
MAJ 2018 nr 5/300 1

Tężnia solankowa >>>> str.3/4 GG

Staw „Łabędziowy”
z  fotanną
w dzień i wieczorem

Tężnia solankowa
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   03.04.2018 r. harcerze z Komendy  Hufca Związku Harcerstwa Polskiego  zaciągnęli wartę honorową przed Tablicą Pamiąt-
kową Św. Jana Pawła II w rocznicę Jego śmierci. Przedstawiciele władz samorządowych powiatu i gminy, służb munduro-
wych, zakładów pracy i instytucji oraz harcerze złożyli kwiaty i znicze. Następnie po raz trzynasty pielgrzymi wyruszyli na
trasę Marszu Pamięci, niosąc relikwie Św. Jana Pawła II. Tematem marszu była "Polska ,Ojczyzna, Matka nasza” Podczas
Marszu poza modlitwą i śpiewem słuchaliśmy słów Św. Jana Pawła II skierowanych do Polaków w trakcie Jego pielgrzymek
do Polski. W Równem, Dobieszowie, na Barykadach i Pietrowicach na pielgrzymów czekały poczęstunki przygotowane
przez koła gospodyń wiejskich. Marsz  zakończył się nabożeństwem w kościele w Pietrowicach. Pogoda na blisko 22 km
trasie  marszu dopisała. Cieszymy się, że po raz kolejny delegacja naszych harcerzy mogła uczestniczyć w tym wydarzeniu.
                                                                                                                                                                            tekst i foto ZHP

XIII  RAZ PIELGRZYMI WYRUSZYLI NA TRASĘ MARSZU PAMIĘCI

 27.03.2018 r. w Miejskim Ośrodku  Kultury odbył się spek-
takl, który był kolejnym działaniem realizowanym w ramach
projektu "RAZEM JESTEŚMY NA WSPÓLNEJ
DRODZE ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM
 - ZMIENIAJ ŚWIAT I SIEBIE" z pierwszej edycji
budżetu obywatelskiego marszałka województwa opolskie-
go. Było to przedstawienie pasyjne dotyczące Świąt Wielkiej
Nocy. Brali w nim udział uczestnicy Środowiskowego Domu

Samopomocy w Nowych Gołuszowicach. Przybyli zaproszeni goście, uczniowie szkół oraz mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej.
Widzowie byli bardzo zadowoleni, co okazali  po spektaklu gorącymi brawami na stojąco.  Spektakl przygotowany był  przy
współpracy z Waldemarem  Lankufem. Następnie zaproszeni goście, pracownicy i uczestnicy udali się na Śniadanie Wielkanocne
do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gołuszowicach, które odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze.
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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 odbyło 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 odbyło 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 MÓGŁ  ODDAĆ 1 GŁOS.

WYNIKI GŁOSOWANIA
Zwycięzcą głosowania nad wyborem zadania do realizacji

w ramach Budżetu Obywatelskiego - Głubczyce 2018 została:
TĘŻNIA SOLANKOWA - PARK MIEJSKI W GŁUBCZYCACH

- NA KTÓRĄ ODDANO 1006 WAŻNYCH GŁOSÓW,
kolejne miejsca - Ślizgaj się z nami - budowa lodowiska w Głubczycach - 496 ważnych głosów

oraz Plac rekreacyjno-zabawowy w Głubczycach - 70 ważnych głosów.
W głosowaniu internetowym, wzięło udział 1375 internautów, którzy oddali 1099 ważnych głosów.
276 głosów nieważnych - w tym: 171- to głosy niepotwierdzone mailowo,
102- głosy oddane przez osoby nieuprawnione (spoza miasta Głubczyce lub niepełnoletnie)
 3 głosy oddane "podwójnie" czyli w głosowaniu internetowym i tradycyjnym.
W głosowaniu tradycyjnym, do 3 punktów głosowania udało się 487 osób.
Z urn wyjęto 482 karty, na których ważnych głosów było 473.
Spośród 9 głosów nieważnych - 6 to oddane przez osoby nieuprawnione (spoza miasta Głubczyce)
3 głosy oddane "podwójnie" czyli w głosowaniu internetowym i tradycyjnym.
Liczbę głosów ważnych oddanych w głosowaniu internetowym i tradycyjnym przedstawia poniższa tabela

Nazwa zadania Głosowanie internetowe Głosowanie tradycyjne               RAZEM %
1.  Tężnia solankowa -          577                                       429                                      1006          64,00
2.  Budowa lodowiska          472                                         24                                        496          31,55
3   Plac rekreacyjno-zabawowy 50                                         20                                          70            4,45
     RAZEM                     1099                                      473                                       1572             100

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM GŁOSOWANIA W PIERWSZYM
GŁUBCZYCKIM BUDŻECIE OBYWATELSKIM SERDECZNIE DZIĘKUJĘ

                                                                                                Burmistrz Głubczyc
                                                                                                Adam Krupa
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MAJ - CZERWIEC w Głubczycach
  RYNEK,  POD RATUSZEM, SALA POD ANIOŁEM, AMFITEATR

2 MAJ - 17:30 -   Koncert z okazji Święta Flagi RP pod kierownictwem Józefa Kaniowskiego
3 MAJ - 16:00-Koncert z okazji Święta Konstytucji-Studio Piosenki AKORD i Chór CANTABILE

                          - koncert pieśni patriotycznych pod kierownictwem Rafała Żurakowskiego
4 - 6  MAJ  - Realizacja projektu PL - CZ  "Ze smakiem do wszystkiego"

5 MAJ - 17:30 - Koncert uczestników warsztatów PL - CZ pt.
"Wesoły chór"  Plenerowa Scena przed Ratuszem

6 MAJ 17:30 - Koncert * Egzotyczny Dandys Paryskich Bulwarów* Elliet Mackrell
                       * All The Best Chris Jagger z zespołem  Plenerowa Scena przed Ratuszem

30 KWIECIEŃ - 6 MAJ  Wystawa patriotyczna Szkoły Podstawowej nr 3 - Sala Pod Aniołem
20 MAJ  17:30 -  Poezja œpiewana duet Cezary i Nosal - Przemys³aw Mazurek - zespó³   „U Studni”

21 MAJ 18:00 -  Otwarcie wystawy, 18:30 Spotkanie autorskie poświęcone historii opolskiego żeglarstwa
21- 31MAJ  Wystawa historii opolskiego żeglarstwa - Sala Pod Aniołem

1-3 CZERWIEC - realizacja projektu PL- CZ " Ze smakiem do wszystkiego "
1 CZERWIEC - Dzień Dziecka pod Ratuszem  - pokaz z żywym wężem,

                            warsztaty cyrkowe dla dzieci - konkursy zabawy
7 CZERWIEC  - koncert Państwowej Szkoły Muzycznej - Sala Pod Aniołem

15 - 17 CZERWIEC DNI MIASTA    pod Ratuszem
15 CZERWIEC -  zespół ONLY- zespół CZERWONE I CZARNE- Formacja DANCE PROJECT,

GWIAZDA WIECZORU - BOYS
16 CZERWIEC - Szkoła tańca ROYAL DANCE CENTER - "Pieśni naszych dziadów" koncert kresowy chóru FENIKS

                              BARTNICKI BAND- KOBEREC BAND z przebojami DEEP PURPLE
 GWIAZDA WIECZORU - BRATANKI

17 CZERWIEC - Fabryka Niespodzianek dla dzieci- casting dla dzieci
 blok "Spełniamy dziecięce marzenia",

 wystepy dzieci ze szkół oraz przedszkoli Gminy Głubczyce -
 „Lata dwudzieste lata trzydzieste”  ze studiem piosenki AKORD

