastający problem wystę-
pującego braku uczniów w określonych zawodach a w konsekwencji prowa-
dzący do ich zanikania z lokalnego rynku pracy.

Kolejnymi prelegentami były: Ksenia Domerecka oraz Mirella Rybeczka-
Kuźnik reprezentujące Głubczycką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy.
Panie przedstawiły zasady funkcjonowania OHP oraz realizowane przez jed-
nostkę kształcenie zawodowe na terenie powiatu.

Kształcenie zawodowe, koordynacja i współpraca z pracodawcami - pre-
zentację pod takim tytułem przedstawił delegowany pracownik Opolskiego
Kuratora Oświaty Jacek Łukaszczyk - z-ca Koordynatora ds. Kształcenia Za-
wodowego.

Podczas warsztatów zostały przedstawione i omówione wyniki badania
ankietowego przeprowadzonego pośród uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatu głubczyckiego. Badanie dotyczyło doświadczeń posiada-
nych przez uczniów oraz ich preferencji w zakresie praktycznej nauki zawodu.
Wyniki omówiła Karolina Droździel - Doradca Zawodowy, pracownik Powia-
towego Urzędu Pracy. Kolejnym prelegentem była Małgorzata Kulesza - Do-
radca Instytucjonalny, która przedstawiła prezentację dotyczącą najczęściej
poszukiwanych pracowników z terenu powiatu głubczyckiego na podstawie
analizy ofert pracy składanych przez pracodawców w roku 2017.

Jako ostatni swoją prelekcję, dotyczącą zawodów nadwyżkowych oraz de-
ficytowych przedstawił Krzysztof Duraj - pracownik Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Opolu.

Na zakończenie moderator spotkania warsztatowego Jadwiga Olszowska-
Urban zaprosiła uczestników do wspólnej pracy warsztatowej, która dotyczy-
ła postrzegania wzajemnych potrzeb i oczekiwań środowisk pracodawców
oraz uczniów. Organizatorem oraz koordynatorem XV warsztatów był Powia-
towy Urząd Pracy w Głubczycach.

W spotkaniu wzięło udział 110 osób, które reprezentowały środowiska pra-
codawców, lokalnych zakładów pracy, szkół, instytucji zawodowo zajmują-
cych się rynkiem pracy oraz władze samorządowe gmin i powiatu.

X V s p o t k a n i e
warsztatowe w ra-
mach  Głubczyckiego
Partnerstwa Lokalne-
go podsumowała i za-
kończyła Dyrektor
PUP Danuta Frączek.

tekst i fotoPUP

SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH GŁUBCZYCKIEGO PARTNERSTWA LOKALNEGO
NA RZECZ OŻYWIENIA SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

 I TWORZENIA MIEJSC PRACY W POWIECIE GŁUBCZYCKIM
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DZIEŃ KOBIET W GROBNIKACH
10 marca 2018 roku Sołtys Wsi Grobniki i Stowarzyszenie Przy-

jaciół Pojoannickiej Wsi Grobniki  IOANNES zaprosili kobiety
do grobnickiego Zamku, aby uczcić ich święto. Impreza przebie-
gła pod hasłem Dzień Kobiet - Żyj Zdrowo. Zaproszony gość - p.
Alina Babińska,  która jest doradcą żywieniowym i fitness, wy-
głosiła prelekcję na temat zdrowej diety. Jednak teoria nie jest
warta wiele, gdy nie jest wsparta praktyką. Dlatego warto wymie-
nić choć  z nazwy specjały, których można było skosztować:
chleb żytni na zakwasie, pasztet z soczewicy, wędliny, kiszony
barszcz, jajka z nadzieniem szpinakowym i kiełkami rzodkiewki,
masło z ziołami i czosnkiem, grzybki marynowane, jogurt z kwa-
śnego mleka, piernik marchewkowy, kokosowe kulki bounty, ciast-
ka z płatków owsianych i bakalii, deser owocowy z jogurtem,
bakaliami i płatkami owsianymi, deser owocowy z nasionami chia
- wszystkie zrobione przez mieszkanki Grobnik. Był też poncz
herbaciano-korzenno-cytrusowy na bazie czeskiego rumu, na-
lewki, wina i zdrowe herbaty.Część rekreacyjną stanowił występ
uczennic ze Szkoły Podstawowej w Grobnikach, zabawy, takie
jak koło fortuny i kalambury.

Tak miło spędzony Dzień Kobiet jest doskonałą formą integra-
cji. Mamy nadzieję, że dobry humor i optymizm będzie towarzy-
szył mieszkankom naszej miejscowości przez cały rok.

                                                                             Wojciech Malik

SZKOLNY KURIER KWIATOWO-MUFINKOWY
BOGDANOWICE - 8 MARCA 2018r.

Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów
P. de Brantome

DZIEŃ KOBIET kojarzy się różnie: jedni mówią, że to święto
miłe i sympatyczne, inni, że to relikt przeszłości, a jeszcze inni, że
zbędne. Fakt, kobiety trzeba kochać i szanować na co dzień, a nie
od wielkiego dzwonu. Dla chłopców w naszej szkole jest to oczy-
wiste. W tym szczególnym dniu z niezwykłym rozmachem poka-
zali  wyjątkowym kobietom, że są w życiu bardzo ważne. Jeżeli
dodamy do tego element zaskoczenia - zupełnie niespodziewaną
wizytę SZKOLNEGO KURIERA MUFFINKOWEGO z naręczem
kwiatów i słodką niespodzianką - z całą pewnością każdy byłby
wniebowzięty. W końcu wszyscy lubią niespodzianki, zwłaszcza
takie miłe. Tegoż dnia męska część Szkoły Podstawowej odwie-
dziła wszystkie Panie i dziewczęta zamieszkałe w Bogdanowi-
cach i złożyła im serdeczne życzenia. Były więc słowa pełne słoń-
ca i radości, mówiące o pozytywnych stronach życia i po prostu
o uśmiechu na każdy dzień.  Wszystkie kobiety, te starsze i te
młodsze, zostały obdarowane słodkościami, by ten dzień był choć
trochę inny od zwykłej szarej codzienności. Mała rzecz, a na-
prawdę cieszy! Chłopcy postarali się i dołożyli wszelkich starań,
aby płeć piękna na długo zapamiętała tegoroczne obchody. Choć
niekiedy trudno im się do tego przyznać, to jednak zdają sobie
sprawę, że świat bez Kobiet byłby smutny, nudny i nijaki. Wspa-
niałym paniom i dziewczynom jeszcze raz życzymy samych do-
brych chwil, nie tylko 8 marca!                    Małgorzata Białek
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Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni  Goście, a wśród  nich
m.in.:wicestarosta Powiatu  Anita Juchno, kierownik Wydziału
Oświaty i Zdrowia Tomasz Seń, dyrektorzy głubczyckich szkół
ponadgimnazjalnych:  Bogusław Chochowski dyr. ZSCKR i jedno-
cześnie gospodarz konkursu, Tomasz Kaliwoda - z-ca dyr. ZSM,
Iwona Skibińska - z-ca dyr. ZSO, Dorota Wierzba - z-ca dyr. ZSCKR,
przedstawiciele lokalnych i regionalnych mediów, tj.: "Głosu Głub-
czyc", "Rzeczy Powiatowej", "TV POGRANICZE", radia Opole,
nauczyciele fizyki: Aldona Janiczek, Agnieszka Śmiglewicz, Ewa
Trynda, emerytowani nauczyciele fizyki : Anna Brągiel, Maria Hoł-
da, Dorota Turniak, Jan Wac,nauczyciele ZSCKR: Zofia Bancala,
Dorota Curyło, Elżbieta Juszczak, Andrzej Korczyński, Arek Witek,

Program  artystyczny, przedstawiający epizody z życia Maxa
Plancka, przygotowali uczniowie klasy III R/A, pod kierunkiem
nauczycielek ZSCKR Ireny Waliduda i Doroty Curyło. W przerwie,
pomiędzy poszczególnymi "scenkami" śpiewali: Aleksandra Jaku-
bowska (kl. II R/T) i Dominik Wąsik ( kl. II G). W programie arty-
stycznym wykorzystano wiersz napisany specjalnie na "konkurs"
przez Kamilę Tarnawską uczennicę ZSO.

Następnie goście, którzy uświetnili uroczystość swoim przyby-
ciem wręczyli nagrody i dyplomy Laureatom Konkursu.

Laureatami  w poszczególnych kategoriach, zostali:
I   kategoria "Album":Artur Gwiazdowski (ZSO) Im, Kamila

Gomułka (ZSO) IIm,  Julia Kubanek (ZSCKR) IIm, Wiktoria Lenar-
towicz (ZSCKR) IIIm, Kamila Tarnawska (ZSO) IIIm.

II  kategoria "Kalendarium": Kacper Łubocki (ZSCKR) Im, Ty-
moteusz Góral (ZSO) IIm, Izabela Glińska (ZSM) IIIm,

III kategoria "Portret" Kamila Stupek (ZSO) Im, Ewa Chruściel
(ZSO) IIm, Marta Bykowska (ZSO) IIIm, Wyróżnienie: Angelika
Pytlik (ZSCKR), Liwia Wieczorek (ZSO).