Gwiazda polsko - afrykańska BABYLON ze złotymi przebojami BONY M
 GWIAZDA WIECZORU MAJKA JEŻOWSKA

24 CZERWIEC 18:00  ZAGRAJ  MI PIĘKNY CYGANIE  - AMFITEATR

Informacje o tężni solankowej opr. Jan Wac
na podst. materiałów archiwalnych TVPogranicze
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       Za nami kolejny miesiąc pracy, zabawy, nauki i wielu in-
nych atrakcji. Podsumowując miniony miesiąc można stwier-
dzić, że i tym razem nauczycielki zaplanowały  wiele atrakcji
w celu urozmaicenia dzieciom chwil spędzonych  w przedszkolu.
   14 marca dzieci z gr. VI " Żabki" uczestniczyły w warsztatach
plastycznych z udziałem seniorów Domu Dziennego Pobytu. Za
nim jednak przeszliśmy do zabaw plastycznych, dzieci przedsta-
wiły inscenizację słowno-muzyczną  z okazji nadejścia wiosny
pt. " Witaj wiosenko". Następnie panie szybko podzieliły dzieci
i każda wzięła pod opiekę jednego przedszkolaka by wspólnie
wykonać wielkanocne pisanki i zajączki, świetnie się przy tym
bawiąc. Po zakończeniu prac wielkanocnych, przyszedł czas na
zabawê, wspólne pl¹sy, tañce  i œpiewanki. Na koniec dzieci otrzy-
ma³y niespodzianki od  "Zaj¹czka Wielkanocnego"  za aktywnie i
twórczo spêdzone chwile. Szczêœliwe i pe³ne nowych wra¿eñ przed-
szkolaki  z paniami wróci³y do przedszkola. Spotkanie odby³o siê
w mi³ej atmosferze, dzieci    i seniorzy wspaniale spêdzili  czas,
który na d³ugo pozostanie  w  pamiêci.
     16 marca dzieci z gr. III "Kotki" wzięły udział w Przeglądzie
Młodych Talentów "Polak Mały", który odbył się w MOK.  Dzie-
ci miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności recy-
tatorskich, wokalnych i tanecznych na dużej scenie w insceni-
zacji słowno-muzycznej  o treści patriotycznej. Wszystkie przed-
szkolaki zostały nagrodzone za swoje umiejętności i talenty.
     20 marca  obchodziliśmy  "Światowy Dzień Wody". W tym
dniu każde dziecko przyszło do przedszkola ubrane na niebie-
sko - był to nasz "niebieski dzień". Były prowadzone zabawy
badawcze i doświadczenia z wodą, rysowanie, malowanie - po-
wstały piękne prace plastyczne zdobiące nasze przedszkole.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich formach ak-
tywności.

     21 marca to " Pierwszy Dzień Wiosny". Tradycyjnie tego
dnia w każdej grupie zostały przygotowane "Marzanny", będą-
ce symbolem odchodzącej zimy. Nauczycielki zorganizowały
uroczystość pod hasłem: " Żegnaj zimo - witaj wiosno", na któ-
rej dzieci z każdej grupy zaprezentowały krótki program arty-
styczny. Były tańce, wiersze, piosenki, inscenizacje, przyśpiew-
ki ludowe i wiele radości. Zgodnie z tradycją po występach
wszystkie dzieci udały się  w pochodzie z "Marzanną" ulicami
miasta, aby pożegnać zimę i przywitać wiosnę. Mamy nadzieję,
że wiosna już na dobre u nas zagości!!!
      W dniach 20-23 marca, odbył się " Kiermasz Wielkanocny"
przy dużym zaangażowaniu wszystkich rodziców naszego przed-
szkola. Na kiermaszu znalazły się piękne ozdoby i stroiki świą-
teczne, własnoręcznie wykonane przez rodziców. Składamy ser-
deczne podziękowania wszystkim rodzicom za udział i pomoc
w organizacji kiermaszu.
     Długo oczekiwanym przez dzieci  dniem wpisanym w tradycje
naszego przedszkola okazał się 22 marca czyli "Spotkanie z Wiel-
kanocnym Zajączkiem". W tym dniu już od samego rana pano-
wała atmosfera pełna napięcia i wyczekiwania. Wiele radości
sprawiło dzieciom pieczenie i ozdabianie świątecznych babe-
czek, branie udziału w organizowanych zabawach, konkursach,
malowaniu zajączków i wielkanocnych jajek. Największą atrakcją
było spotkanie z "Wielkanocnym Zajączkiem", wspólne szukanie
ukrytych jajek  i zabawy. Ten dzień na długo pozostanie
w pamięci każdego dziecka. Natomiast 23 marca nasz "Wielka-
nocny Zajączek", któremu towarzyszyły dzieci z najstarszych grup,
udał się z życzeniami świątecznymi do wielu instytucji, tj.:  Urzędu
Miejskiego, Policji, Starostwa Powiatowego, LO i  do ZOKiS-u.
Spotkaniom tym, towarzyszyła przemiła atmosfera, pełna ciepła
i życzliwości. Był to dzień pełen przeżyć i miłych chwil.
          Nauczyciel Przedszkola Nr 1  Zdzisława Skowyra

       Zorganizowany został  16 marca 2018 r. przez Przedszko-
le nr 3 w MOK pod patronatem  Burmistrza Głubczyc i dyrek-
tora ZOKiS. W holu MOK-u można było podziwiać godła pol-
skie, które wykonały przedszkolaki z rodzicami.
       Celem przeglądu było promowanie dziecięcej twórczości i
prezentowanie uzdolnień dzieci szerszej publiczności. W tym
roku przegląd zyskał określoną tematykę patriotyczną i tytuł
"Polak mały", gdyż jest to szczególny rok dla Polski, a mianowi-
cie 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uro-
czystość prowadziła dyrektor   Anna Komplikowicz - Serwetnic-
ka. Na widowni zasiadły dzieci, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy
przedszkoli, a także goście specjalni: Burmistrz Głubczyc Adam
Krupa, dyr. ZOKiS  Stanisław Krzaczkowski, dyr. MOK Zbigniew
Ziółko, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edward Wołoszyn.
Przegląd otworzyła niezwykle poruszająca improwizacja muzycz-
na o rozbiorze Polski, doniośle zakończona hymnem państwo-
wym, który razem z dziećmi zaśpiewali wszyscy obecni. Występ
ten zaprezentowała grupa "Kotki" z Przedszkola nr 3, przygoto-
wana przez  Małgorzatę Wojtuś.
Następnie wystąpiło ponad sto dzieci z :  Przedszkoli nr 1, nr 2,
nr 3, Punkt Przedszkolny "Piccolino"  oraz Przedszkola z Lisię-
cic, Grobnik i Gołuszowic. Dzieci zaprezentowały swoje zdolno-
ści i umiejętności w różnorodnych formach: tańcach, wierszach,
piosenkach, improwizacjach muzycznych i krótkich formach te-
atralnych.  Dzieci zatańczyły tańce ludowe i narodowe np. polo-
nez o wielu skomplikowanych figurach.

      Za piękne i wzruszające występy każde dziecko otrzymało
słodki poczęstunek i  kolorowankę o tematyce patriotycznej, na-
tomiast grupa dzieci statuetkę i dyplom, a nauczycielka podzięko-
wanie i Księgę Patriotyczną  z piosenkami do dalszej pracy.
    Przegląd pozostawił wśród widzów wiele wzruszeń  i emocji.
Serce rośnie patrząc, jak najmłodsze pokolenie wzrasta w posza-
nowaniu polskich symboli, świadomości i dumie z tego, KIM
jest i SKĄD pochodzi. I mimo tego, iż są to małe dzieci, one już
rozumieją, co stało się 100 lat temu…skąd to wiedzą? Z edukacji
patriotycznej, jaką prowadzi się już w przedszkolu. Dzieci uczą
się patriotyzmu poprzez poznawanie tego, co im najbliższe: ro-
dzina, miasto, dalej region, kraj,  po Europę i Unię Europejską.
Uczą się rozumieć, że w dzisiejszym globalnym świecie one są
jednostką niepowtarzalną i ważną - MAŁYM POLAKIEM.
Jest to zasługą m.in. nauczycieli przedszkoli, to oni pracują w
myśl Roberta Fulghum'a:  "Wszystkiego, co naprawdę powinie-
nem wiedzieć, o tym jak żyć, co robić i jak się w życiu odnaleźć,
nauczyłem się w przedszkolu". Nauczyciel przedszkola to nie
tylko opiekun, wychowawca, to ktoś, kto buduje fundamenty
tego, co najważniejsze i jeszcze potrafi to zrobić tak pięknie…
Serdeczne podziękowania dla Nich za pracę, która jest ich pasją,
za talent, motywację i energię.
Podziękowania dla nauczycielek, dzięki którym przegląd został
zorganizowany:  Aldonie Grzywna, Basi Bożęckiej, Magdzie Sta-
niek a zwłaszcza Gosi Wojtuś. DZIĘKUJĘ :  >>>foto str.8
                                    Anna Komplikowicz - Serwetnicka

MARCOWE UROCZYSTOŚCI  PRZEDSZKOLA NR 1 IM. M. KONOPNICKIEJ

XIV GMINNY PRZEGLĄD TALENTÓW PRZEDSZKOLAKÓW  "POLAK MAŁY"
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 DZIEŃ KOBIET W MOK
Jak co roku o tej  porze, czyli 8 marca tradycyjnie w Miejskim
Ośrodku Kultury odbył się fantastyczny koncert tym razem pt.
"Paryski walc" zorganizowany z okazji Dnia Kobiet.

     Na scenie zaprezentowali się mężczyźni z chóru "Feniks", zespo-
łu "Dziarski senior" oraz grupy estradowej MOK. Panowie wykazali
się niezwykłym kunsztem artystycznym, bowiem charakter widowi-
ska był bardzo różnorodny. Mogliśmy wysłuchać pięknych piose-

nek dedykowanych Paniom mię-
dzy innymi takich jak "Gdybym
miał gitarę", "Paryski walczyk",
czy "Cała sala", cudownych wier-
szy oraz fantastycznych skeczy.
Byliśmy również świadkami po-
kazu mody "Po śląsku". Na sce-
nie wystąpił również Zbigniew
Ziółko, dyrektor MOK, który za-
prezentował się w krótkim skeczu.

    Ogromne podziękowania oraz słowa uznania należą się reżysero-
wi oraz pomysłodawcy -  Józefowi Kaniowskiemu, który włożył wie-
le pracy oraz serca w przygotowanie tego wspaniałego wydarzenia.
Koncert miał charakter humorystyczny, co bardzo przypadło wi-
dzom do gustu. Artyści za swoje wystąpienie zostali nagrodzeni
owacjami  na stojąco, a Panie uczestniczące w koncercie nie kryły
wzruszenia oraz zadowolenia. Sala widowiskowa MOK była wypeł-
niona po brzegi.
Drogie Panie, jeszcze raz wszystkiego najlepszego…

ZMAGANIA BOGDANOWICKICH UCZNIÓW
Miesiąc styczeń był bardzo intensywny pod wzglę-

dem rozgrywek sportowych. Uczniowie Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Przedszkolnymi w Bogdanowicach reprezento-
wali szkołę na licznych zawodach gminnych.

Jak to w spo-
rcie bywa, były
sukcesy, dwa
złote medale
w tenisie sto-
łowym dziew-
cząt (Wiktoria Olszyna,  Nikola Kosowska)i brąz chłopców
(Kacper Kaźmierczak). O podium otarł się Szymon Ciapała zdo-
bywając IV miejsce. Nie zabrakło także porażek - II miejsce
chłopców w piłce siatkowej. Czasami, jak to w sporcie, brakło
odrobiny szczęścia do osiągnięcia celu, tak było z naszymi
siatkarzami. Jesteśmy bardzo dumni z naszych podopiecznych
za wolę walki, zaciętość, kulturalną postawę na boisku i grę
fair play. Wiemy, że porażka mobilizuje zawodników do więk-
szej pracy nad swoim rozwojem fizycznym.
      Mamy nadzieję, że uczniowie będą podejmować coraz to
nowe wyzwania przy naszym profesjonalnym wsparciu. Każ-
dy indywidualny wynik jest bardzo cenny ale naszym głów-
nym priorytetem jest propagowanie zdrowych nawyków spor-
towych, które uczniowie zabiorą z naszej szkoły w swoje do-
rosłe życie.
  Nauczyciele wychowania fizycznego SP Bogdanowice

XIV GMINNY
PRZEGLĄD
 TALENTÓW

  PRZEDSZKOLA-
KÓW

  "POLAK MAŁY"
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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

Prof.dr hab.Marian Gryboś jest absolwentem
Liceum Ogólnokształcącego im A. Mickiewicza w Głubczycach, rocznik 1964
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PUCHAR POLSKI  TA-
EKWONDO 2018

W dniach 02-04.2018 roku w Mykanowie
odbyły się  Puchar Polski  Taekwondo. Jest to tur-
niej kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski i Kadry
Narodowej. Reprezentacja Ludowego Klubu Spor-
towego Sparta  Głubczyce i ZS w Pietrowicach
przywiozła z Pucharu dwa krążki  złote, dwa srebr-
ne i trzy brązowe. .

PUCHAR POLSKI  TAEKWONDO 2018
W dniach 02-04.2018 roku w Mykanowie odbyły się  Puchar Polski  Taekwondo. Jest to turniej kwalifikacyjny do

Mistrzostw Polski i Kadry Narodowej. Reprezentacja Ludowego Klubu Sportowego Sparta  Głubczyce i ZS w Pietrowicach
przywiozła z Pucharu dwa krążki  złote, dwa srebrne i trzy brązowe.

Wyniki naszych zawodników: złote medale wywalczyli: Bartosz Słodkowski i Jakub Brewus w walkach, srebrne zdobyli:
Karolina Konik walki i Michał Jano układy, brązowe: Kamila Ciechanowska walki, Paulina Szpak układy i Daria Baran układy. Bardzo
dobrze wypadła także Olga Jabłońska zajmując punktowane VI miejsce w układach. Podczas gali finałowej Karolina Konik, Bartosz
Słodkowski i trener Daniel Jano otrzymali Nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za medale z ostatnich Mistrzostw Świata i Europy,
którą wręczył  Prezes Polskiego Związku Taekwondo.
Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy za wysokie wyniki i życzymy dalszych sukcesów.

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA TAEKWONDO
W dniu 17.03.2018 r. w Borowej koło Wrocławia  odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwondo, które były zarazem

turniejem kwalifikacyjnym do Mistrzostw Polski Juniorów. W zawodach startowali zawodnicy z województwa dolnośląskiego
i opolskiego. Ludowy Klub Sportowy Sparta  Głubczyce oraz ZS w Pietrowicach reprezentowała 19 osobowa ekipa. W roli sędziów
reprezentowali nas Karolina Konik, Kamila Ciechanowska i Bartosz Słodkowski. Łącznie zdobyliśmy 6 złotych medali, 4 srebrne i 5

brązowych. Wyniki naszych zawodników: Maria Grzegorzewicz I
m walki do 42 kg, Kamila Bednarczuk I m walki do 45 kg, Aleksan-
dra Dudzik I m walki do 50 kg, Kinga Sztucka I m do 60 kg i II m
techniki specjalne, Wiktoria Konik I m walki pow. 65 kg, Jakub
Brewus  I m walki pow. 75 kg i II m układy, Daria Baran II m układy
i III m walki do 55 kg, Martyna Marci-
niszyn II m walki do 45 kg, Barbara
Mróz III m walki do 55 kg, Sandra Kno-
sala III m układy i Martyna Bernaś III
m układy. Następny turniej kwalifika-
cyjny odbędzie się w Bystrzycy Kłodz-
kiej w kwietniu br.