IV kategoria "Test wiedzy":Martyna Piekarz (ZSO) Im, Wiktoria
Matyjaszek (ZSM) IIm,  Krystyna Siudmak (ZSO) IIIm, Wyróżnie-
nie zdobył: Daniel Staszczyszyn (ZSO).

V  kategoria "Prezentacja multimedialna": Dominika Haładus
(ZSO) Im, Paulina Drzazga (ZSM) IIm,  Adam Drozd (ZSCKR) IIIm,
Laureatom Serdecznie Gratulujemy!

Serdeczne podziękowania za ufundowanie nagród składamy:
Starostwu Powiatowemu oraz firmom, "Galon" - Karol Galara, pie-
karnia "Kamilka" - Danuta i Adam Kamińscy, Top Farms-Agro
Marek Curyło. Pragniemy również podziękować  Elżbiecie Jusz-
czak za tradycyjny już i jak zwykle wspaniale przygotowany, po-
częstunek dla zaproszonych gości.

Na koniec uroczystości wicestarosta  Anita Juchno wręczyła
podziękowania pomysłodawcom i pierwszym organizatorkom "kon-
kursu"   Annie Brągiel i Irenie Waliduda oraz współorganizatorkom
pozostałych edycji: Aldonie Janiczek, Agnieszce Śmiglewicz, Ewie
Tryndzie, Marii Hołdzie, Agnieszce Topolskiej, Dorocie Turniak.

W podziękowaniu zabrzmiały słowa: "… konkursy okazały się
sukcesem i pozwoliły młodym ludziom na lepsze poznanie życia,
twórczości i osiągnięć wybitnych Fizyków. Dzięki przeprowadzo-
nym konkursom uczniowie odkryli przyjazne strony fizyki i zwięk-
szyli zainteresowanie naukami ścisłymi. ..".

Niech uczestników i organizatorów, te słowa zmotywują do udzia-
łu i organizacji kolejnych edycji Międzyszkolnego Konkursu Wie-
dzy z Fizyki. Organizatorami Konkursu były: Irena Waliduda
(ZSCKR), Aldona Janiczek (ZSM), Agnieszka Śmiglewicz ,  Ewa
Trynda (ZSO).

                                                                                    foto Jan Wac

XVI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY Z FIZYKI
"ŻYCIE I OSIĄGNIĘCIA MAXA PLANCKA"

     07 marca 2018r. w auli ZSCKR  odbyło  się podsumowanie  XVI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy z Fizyki pt.
"Życie i osiągnięcia Maxa Plancka".
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"OPEN ROMA - RZYM 2018" TAEKWONDO
W dniach 23-25.02.2018 w Rzymie  (Włochy) odbył się
międzynarodowy turniej Taekwondo Open Roma.
   Startowało w nim ponad 620 zawodników z 15 państw.
Zawody odbywały się w dwóch konkurencjach: walkach
i układach. LKS Sparta Głub-
czyce i ZS Pietrowice zdo-
było 4  złote, 8 srebrnych
i 2 brązowe medale.
Wyniki naszych zawodni-
ków: seniorzy: Karolina Ko-
nik zajęła I m walki i II m walki

kategoria otwarta, Kamila Ciechanowska II m walki, Pauli-
na Szpak II m walki i II m układy, Bartosz Słodkowski       I m
walki i II m walki kategoria otwarta. Bardzo dobrze spisali
się także nasi juniorzy i młodzicy zajmując czołowe miej-
sca: Barbara Mróz II m walki i II m układy, Wiktoria Konik II
m walki i III m układy i Jakub Brewus III m walki, młodzicy:
Nicola Brewus I m układy i Anna Żłobicka I m układy. Ser-
decznie gratulujemy tak wspaniałego wyniku i życzymy
dalszych sukcesów na arenach krajowych i międzynaro-
dowych.

W GŁUBCZYCACH W MARCU

DOJRZEWAJĄ CYTRYNY

CIEKA-
WOSTKA

fot.
Jan Wac

,,MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY
I DO PRZEDSZKOLA CHĘTNIE CHODZIMY''