MAJ 2018 nr 5/300 11

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:
1. 30 kwietnia 2018 r. odbędą się:
a)  V przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzeda-
ży nieruchomości lokalowej (lokal  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 8 216,00 zł.
Wadium wynosi 830,00 zł:
b) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania
w dzierżawę gruntu o powierzchni 0,5600 ha, obejmują-
cego działkę nr 174, położoną w obrębie Zopowy.
2. 10 maja 2018 r. odbędzie się II 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.
3. 11 maja 2018 r. odbędzie się III przetarg ustny nie-
ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości nie-
zabudowanej, oznaczonej według ewidencji gruntów jako
działka nr 481 o pow. 2,1237 ha, położonej w obrębie
Lisięcice. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 20
708,00 zł. Wadium wynosi 2 100,00 zł.
4. 15 maja 2018 r. odbędą się:
a) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda-
ży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według
ewidencji gruntów jako działka nr 618/9 o powierzchni
0,1439 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Miarki. Cena
wywoławcza do przetargu wynosi 57 963,00 zł + VAT
23%. Wadium wynosi 5 800,00 zł;
b) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda-
ży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według
ewidencji gruntów jako działka nr 618/11 o powierzchni
0,1206 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Miarki. Cena
wywoławcza do przetargu wynosi 48 578,00 zł + VAT
23%. Wadium wynosi 4 900,00 zł;
c)  I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda-
ży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według
ewidencji gruntów jako działka nr 618/7 o powierzchni
0,1322 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Miarki. Cena
wywoławcza do przetargu wynosi 53 250,00 zł + VAT
23%. Wadium wynosi 5 300,00 zł;
d) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda-
ży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej według
ewidencji gruntów jako działka nr 618/6 o powierzchni
0,1588 ha, położonej w Głubczycach przy ul. Miarki. Cena
wywoławcza do przetargu wynosi 78 320,00 zł + VAT
23%. Wadium wynosi 7 800,00 zł.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach za wyjąt-
kiem przetargu podanego w pkt 1 lit. "a" jest wniesienie
wadium w pieniądzu. Terminy i warunki wniesienia wa-
dium zawarte są w ogłoszeniach o przetargach.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miej-
skim w Głubczycach ul. Niepodległości nr 14 (p. nr 20) -
telefon (077) 485 30 21 wewnętrzny 223 i 224 lub
w internecie na stronie WWW.glubczyce.pl

WDROŻENIE E-USŁUG W SPZOZ W GŁUBCZYCACH
SZANSĄ  NA POPRAWĘ  JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI

DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI  ZDROWOTNEJ
      To pełna nazwa projektu na realizację którego popodpisana została
umowa  między Marszałkiem Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę
i dyr. SPZOZ Adama Jakubowskiego  w obecności władz gminy i powia-
tu. Na zakończenie spotkania dyr. A. Jakubowski wręczył na pamiątkę
Marszałkowi publikację dr Katarzyny Maler „Służba zdrowia w Głub-

czycach  w latach 1945-1975”
    Całkowita wartość projektu 2 652
002,54 zł brutto wartość dofinansowa-
nia 2 253 156,65 zł brutto. Termin realiza-
cji: Grudzień 2018
W ramach projektu zostaną zrealizowane
min.następujące zadania:
1.  Modernizacja serwerowni w ramach któ-

rej pomieszczenie serwerowni dostosowane
zostanie do wymogów bezpieczeństwa prze-
twarzanych i przechowywanych danych me-
dycznych.Wydzielenie zasilania elektryczne-
go, wymiana powłoki wykładzinowej na an-
tystatyczną, montaż drzwi PPOŻ,  systemu
zasilania awaryjnego, systemu klimatyzacji
precyzyjnej, systemu monitoringu parame-
trów środowiskowych, systemu kontroli do-
stępu i sygnalizacji włamania, monitoringu
wizyjnego, systemu gaszenia, wymiana szaf
teleinformatycznych,
2.  Zakup sprzętu:  60 komputerów, drukarki,
przełączniki sieciowe, serwery, macierz dys-
kowa, serwer do kopii zapasowych, Wielo-
funkcyjna zapora sieciowa, Tablety medycz-
ne oraz zestawy do telemedycyny.

3.  Zakup programowania w ramach którego wdrożone zostanie 9 e-usług
wraz z niezbędnym oprogramowaniem:
a)  e-rejestracja - Moduł ma umożliwić pacjentom wybór i zarezerwowa-
nie terminu wizyty do wybranego lekarza/poradni przez Internet. Pacjent
będzie miał również podgląd informacji o najbliższym wolnym terminie
przyjęć,  również możliwość anulowania zarezerwowanej wizyty.
b) e-wynik dla pacjenta - Moduł umożliwi dostęp pacjentom do wyników
badań wykonanych w naszej jednostce za pośrednictwem Internetu..
c) e-dokumentacja - Moduł umożliwi pacjentom złożenie elektroniczne-
go wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.
d)  e-wynik dla podmiotów zlecających - Moduł umożliwi podmiotom
zlecającym pacjentom wykonanie badań diagnostycznych.
e) EDM dla personelu medycznego - Moduły umożliwią personelowi
medycznemu na kompleksowe prowadzenie dokumentacji medycznej pa-
cjentów w formie elektronicznej.
f) e-konsultacje lekarskie - moduł umożliwi na zlecanie oraz wykonywanie
zewnętrznych oraz wewnętrznych konsultacji między personelem lekarskim.
g)   Elektroniczny obieg dokumentów - Moduł elektronicznego obiegu
dokumentów, ma na celu usprawnienie przepływu dokumentów zewnętrz-
nych oraz wewnętrznych pomiędzy jednostkami szpitala.
h)  E-powiadomienia - Moduł automatycznie powiadomi pacjenta o zbli-
żającym się terminie wizyty oraz innych zdarzeniach medycznych.  Moduł
ma powiadamiać pacjenta za pomocą 3 kanałów komunikacji: SMS, email,
oraz wiadomość systemowa dostępna na koncie pacjenta w systemie.
i)    E-telemedycyna - moduł e-telemedycyny wraz zakupionym sprzętem
pozwoli na wykonywanie badań przez pacjenta w domu i przesyłanie ich
do systemu w szpitalu....
                                                        tekst na podst.mat. SPZOZ, foto JW
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    17 marca 2018 r.w Zespo-
le Szkół w Pietrowicach
w  ramach projektu polsko -
czeskiego "Spędzamy czas
razem - projekt dla dzieci
i młodzieży z Krnova i Pie-
trowic" odbyło się wspól-
ne spotkanie dzieci  z pie-
trowickiej szkoły i dzieci

z partnerskiej jednostki SDH Kostelec
Krnova pod przewodnictwem jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej  z Pietrowic
na czele z Komendantem Witoldem Przy-
suchą. Wspólne zajęcia miały na celu za-
poznanie się z sprzętem gaśniczym oraz po-
konanie sztafety strażackiej specjalnie przy-
gotowanej dla dzieci. Zajęcia były koordy-
nowane przez Miejsko-Gminnego Komen-
danta Straży Pożarnej Mateusza Szymuś.

                                                                   Marcelina Podgórska

SPĘDZAMY CZAS RAZEMGRAND PRIX POLSKI MŁODZIKÓW
MŁODSZYCH W BADMINTONIE

     Impreza odbywała się przez dwa dni 14 -15 kwietnia w Żyra-
kowie koło Dębicy, a zawody odbywały się tylko w grach poje-
dynczych. Nasi zawodnicy wystąpili na tych zawodach w nastę-
pującym składzie: Maja Janko, Kaja Naumczyk, Oliwia Zielińska,
Mateusz Golas, Dominik Lenartowicz, Rafał Mielnik, Paweł Kisz-
czyk oraz Jakub Gałązka.

Wspaniale zaprezentowali się nasi podopieczni zdobywając dwa
złote medale: w grze pojedynczej dziewcząt - Maja Janko i w grze
pojedynczej chłopców - Mateusz Golas. Serdecznie gratulujemy.

mał pakiet gwarancyjny i serwiso-

OSOBY POTRZEBUJĄCE  POMOCY W ZWIĄZKU  Z PROBLEMEM
 ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM  LUB PRZEMOCĄ W RODZINIE

 MOGĄ JĄ UZYSKAĆ:
* w Punkcie Konsultacyjnym budynek Urzędu Miejskiego,  ul. Niepodległości 14,  pok.24 (II p)   tel. 77 485-08-60
  - dyżury członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych:
       we wtorki  w godz. 12.00 -14.00,        w piątki w godz.  9.00 - 11.00,         w środy w godz. 14.00 - 16.00
* dyżury terapeuty: w poniedziałki i środy w godz. 16.00  - 19.30,  telefon zaufania - bezpłatna infolinia: tel  0800-475 - 070,    -
     codziennie od pon. do piątku w godz. 8.00 - 14.00
*  u psychologa ds. przemocy /w Ośrodku Pomocy Społecznej   przy  ul. Pocztowej 6a tel. 77 485-29-22/ -  w piątki w godz .14.00 - 16.00
   (termin spotkania  uzgodnić telefonicznie)
* Grupy samopomocowe AA i AL-Anon spotykają się w pomieszczeniach Stowarzyszenia Głubczycki Klub   Abstynenta
(Urząd Miejski  ul. Niepodległości 14) grupa AA-w każdą środę o godz. 18.00,  grupa Al-Anon -  w każdy wtorek  o godz. 18.00
* Głubczycki Klub Abstynenta  czynny codziennie od godz.17.00
*  Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom /ul. Zakonna 3  czynny codziennie w godz. 14.00 - 22.00  /tel. 77 485-61-77/
*  Ogólnopolski telefon  zaufania dla dzieci i młodzieży - połączenie bezpłatne: 116 111
    facebook.com/Niechciane.Glubczyce
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      Przez trzy dni 23-25.03.2018 zawodni-
cy Technika rywalizowali w Turnieju
Grand Prix w Suchedniowie. Zawody od-
bywały się w kategorii juniora młodsze-
go, młodzika młodszego oraz żaka. Przy-
wieźliśmy z tej imprezy siedem medali
(5 złotych, 1srebrny i 1 brązowy)
kategoria żacy - I m - Paweł Kiszczyk
kategoria młodzik młodszy
gra pojedyncza dziewcząt
III m. - Maja Janko
gra pojedyncza chłopców
II m.- Mateusz Golas
gra podwójna dziewcząt
I m. - Maja Janko/ Julia Wójcik
 Beninca K-Koźle
gra podwójna chłopców
I m. - Mateusz Golas/ Tomasz Cież
Beninca K-Koźle
gra mieszana
I m. - Mateusz Golas/ Julia Wójcik
kategoria juniorzy młodsi
gra podwójna chłopców
I m. - Szymon Ślepecki/Jakub Melaniuk
Milenium Warszawa

    7 kwietnia zawodnicy Technika
wystąpili w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików oraz w
eliminacjach do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży.
      W młodzikach zdobyliśmy czte-
ry medale: złoty wywalczył Mateusz
Golas w grze pojedynczej, pierwszy
srebrny medal zdobył również Ma-
teusz w parze z Julią Wójcik z Benin-
ci K-Koźle, drugi srebrny medal wy-
walczyła Maja Janko z Julią Wójcik,
a brązowy medal w
grze podwójnej zdoby-
ła Angelika Kowarska
i Małgorzata Muszyń-
ska  z Pszczyny.
 W eliminacjach awans
w grze mieszanej wy-
walczył Szymon Śle-
pecki z Darią Zimnol z
Pszczyny. Gratulujemy.

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA
MŁODZIKÓW  W GŁUBCZYCACH

TURNIEJ GRAND PRIX W SUCHEDNIOWIE

X INDYWIDUALNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR BURMISTRZA GŁUBCZYC
     18.03.2018 r. w Zespole Szkół w Pietrowicach  odbył się po raz dziesiąty Indywidualny Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Burmistrza Głubczyc. Celem turnieju było: popularyzacja gry oraz aktywne spędzanie
czasu wolnego. Do pietrowickiej szkoły przyjechało 72 miłośników ping ponga powiatu głubczyckiego,
kędzierzyńsko-kozielskiego a liczną grupę reprezentowali nasi południowi sąsiedzi z Czeskiej Republiki.
Grano systemem rosyjskim do dwóch przegranych meczów oraz systemem każdy z każdym.
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali pamiątkowy medal,
dyplom oraz puchar. Bogdan Kulik dyrektor Zespołu Szkół  składa podziękowanie za pomoc
w organizacji turnieju Dariuszowi Szałagan, Przyszkolnemu Klubowi Tenisa Stołowego w Pietrowicach
oraz dyrekcji ZOKiSu w Głubczycach za ufundowanie nagród.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych:
KOBIETY 1998 I MŁODSZE - I Anita Juzwiszyn, II Dominika Kojpasz, III Nikola Kojpasz
CHŁOPCY 2003 I MŁODSI - I Jakub Pruszkowski, II Karol Janiczek, III Karol Ramza
MĘŻCZYŹNI 1993- 2003 - I Kacper Puklicki,  II Jakub Mielnik, III Tomasz Baran
MĘŻCZYŻNI 1983-1993 - I Adrian Kochoń, II Mariusz Żywina
MĘŻCZYŹNI 1973-1983 - I Grzegorz Sawicki, II Piotr Poloczek, III Marek Szkleniarz
MĘŻCZYŹNI 1963-1973 - I Mariusz Kontny,  II Leszek Rygucki, III Jacek Zarzycki
MĘŻCZYŹNI 1963 I STARSI - I Jan Izydorczyk, II Wacław Łoziński, III Wiesław Jędrzejczak

                                                                                                                                                        Daniel
Jano
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NOWA SALKA DO SOCJOTERAPII
W FRANCISZKAŃSKIM OŚRODKU POMOCY DZIECIOM

Z początkiem lutego, nasz Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom wzbogacił się o
nową salkę do zajęć socjoterapeutycznych. Socjoterapia to metoda leczenia zaburzeń psy-
chicznych polegająca na wykorzystywaniu oddziaływań natury społecznej. Na zajęcia socjote-
rapeutyczne mogą i powinny uczęszczać dzieci, które mają zdiagnozowane  zaburzenia w zacho-
waniach typu nadpobudliwość ruchowa, agresja, zahamowania, niska samoocena, nieśmia-
łość, strach przed relacjami z rówieśnikami.  Zajęcia socjoterapeutyczne mają za zadanie wspo-
magać dzieci w rozwoju i przyjmowaniu, rozumieniu rzeczywistości przez realizację celów roz-
wojowych, edukacyjnych i terapeutycznych. W naszym głubczyckim Ośrodku, którego głów-
nym zadaniem jest prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, realizowany jest autorski pro-
gram socjoterapeutyczny "Pedagogika miłości", który prowadzi o.Urban Adam Bąk OFM.
Socjoterapia naszego Ośrodka polega na traktowaniu każdego z miłością i szukania w nim
dobra, tak jak robił to Jezus Chrystus. Dlatego każdego dnia w Ośrodku wychowankowie
uczą się znajdować w sobie dobro i odkrywać co dobrego spotyka ich w życiu oraz zdoby-
wają umiejętności nazywania swoich emocji i traktowania wszystkich z szacunkiem.  Również
codziennie uczymy się odnaleźć w sobie coś dobrego, co w danym dniu było naszym sukce-
sem i z czego jesteśmy dumni.