   Luty - to miesiąc, w którym zima dała o sobie znać. Mimo to przed-
szkolaki z grup starszych udały się do Domu Kultury na przedstawie-
nie pt. ,, Przygody Koziołka Matołka''. Spektakl przeniósł dzieci w świat
wspaniałych przygód głównego bohatera Koziołka Matołka wędróją-
cego po całym świecie. Puentą, którą dzieci zapamiętały było powie-
dzenie, że wszędzie dobrze, ale w Polsce najlepiej''
   Kolejnym wydarzeniem był ,,Dzień kota''. Tego dnia wszystkie przed-
szkolaki mogły poczuć się jak małe kotki, upodabniając się do swoich
czworonożnych przyjaciół - na buźkach miały domalowane śliczne czarne
noski i wąsiki. Spotkanie rozpoczęło się wspólną zabawą, przy znanej
wszystkim piosence ,,Uciekaj myszko do dziury''. Ponadto dzieci uczestni-
czyły w zabawach i konkursach: poznały wygląd kota, wskazywały i nazy-
wały jego części ciała; przeliczały łapy, uszy, oczy; naśladowały zachowa-
nie kotów, oglądały ilustracje przedstawiające koty, dowiedziały się jak
należy dbać o koty i rozwiązywały zagadki o najpopularniejszych bajko-
wych kotach. Dzień był pełen wrażeń i dobrej zabawy.
   8 lutego odwiedził nas pan policjant. Podczas spotkania z dziećmi zwrócił
uwagę na bezpieczeństwo pokonywania drogi z przedszkola do domu.
Wizyta zakończyła się quizem. Dzieci odpowiadały na pytania gościa i
otrzymały nagrody, którymi były odblaski.
14 lutego był dla przedszkolaków prawdziwym czerwonym dniem mi-
łości i przyjaźni. Dzieci wzięły udział w różnych zabawach związanych
z walentynkami, m.in. szukały drugiej połówki serc w różnych kolorach,
tańczyły z serduszkami, bawiły się maskotkami i wykonywały Walen-
tynki dla swoich rodziców. Na koniec każde dziecko obdarowało wa-
lentynką wybraną osobę - koleżankę, kolegę lub Panią. Walentynki
zorganizowane w poszczególnych grupach z pewnością można zali-
czyć do udanych.
Później świętowaliśmy spóźniony ,,Dzień Babci i Dziadka''.
   Goście bardzo licznie przybyli na uroczystości, które odbywały się w
sali ZOKiS, gdyż chcieli zobaczyć jak pięknie występują ich wnuczęta.
Dzieci odważnie śpiewały piosenki, tańczyły i recytowały wierszyki,
wyliczanki i życzenia w różnej formie. Występy dzieci zostały nagro-
dzone brawami. Łzy wzruszenia można było zauważyć w oczach babć i
dziadków. Na koniec wszyscy rozkoszowali się pysznymi ciastkami do-
mowego wypieku. Uroczystości przebiegały w serdecznej i miłej at-
mosferze.  Ciekawą atrakcją dla wszystkich przedszkolaków były warsz-
taty kulinarne zorgaznowane z okazji Światowego Dnia Pizzy. Tego
dnia dzieci zaproszone do Pizzeri Baroko mogły poczuć się jak prawdzi-
wi kucharze przygotowując pizzę. Zapytane przez właściciela Pizzerii,
pana Tomka, o składniki potrzebne do wykonania pizzy potrafiły udzie-
lić prawidłowej odpowiedzi. Potem przystąpiły do działania, wyrabiały
ciasto, wałkowały, dodawały pieczarki, ser, wędliny, kukurydzę wg uzna-
nia. Miały możliwość zaobserwowania  jak wkłada się ją do pieca i
oczywiście cierpliwie oczekiwały na upieczenie. Etapem końcowym była
degustacja, czyli kulturalne spożywanie pizzy. Ten dzień napewno na-
leży zaliczyć do bardzo udanych. Wszystkie przedszkolaki z Przed-
szkola Nr 1 zapraszają na Pizzę w ich wykonaniu, bo była pyszna.oraz
obejrzenia  zdjęć na naszej stronie internetowej Przedszkola Nr 1.
Małgorzata Grąziowska - Wojnarowicz

OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ HARCER-

STWA W GŁUBCZYCACH W LIKWIDACJI
Likwidator Stowarzyszenia Przyjaciół Harcer-

stwa w Głubczycach w likwidacji z siedzibą w Głub-
czycach, ul. Kościuszki 24 wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000151717 za-
wiadamia, że w dniu 13.02.2018r. otwarto likwida-
cję.
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OGŁOSZENIE
     Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskie-
go w Głubczycach oraz umieszczeniu na jego stronie internetowej w dniu:
1.28.02.2018 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia nieruchomość zabudowaną budynkiem magazynowo - składowym o
powierzchni użytkowej 886,99 m2, położoną w Głubczycach przy ul. Sosnowieckiej nr 23 wraz ze sprzedażą gruntu działki nr 485/10.
2. 09.03.2018 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia nieruchomość lokalową, (lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej
430,39 m2), położoną w Pomorzowicach nr 1c wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu z działki nr 1/22.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:

1. 6  kwietnia 2018 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem
gospodarczym o powierzchni użytkowej 38,00m2, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 266 o powierzchni 0,0100 ha,
położonej w Debrzycy przy ul. Kościuszki 14. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 6 185,00 zł. Wadium wynosi 600,00 zł;
2. 18 kwietnia 2018 r. odbędą się:
a) I przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży udziału Gminy Głubczyce, wynoszącego 1/2 części w nieruchomości
rolnej, położonej w Nowym Targu (gmina Stary Targ, powiat sztumski, województwo pomorskie), oznaczonej jako działka nr 307/1
o powierzchni 0,1100 ha. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 3 567,00 zł. Wadium wynosi 370,00 zł.
b) I przetarg pisemny nieograniczony dotyczący sprzedaży udziału Gminy Głubczyce, wynoszącego 1/2 części w nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym oznaczonym nr 81 i nr 82 oraz budynkiem gospodarczym, położonej w Nowym Targu (gmina
Stary Targ, powiat sztumski, województwo pomorskie), oznaczonej jako działka nr 307/2 o powierzchni 0,5500 ha. Cena wywoławcza
do przetargu wynosi 39 028,00 zł. Wadium wynosi 3 910,00 zł.
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

W Babicach upamiętniano
rocznicę  mordu w Hucie Pienieckiej

HUTA PIENIACKA
W dniu 4.03.2018r. harcerze z Komen-

dy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
z Bogdanowic, Baborowa i Głubczyc wzięli
udział w uroczystościach w Babicach upa-
miętniających 74 rocznicę mordu dokonane-
go na mieszkańcach Huty Pieniackiej. Miesz-
kańcy całej Opolszczyzny oddali cześć ofia-
rom ukraińskich nacjonalistów, którzy 28 lu-
tego 1944 roku napadli na wieś i wymordo-
wali około 1000 osób polskiego pochodze-
nia. W uroczystości udział wzięli nasi harce-
rze, lokalne władze samorządowe Baborowa
i Głubczyc, przedstawiciele Związków Kom-
batanckich, przedstawiciele Stowarzyszenia
"Patriotyczny Kędzierzyn Koźle", Poczty
Sztandarowe, a także mieszkańcy Babic.
     Podczas spotkania harcerze zaciągnęli
wartę honorową a montaż słowno-muzycz-
ny wykonali uczniowie z Państwowej Szkoły
Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Głub-
czycach. Podczas uroczystości  Jan Skalski
Prezes Światowego Kongresu Kresowian
oraz ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski  (fo-
to)orędownik sprawy upamiętnienia ludo-
bójstwa Ormian w ramach podziękowania
otrzymali lilijkę harcerską i miniaturkę her-
bu Głubczyc za wieloletnią współpracę
z Komendą Hufca Związku Harcerstwa Pol-
skiego w Głubczycach.
   Na zakończenie uroczystości zostały zło-
żone kwiaty przed tablicą pamięci ofiar  zbrod-
ni w Hucie Pieniackiej
     Dh. Joanna Herbut, foto Mateusz Kitka
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 XXIV TURNIEJ KARATE WKF ODBYŁ SIĘ
24 LUTEGO 2018R W ZAWADZKIEM

     W zawodach startowało 389 zawodników, 32 klubów z Pol-
ski, Czech i Słowacji. Ludowy Zespół Sportowy Karate-Do
Głubczyce reprezenowali:  Maciej Kowalczyk, Jakub Patry-
jach, Emilia Klein, Mateusz Stankiewicz, Julia Hac, Klaudiusz
Leliński, Franciszek Wysocki, Marta Fiet, Wiklktoria Sawic-
ka, Maja Kowalczyk oraz Wojciech Patryjach.

Medale zdobyli:
1. Maciej Kowalczyk złoty medal w kata kadetów oraz brązo-
wy medal w kata juniorów
2.Jakub Patryjach, srebrny medal w kata kadetów oraz brązo-
wy medal w kata 12-13 lat
3.Wojciech Patryjach srebrny medal w kata 7 lat
4. Franciszek Wysocki srebrny medal w kata 11 lat
5.Klaudiusz Leliński brązowy medal w kata 11 lat
6. Marta Fiet brązowy medal w kata 10 lat
Bez medalu wrócili: Julia Hac, Wiktoria Sawicka - 5 miejsce,
Mateusz Stankiewicz-5 miejsce oraz Maja Kowalczyk- 5m.
Łącznie nasz klub zajął 13 miejsce.
Był to pierwszy start tej grupy zawodników i uznać go należy
jako udany za co serdeczne dziękuję bo wiem, że przez ostat-
nie tygodnie mielśmy problemy z grypą. Oss!!!