    Dlatego tak ważne jest, by do odbywanych rozmów i pracy z dziećmi były przygotowane jak najlepsze warunki. Dzięki całej
społeczności głubczyckiej, władzom kościelnym, zakonnym, gminnym i powiatowym, ale przede wszystkim dzięki ludziom dobrego
serca - przyjaciołom naszego Franciszkańskiego Ośrodka Pomocy Dzieciom, którzy modlitwą i ofiarą wspierają nas każdego dnia, a
szczególnie przy okazji zbiórek w kościołach czy podczas różnych koncertów charytatywnych na rzecz Ośrodka, udało się wyre-
montować salę, która służy do zajęć socjoterapeutycznych. Nowo pomalowane ściany, wyposażenie salki w łóżko, stoliki, pluszaki
czy obrazy, to wszystko sprawia, że przebywanie w tej sali jest wielką radością dla dzieci, które czują się tu wspaniale, i w tak
przystosowanym dla nich otoczeniu, łatwiej podejmują refleksją nad sobą samym. Również w naszej salce oprócz zajęć socjotera-
peutycznych odbywają się korepetycje, gdzie trudności w nauce na co dzień odczuwane przez naszych podopiecznych, łatwiej
znajdują swoje rozwiązania. Zajęcia w Franciszkańskim Ośrodku Pomocy Dzieciom odbywają się zabudowaniach klasztornych
ojców franciszkanów, w dawnym budynku Gimnazjum Książęcego, zbudowanym w roku 1752. Ponad 250 letni budynek wymaga
ciągłych remontów i napraw, aby jak najlepiej służyć swemu obecnemu zadaniu, jakim jest służba dzieciom. Dlatego wszystkim
ludziom o wielkim sercu, którzy od tylu lat wspierają dzieło pomocy dzieciom, pragniemy wyrazić wdzięczność i podziękowania oraz
zapewnić o naszej modlitwie - raz w miesiącu w intencji wszystkich naszych dobrodziejów, ofiarodawców i sponsorów jest odpra-

wiana Msza św., a także pamiętamy o Was
w codziennej modlitwie. Niech nasza wspól-
na praca przyczyni się do pomocy dzieciom
w ich prawidłowym rozwoju oraz odkrywa-
nia w sobie dobra i akceptacji siebie.
                  o. Urban Adam Bąk OFM

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 skorzysta-
nia z tej możliwości,  bo przecież: " Pneumokoków nie lubimy, nasze dzieci zaszczepimy"
Z poważaniem, Dr med. Iwona Paradowska-Stankiewicz    Konsultant Krajowy ds. Epidemiologii
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OTWARTE SERCA'2018
    21 marca 2018r. w Miejskim Ośrodku Kultury  odbyła się 11. edycja
koncertu charytatywnego OTWARTE SERCA z okazji  1. Dnia Wiosny,
a zorganizowanego po raz kolejny przez jego pomysłodawczynię Marię
Farasiewicz i Zespół Szkół Mechanicznych we współpracy z MOK przy
współudziale Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, Zespołu
Szkół Ogólnokształcących, Państwowej Szkoły Muzycznej oraz Szkoły
Podstawowej Nr 2.
      Dochód z koncertu został przeznaczony na remont Franciszkań-
skiego Ośrodka Pomocy Dzieciom w Głubczycach. Zebrana ogółem
kwota to prawie 6 tys. zł, a dokładnie 5.890 zł. i stanowi  sumę ofiar
złożonych przed samym koncertem, jak też z poprzedzającej go tzw.
zbiórki koleżeńskiej przeprowadzonej we wspomnianych szkołach w
ramach akcji OTWARTE SERCA.  (str.14)
Warto podkreślić, że w samym MECHANIKU zebrano 2.440 zł!; pod-
czas kwesty w MOK - 1.716 zł; pozostali ofiarodawcy - 1.733,50 zł.
     Ofiary te podczas uroczystej gali koncertowej zostały złożone na
ręce O. Urbana Adama Bąka - dyrektora Ośrodka, który ciepłymi słowy
podziękował organizatorom, wszystkim występującym oraz darczyń-
com za dobre serce, zrozumienie i okazaną pomoc.
     A na widowni zasiedli włodarze naszego miasta i powiatu, radni róż-
nych szczebli samorządowych, dyrektorzy w/w placówek, nauczyciele
i uczniowie ZSM, goście z Krnova w Republice Czeskiej i grono ludzi
dobrej woli, którym sprawy Ośrodka leżą na sercu.
     W trwającym ponad dwie godziny barwnym koncercie wystąpiło
wielu wspaniałych artystów ziemi głubczyckiej: Grupa Estradowa MI-
RIAM MOK w wiosennym widowisku "Wiosno, to ja" (Maria Farasie-
wicz, Beata Krzaczkowska, Witold Dereń, akompaniament - Marian
Bażyński i Tomasz Mirga);  następnie tancerki salsy Opolskiej Szkoły
Tańca Royal Dance Center Tomasza Nawrockiego - filia MOK (Luiza
Lelińska, Oliwia Prus, Paulina Piekarz, Dominika Haładus pod kier. Gra-
żyny Pakulskiej), znakomici wokaliści i recytatorzy naszych szkół po-
nadgimnazjalnych (Dominika Sozańska - LO, Dominik Wąsik - ZSCKR,
Kamil Kaźmierczak - absolwent ZSM, Aleksandra Pabian - ZSM); ponad-
to uczniowie i nauczyciele PSM I st. - zespół saksofonowy Karoliny
Peczkis i perkusyjny Tomasza Rawskiego. Pierwszy w składzie: Monika
Olszowy, Filip Kucab, Kacper Zwarycz i Karolina Peczkis, a drugi: Patry-
cja Sagan, Piotr Hanusiewicz i Antek Kopyto Gwiazdą wieczoru był mło-
dy baryton i pianista z Czech - Rudolf Holczak, któremu towarzyszył
skrzypek - Adam Kratki. Obaj są studentami szkoły artystycznej w Krno-
vie. Na koncert przybyli z delegacją z zaprzyjaźnionej szkoły zawodowej
we wspomnianym Krnovie. Tego wieczoru nie mogło zabraknąć także
licznych podziękowań i wspólnie wyśpiewanego finału.
A podziękowania te otrzymali:
* za pomoc w organizacji akcji i koncertu charytatywnego OTWAR-
TE SERCA: dyrektor Zbigniew Ziółko i pracownicy MOK (Elżbieta
Zenfler, Piotr Kałek, Dawid Konopacki); dyrektor ZSM - Jan Łata, dy-