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYPOCZYNKU ZIMOWEGO
DZIECI  I  MŁODZIEŻY W 2018 ROKU

NA TERENIE POWIATU GŁUBCZYCKIEGO
Ferie zimowe 2018 dla dzieci z powiatu głubczyckiego, a także

całego województwa opolskiego pozostały już tylko wspomnie-
niem. Państwowa Inspekcja Sanitarna jak zwykle czuwała  nad za-
pewnieniem dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych wa-
runków pobytu podczas korzystania z zimowego wypoczynku.  Na
terenie powiatu głubczyckiego zorganizowano 8 turnusów, które
zgłoszono w elektronicznej bazie wypoczynku prowadzonej przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przeprowadzono 6 kontroli sta-
nu sanitarnego wypoczynków.  Oceniane były m.in.: - warunki zdro-
wotne w zakresie stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń i oto-
czenia oraz bloków żywienia, - stan sanitarno-higieniczny pomiesz-
czeń sanitarnych, - warunki do uprawiania sportu i rekreacji, - za-
pewnienie opieki medycznej.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono narusze-
nia wymagań higieniczno-sanitarnych w zakresie utrzymania czy-
stości oraz stanu sanitarno-technicznego obiektów. Zapewniono
opiekę medyczną, stan sanitarny bloków żywieniowych nie budził
zastrzeżeń. W trakcie trwania wypoczynku nie wpłynęły żadne in-
terwencje rodziców. Wypoczynek na terenie powiatu został zorga-
nizowany prawidłowo.

Wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany był w miejscu za-
mieszkania na bazie szkół powiatu, pomieszczeń Ratusza Miejskie-
go w Głubczycach, Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie, Pla-
cówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego „Ziaren-
ko” w Branicach, Krytej Pływalni „Hydrosfera” w Kietrzu oraz w
formie wyjazdowej na bazie Schroniska Młodzieżowego w Zopo-
wy. W skontrolowanych formach wypoczynku brało udział w su-
mie  321 dzieci i młodzieży.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom wypoczynku wiele atrakcji,
m.in.: gry i zabawy ruchowe i integracyjne, rozgrywki sportowe, raj-
dy piesze po okolicy, gry w terenie, lekcje pływania, zajęcia muzycz-
no- taneczne, komputerowe, konkursy muzyczne, plastyczne, talen-
tów, bajkoterapię, spotkania z policjantem, prelekcje na temat zdro-
wego odżywiania i bezpiecznego zachowania podczas ferii zimowych,
zwiedzanie Muzeum Powiatowego oraz wycieczki 1-dniowe do: kina,
parku trampolin, parku rozrywki, na kryte pływalnie i lodowisko.

PP Inspektor  Sanitarny w Głubczycach   Alina Mazur-Ciapa

SZANOWNI PAŃSTWO,
 Stowarzyszenie Tacy Sami w roku 2017 wzięło udział w
pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Marszałka Wo-
jewództwa Opolskiego. Nasz projekt dzięki licznemu wspar-
ciu mieszkańców był jednym z wygranych.
     Obecnie podpisaliśmy (20 lutego) umowę i otrzymaliśmy
już środki na jego realizację (98960 zł) do końca  września.
Projekt to zapewnienie 4 razy w miesiącu 20 dzieci z nasze-
go stowarzyszenia zajęć rehabilitacyjnych takich jak;
Fizjoterapia w wodzie, zajęcia manualno plastyczne, hipote-
rapia, logo rytmika, logo terapia, rehabilitacja ruchowa SI,
terapia psychologiczna i terapia pedagogiczna. Łącznie do
przepracowania z gromadką 20 naszych podopiecznych
mamy około 1300 godzin.
     Obecnie startujemy do kolejnej edycji, aby zapewnić cią-
głość rehabilitacji naszych dzieci. Nagłośnienie tego co ro-
bimy zapewne pomoże nam przy zbieraniu ponownie podpi-
sów poparcia, ale też poinformuje mieszkańców, że było war-
to, bo efekty są. Dziękujemy za pomoc.

Krzysztof Hajda   tel. 512438433

                                KOMUNIKAT
       Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
 w Głubczycach    w sprawie   bezpłatnych szczepień dzieci prze-
ciwko pneumokokom!
PPIS informuje o trwającej akcji "Wiosna bez pneumokoków".
Akcja daje możliwość nieodpłatnego zaszczepienia dzieci z rocz-
ników 2013-2016 przeciwko pneumokokom - jednych z najbar-
dziej groźnych bakterii wywołujących ciężkie choroby i często
pozostawiających  powikłania na całe życie.
Szczepienie w ramach akcji obejmuje podanie dwóch dawek
szczepionki Synflorix w odstępie 2 miesięcy.
Jeśli chcesz zaszczepić dziecko skontaktuj się ze swoją przy-
chodnią w sprawie terminu szczepienia. Czas trwania akcji i
ilość szczepionek ograniczona!
Informacji o szczepieniach można uzyskać również w Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Głubczycach.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach
                                                            Alina Mazur-Ciapa
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REKLAMA  W GŁOSIE GŁUBCZYC
 Głos Głubczyc jest bezpłatnym informatorem o zasięgu

gminy, w formacie A4 w kolorze. Ukazuje się na przełomie
miesięcy w nakładzie 3 000 egz. oraz w wersji elektronicznej
na www.glubczyce.pl  Reklamy - tylko na wewnętrznych

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

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

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

 Faktury VAT przez Miejski Ośrodek Kultury.

Głos Głubczyc -
 bezpłatny informator samorzadowy

 Wydawca - Urząd Miejski w Głubczycach.  (ISSN 1234-0890)
nakład 2000 egz.

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

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

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

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

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

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

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

<drukarnia@printgraph.pl>

- Portal regionalny o charakterze   informacyjno -turystycznym,
 promujący  powiat, gminę i miasto Głubczyce.

Serwis skupia się na propagowaniu, i wspieraniu inicjatyw społeczno-kulturalnych

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

    OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
NA TERENIE POWIATU GŁUBCZYCKIEGO W IV KWARTALE 2017R.

Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawowany jest przez organy Państwowej Inspekcji
Sanitarnej zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru próbek wody w nadzorowanych 30 wodociągach.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia jeśli spełnia określone w nim wymagania. Przekroczenie parametrów
określonych w rozporządzeniu wymaga każdorazowo dokonania oceny zagrożeń oraz określenia przydatności wody do spoży-
cia. . Jakość wody skontrolowano w 12 wodociągach. W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pobrano 36 próbek
do badań mikrobiologicznych i 10 próbek do badań fizykochemicznych.

 Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody stwierdzono w wodociągu Dziećmarów- Baborów /gmina Baborów/ oraz w jednym
podmiocie leczniczym prowadzącym całodobową opiekę medyczną. W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego
oraz prowadzonych przez zarządcę obiektu działań naprawczych, jakość wody doprowadzono do obowiązujących norm.

W wodzie z wodociągu publicznego Mokre Wieś /gmina Głubczyce/ wykryto nieznaczne przekroczenie zawartości radonu.
W związku z powyższym administrator wodociągu pracuje nad ustaleniem koncepcji uzdatniania wody w celu zredukowania
stężenia radionuklidu. Radon w wodzie jest pochodzenia naturalnego. Podczas mieszania, przelewania  i gotowania wody bardzo
szybko uwalnia się do powietrza. Wykazane stężenia nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi. Jednak dla osób bardziej
wrażliwych zaleca się spożywanie wody po przegotowaniu.

Pozostałe systemy zbiorowego zaopatrzenia rozprowadzają wodę spełniającą wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

                                               Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach  mgr Alina Mazur-Ciapa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU,  PREZES ZARZĄDU GTBS SP Z O.O.UL. POCZTOWA 8, 48 – 100 GŁUBCZYCE
 ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Głubczycach przy ul. Kochanow-
skiego 13. Przetarg odbędzie się w świetlicy siedziby Głubczyckiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach, w dniu
17.05.2018r. o godz. 900.Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 16.05.2018r. w wysokości
6000zł przelewem na konto: BS 40 8868 0004 1000 0000 1007 0001 z adnotacją: „przetarg – Kochanowskiego 13/6” (dowód
wpłaty wadium wymagany do okazania przed przetargiem). Cena wywoławcza 60 000 zł, wysokość postąpienia: 600zł
Opis: lokal mieszkalny o pow. użytkowej 80,20m2, położony na II piętrze. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 22,50m2 oraz komórka
gospodarcza na półpiętrze o pow. 1,20m2. Na układ  lokalu składa się: przechodnia kuchnia, dwa pokoje, w tym jeden przechodni,
łazienka z wc. Pomieszczenia lokalu przedzielone są ogólnodostępnym korytarzem. Wysokość pomieszczeń 3,67m. Podłogi: wykła-
dzina pcv na płycie paździerzowej, w łazience płytki ceramiczne, tynki malowane klejowo i olejnie, drzwi drewniane płytowe pełne,
okna nietypowe drewniane skrzynkowe. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewa-
nie piecowe. Lokal w pełni wyposażony w urządzenia łazienkowe i kuchenne, w kuchni trzon kuchenny. Lokal o złym układzie
funkcjonalnym, pomieszczenia przechodnie, wysokość pomieszczeń znacznie ponad normę. Lokal nie posiada balkonu ani loggii.
Utrata wadium przy sprzedaży lokalu następuje: - kiedy żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej, - jeżeli
oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Przedmiot przetargu można oglądać w każdym uzgodnionym
telefonicznie terminie. Osoby uprawnione do kontaktów: Mirosław Pelc tel. (077) 485 22 42 wew. 24 lub 607 558 814   W przypadku
gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nierucho-
mości przez cudzoziemców (tj Dz.U. z 2014 r., poz. 1380), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien
przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów w/w ustawy. Kupujący ponosi koszty aktu notarialnego.