rektor LO - Krzysztof Tokarz, wicedyrektor ZSCKR - Doro-
ta Wierzba, wicedyrektor SP Nr 2 - Mariusz Kruk, koordy-
natorka akcji w LO - Barbara Zdeb, koordynatorka w SP Nr
2 - Katarzyna Drzewicka-Sołtys, dyrektor PSM I st. - Adam
Kopyto, nauczycielki ZSM - Violetta Maciej, Agnieszka
Korczyńska, Grażyna Zaworska; opiekun tancerzy - Gra-
żyna Pakulska, wolontariusz Maciej Gwaj, uczniowie klasy
1A i 1CD ZSM, goście z Krnova ( dyrektor - Vera Predikan-
tova, koordynator współpracy czesko-polskiej - Zdenek
Velna, kier. internatu - Iva Huterova),
* za wsparcie zbiórki: dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
uczniowie, absolwenci i pracownicy ZSM, wicestarosta -
Anita Juchno i Starostwo Powiatowe, burmistrz - Adam
Krupa i Urząd Miejski, ND Polska Spółka z o.o Adama
Dołhana, Usługi Transportowe Jan Fedorowicz, Obywa-
telski Komitet Głubczyc (OKoG); wszyscy anonimowi dar-
czyńcy,
* za patronat medialny i szerzenie idei dobroczynności:
Marian Pospiszel - TVPogranicze, Jan Wac - Głos Głub-
czyc, Rzecz Powiatowa i Mateusz Kitka - portal twojeglub-
czyce.pl,
* za wspaniały występ - wszyscy artyści i ich opiekunowie,
* za pomoc akustyczno-techniczną: pracownicy MOK,
Krzysztof Skwarek, Kamil Farasiewicz, Krzysztof Rzym i
Oskar Seemann (ZSM), Piotr Enenkiel, Adam Zapała (pra-
cownicy ZSM),
* Ponadto podziękowania otrzymali: Adam Kamiński - cu-
kiernia "Kamilka" (słodki poczęstunek), Danuta Bochus i
Hobby Sklep - Artykuły Zoologiczne (papużki i króliczki
na potrzeby scenografii), Zbigniew Kostuś (sponsor wio-
sennych warzyw jako elementu dekoracji), Bronisława
Mruk - sklep TEX-STYL, Marzena Różnicka (wypożycze-
nie ogrodowej huśtawki),
Szczególne podziękowania padły pod adresem Marii Fa-
rasiewicz - inicjatorki i głównej organizatorki akcji chary-
tatywnej i koncertu OTWARTE SERCA. O. Urban i dzieci z
Ośrodka wyrazili swą wdzięczność symbolicznym bukie-
tem kwiatów. Były łzy i wzruszenia.
Całość zakończył słodki poczęstunek przygotowany dla
wszystkich przez zaprzyjaźniony "Rolniczak".
To szlachetne, dobroczynne przedsięwzięcie jest kolejną
lekcją miłości bliźniego.
Obszerny fotoreportaż Mateusza Kitki na twojeglubczy-
ce.pl. i Jana Waca w kwietniowym Głosie Głubczyc- str.2
Koncert ten został zarejestrowany i wkrótce będzie można
go obejrzeć na antenie TVPogranicze i YouTube.
                                                                      Redakcja  ZSM

NOWY CENNY NABYTEK SZPITALA POWIATOWEGO
   W pełni cyfrowy przyłóżkowy aparat RTG marki Agfa DX-D100 przeznaczony  do wykonywania wszelkiego rodzaju zdjęć
 rtg przy łóżku pacjenta bez konieczności jego przemieszczania, a także na salach operacyjnych, izbach przyjęć, OIOM,
oddziałach ratunkowych, oddziałach ortopedycznych.
       Kompaktowa konstrukcja aparatu w połączeniu z napędem elektrycznym kół zapewnia pełną mobilność systemu oraz
szybkie i łatwe pozycjonowanie aparatu do wykonania projekcji bocznych, prostopadłych oraz skośnych.
Aparat posiada zasilanie akumulatorowe do wykonania dużej ilości ekspozycji bez konieczności podłączania do gniazdka zasilania.
Wraz  z  aparatem SP ZOZ otrzymał pakiet gwarancyjny i serwisowy na okres 3 lat; w tym czasie przeglądy i naprawy serwisowe
będą nieodpłatne.
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SUKCES BARTOSZA
      W XXIV Opolskim Turnieju Chemicznym zorganizowanym przez Opolskiego
Kuratora Oświaty, Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego i Opolski Oddział
Polskiego Towarzystwa Chemicznego, nasze Liceum Ogólnokształcące   repre-
zentował uczeń klasy IIIa, Bartosz Trynda.
      Zadaniem postawionym przed uczestnikami turnieju, który odbył się 3 marca br.,
było rozwiązanie sześciu zadań o bardzo wysokim stopniu trudności, które wymaga-
ły od nich wiedzy, wykraczającej poza program objęty nauczaniem w szkole. Dzięki
uzyskanym wynikom w tym konkursie, Bartosz został laureatem XXIV Opolskiego
Turnieju Chemicznego.
      W uroczystości podsumowania turnieju i ogłoszenia wyników  4 kwietnia br. na
Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego, wzięli udział: Opolski Kurator Oświaty
Michał Siek, profesorowie Uniwersytetu Opolskiego - dr hab. Izabella Pisarek, dr

hab. Krzysztof Szczegot i dr hab. Krzysztof
Ejsmont - przewodniczący Opolskiego Od-
działu PTCh, mgr Urszula Ciosk-Rawluk  i mgr
Zbigniew Rawluk, - organizatorzy turnieju
i przedstawiciele Wojewódzkiej Komisji Tur-
niejowej. Podczas tego spotkania bardzo cie-
kawy wykład pt. "Superfood - moda czy ko-
nieczność"  wygłosiła dr Izabela Jasicka - Mi-
siak. Spotkanie zakończyło się nagrodzeniem
zwycięzców i laureatów tegorocznego turnie-
ju. Bartoszowi gratulujemy sukcesu!
                                          Julita Stebnicka

    Na zdjęciu od lewej: dr hab. Krzysztof Szczegot, prof. UO, Prodziekan Wydziału
Chemii, ds. studentów, Bartosz Trynda, Julita Stebnicka - nauczyciel chemii, mgr
Zbigniew Rawluk - organizator Turnieju Chemicznego, przedstawiciel Wojewódz-
kiej Komisji Turniejowej z ramienia Kuratora Oświaty.

W dniach od 7-8 kwietnia
2018r odbyły się w Łodzi
XIV Harasuto World CUP
Karate WKF.
    W zawodach startowalo 7-6 zawodników
w ponad 1000 osobo konkurencji z 75 klu-
bów z 13 państw.

      Ludowy Zespół Sportowy Karate-Do
Głubczyce (7.04)reprezentowali: Szymon Cie-
ślik, który w kata juniorów zdobył brązowy
medal, Maciek Kowalczyk, w kata kadetów
zajął 5m., Michalina Jung, w kata kadetów
zajęła 7m., Oliwia Raniowska i Jakub Patry-
jach pomimo dobrych walk przegrali w pierw-
szych walkach 3-2.

8.04 Klaudiusz Leliński, w kata 11 lat zajął
7m., Mateusz Stankiewicz, w kata 12-13 lat
zajął  9 m., Julia Hac pierwszą walkę wygrała
a następną przegrała, Emilia Klein i Michali-
na Kaliwoda pierwszą walkę przegrały
 3-2.Gratulacje dla zawodników w tym dla
Szymona, którzy na ten czas pokazali dobre
przygotowanie i dobre starty.

24 marca 2018r. w Chynowie
 koło Warszawy odbyły się zawody Karate WKF.