Fotografie  noworodków:   KADR

Studio Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur,

 Głubczyce, Grunwaldzka 2, 662 065 354
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Serdecznie Witamy 27 Nowych Mieszkańców Ziemi Głubczyckiej,

urodzonych w lutym 2018r. w Szpitalu Powiatowym w Głubczycach. Rodzicom Gratulujemy!

Bołdys Oskar
s.Klaudi Głubczyce

24.02 2.50 3450g 53cm

Bronikowska Melania c.
Magdaleny Głubczyce
14.02 2.55 3250g 57cm

Chomiczewska Liwia
c.Patrycji Racibórz

20.02 11.30 3360g 52cm

Czechowicz Agnieszka
c.Anny Baborów

21.02 2.50 3350g 57cm

Jacheć Zofia
c.Anny Kietrz

09.02 12.05 3930g 58cm

Jakubek Bartosz
s.Magdaleny Lubrza
26.02 2.45 4100g 60cm

Kopyto Marcelina
c.Barbary Raszowa

12.02 9.05 3200g 51cm

Korszyłowski Mikołaj
s.Weroniki Krzyżowice
17.02 0.35 3200g 54cm

Mirga
c.Angeliki Głubczyce
23.02 2.25 2950g 52cm

Nowosielski Fabian
s.Justyny Kietrz

18.02 15.15 3550g 57cm

Patryło Julia
c.Roksany Głubczyce

22.02 10.10 3500g 54cm

Pilipczuk Kacper
s.Dominiki Kietrz

12.02 21.35 3700g 58cm

Pindelski Natan s.
Magdaleny Głuchołazy
12.02 10.30 3450g 55cm

Scholz Matylda
c.Diany Biała

18.02 9.05 2900g 53cm

Zielińska Antonina
c.Barbary Głubczyce

28.02 12.45 3550g 56cm

ZARZĄDZENIE NR 1212/18 BURMISTRZA GŁUBCZYC
z dnia 19 lutego 2018 r. (skrót) w sprawie przyznania nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe

    Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z póź.zm.)
oraz § 11 Uchwały Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głubczyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportAowym
 (Dz.Urz. Woj. Opolskiego z 2011 r. nr 27, poz. 348 i nr 44 poz. 559 oraz 2017 r. poz. 3066 ) po zaopiniowaniu wniosków  przez  Komisję
ds. Nagród i Stypendiów Sportowych  zarządza się, co następuje:
§ 1. Przyznaję  nagrody niżej wymienionym zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe:
Lp Stopień i wysokość nagrody /Nazwisko imię
1. Nagroda I stopnia 2 500zł -Wojtkowska Aneta, Wojtkowska Agnieszka,
2. Nagroda II stopnia 1 500zł -Tobiasiński Tymoteusz, Baran Daria, Walczak Jakub, Kowalczyk Maciej, Chmiel Dominika,

                                        Konik Wiktoria., Marciniszyn Martyna,  Szpak Paulina, Jano Michal,
3. Nagroda III stopnia 1 000 zł -  Janko Maja, Kowarska Angelika, Gireń Jakub, Siemiginowski Maciej, Golas Mateusz, Kotańska
                                                        Natalia, Żłobicki Wojciech, Brewus Jakub, Mróz Barbara, Bednarczuk Kamila, Jabłońska Olga,
                                                        Ciechanowska Kamila, Leliński Klaudiusz, Hac Julia,  Patryjach Jakub, >>>>foto str. 20

ZARZĄDZENIE NR 1213/18 BURMISTRZA GŁUBCZYC
z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych w 2018 roku (skrót)

§ 1. Przyznaję  stypendium sportowe w okresie od marca do grudnia 2018r. następującym zawodnikom:
Lp. Nazwisko imię/Klub sportowy/Wysokość stypendium w PLN
1. Słodkowski Bartosz, Konik Karolina - LKS  "Sparta" Głubczyce - 300
2. Szydłowski Przemysław - LKS "Technik" Głubczyce - 300
3. Matusz  Maciej, Gałązka Bartosz, Kobylnik Kordian, Ślepecki Szymon, LKS Technik - 250zł
4. Cieślik Szymon, LKS Karate - Do Głubczyce - 250zł
5. Sztucka Kinga, LKS  "Sparta" Głubczyce - 250 >>> foto str. 20
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 ZAWODNIKOM OSIĄGAJĄCYM  WYSOKIE    WYNIKI  SPORTOWE
  W  TAEKWONDO, KARATE,  BADMINTONIE