     Ludowy Zespół Sportowy Karate-Do Głubczyce reprezentowali: Maciej Kowal-
czyk, który w kata juniorów zdobył złoty medal   i w kata kadetów również złoty medal,

Jakub Patryjach, w kata  kadetów zdobył srebrny me-
dal, a w kata 12-13 lat złoty medal, Michalina Jung,
w kata kadetów zdobyła brązowy medal, Oliwia Ra-
niowska, w kata kadetów zajęła 5 m., Emilia Klein,
w kata 12-13 lat zdobyła srebrny medal, Mateusz Stan-
kiewicz, w kata 12-13 lat zdobył srebrny medal, Julia
Hac, w kata 11 lat złoty medal, Franciszek Wysocki,
w kata 11 lat zdobył złoty medal, Klaudiusz Leliński,
w kata 11 lat zdobył srebrny medal, Maja Kowalczyk,
w kata 7 lat złoty medal oraz Wojciech Patryjach
w kata 8 lat zdobył srebrny medal. Gratuluję wszyst-
kim naszym zawodnikom, zrobiliście wspaniały wynik
sportowy i idziemy dalej.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywie-
szenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głubczycach oraz umieszczeniu
na jego stronie internetowej w dniu:
1. 28.03.2018 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia nieruchomość loka-
lową, położoną w Głubczycach przy ul. Bałuckiego nr 2/5 wraz z oddaniem w użytko-
wanie wieczyste ułamkowej części gruntu z działki nr 477/5.
2.  04.04.2018 r. wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia nieruchomość nieza-
budowaną, położoną w Bernacicach, oznaczoną jako działka nr 43/5 o pow. 0,0119 ha.
3.  09.04.2018 r. wykazów obejmujących nieruchomości przeznaczone do oddania w
dzierżawę, położone w:
Głubczycach przy ul. Plater, obejmująca część działki nr 373/6 o powierzchni 50,00 m2;
- w obrębie Zawiszyce, obejmująca część działki nr 563 o powierzchni 0,2500 ha.
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   6 MARCA BR. W GŁUBCZYCKIM ZAKŁADZIE KARNYM
ODBYŁA SIĘ ROCZNA ODPRAWA SŁUŻBOWA...
 ... z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej
w Opolu płk. Leszka Czereby, dyrektora jednostki ppłk. To-
masza Pyry i kierowników poszczególnych działów oraz funk-
cjonariuszy.

    Podczas odprawy kierownicy poszcze-
gólnych działów służb, zaprezentowali
pracę podległych im komórek organiza-
cyjnych w 2017 roku i dokonali ich oce-
ny.  Dyrektor Zakładu Karnego w Głub-
czycach w krótkim podsumowaniu po-
dziękował funkcjonariuszom za właści-

we i pełne zaangażowania wypełnianie codziennych obowiąz-
ków służbowych. Podkreślił potrzebę dalszego budowania po-
zytywnego wizerunku Służby Więziennej w społeczeństwie,
poprzez rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych funk-
cjonariuszy i pracowników naszej formacji.

Następnie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu oce-
nił działania realizowane przez głubczycką jednostkę penitencjarną,
podziękował kadrze zakładu za sumiennie pełnioną służbę.
                                   Tekst i zdjęcia: por. Bartłomiej Kawulok

8 MARCA BR. GŁUBCZYCKĄ JEDNOSTKĘ PENITEN-
CJARNĄ ODWIEDZIŁ ANDRZEJ CICHOCKI, LIFE COACH,
... trener biznesu, menadżer, wykładowca, a także kapelan wię-
zienny. Autor książki „Pokonać siebie”.
    Andrzej Cichocki to coraz bardziej rozpoznawalna twarz w pol-
skich więzieniach. Z jego  programów korzystają wszyscy bez
względu na wykształcenie, wiek, zasobność portfela czy aktu-
alny status społeczny. Tak biznesmeni, menedżerowie, właści-
ciele biznesów, sportowcy, przedstawiciele showbiznesu,
jak i wykluczeni społecznie. Codziennie praktykuje i nie intere-
sują go wyłącznie proste rozwiązania. Dzięki jego uprzejmości
i działaniom funkcjonariuszy działu penitencjarnego głubczyc-
kiego zakładu karnego mieliśmy olbrzymią przyjemność gościć
Pana Andrzeja w głubczyckim więzieniu. Nasz gość odbył spo-
tkanie z liczną grupą osadzonych w tutejszym zakładzie. Wielu
z nich przed spotkaniem dopytywało się, kim jest? Odpowiedź
była bardzo prosta  - pomaga ludziom zmienić swoje życie. To
człowiek, który każdego dnia pokazuje innym, że jedyne ogra-
niczenia tkwią w nich samych i że nigdy nie ma sytuacji bez

wyjścia.
Osadzeni bio-
rący udział
w wykładzie
z zaangażo-
w a n i e m
uczestniczyli
w n i e t yp o-
wych dla sie-
bie >>>>>

7 MARCA BR. W  RATUSZU ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE...
...w ramach „Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego na Rzecz
Ożywienia Społeczno – Gospodarczego i Tworzenia Miejsc Pra-
cy w Powiecie Głubczyckim”.  Zakład Karny w Głubczycach
reprezentował por. Bartłomiej Kawulok, rzecznik prasowy Dy-
rektora głubczyckiego zakładu.

    Było to już XIV spotkanie warsztatowe, z głównym tematem:
„Wspierający pracodawca w kształceniu zawodowym na lokal-
nym rynku pracy”. Organizatorem oraz koordynatorem spotka-
nia był Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach.

Głubczycka jednostka penitencjarna od wielu lat współpracuje
ze środowiskiem lokalnym w tej tematyce. Kieruje skazanych
do prac na rzecz podmiotów samorządowych i prywatnych
przedsiębiorców. Nieodpłatnie na rzecz samorządu lokalnego
w roku 2017 w Zakładzie Karnym w Głubczycach zatrudniono
147 osadzonych. Wypracowali oni  14 795 godzin, co stanowi
wartość 192 332,50 zł. W roku 2017 skazani wykonywali prace
odpłatne w ramach podpisanych umów z kontrahentami ze-
wnętrznymi. Średnio było zatrudnionych 20,75 skazanych, co sta-
nowi 22,2% ogólnej populacji osadzonych zatrudnionych w tu-
tejszym zak³adzie. Tekst: por. Bartłomiej Kawulok, Zdjęcia: mł.
chor. Radosław Krzysztofek

     >>>  zajęciach. Kontakt z Andrzejem Cichockim to duża daw-
ka refleksji, przemyśleń, doświadczeń życiowych. Kierownic-
two Zakładu Karnego w Głubczycach dziękuje Panu Andrzejo-
wi za przyjęcie zaproszenia na spotkanie ze skazanymi oraz za
niesienie bezinteresownej pomocy ludziom wykluczonym spo-
łecznie.
                                   Tekst i zdjęcia: por. Bartłomiej Kawulok
                                          Więcej na: https://cichockiandrzej.pl/
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REKLAMA  W GŁOSIE GŁUBCZYC
 Głos Głubczyc jest bezpłatnym informatorem o zasięgu

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

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

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

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

 Faktury VAT przez Miejski Ośrodek Kultury.

Głos Głubczyc -
 bezpłatny informator samorzadowy

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

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

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

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

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

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

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

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

<drukarnia@printgraph.pl>

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

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

Fotografie  noworodków:   KADR

Studio Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur,

 Głubczyce, Grunwaldzka 2, 662 065 354

                                                                                                                                                                         Głubczyce, 11.04.2018r.
OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

 NA TERENIE POWIATU GŁUBCZYCKIEGO W I KWARTALE 2018R.
     Podstawowym kryterium jakie powinna spełniać woda do spożycia jest to, aby była ona bezpieczna dla zdrowia, a woda jest
w pełni bezpieczna dla zdrowia jeśli spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
     Zakres badań obejmuje zarówno badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz badania stężeń promienio-
twórczości w wodzie. Podstawą zapewnienia konsumentom bezpiecznej wody do spożycia stanowią zarówno badania realizowane
w ramach nadzoru organów  Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i badania wykonywane przez producentów wody w ramach
kontroli wewnętrznej. Przekroczenie parametrów określonych w rozporządzeniu wymaga każdorazowo dokonania oceny zagrożeń
oraz określenia przydatności wody do spożycia. Ocena jakości wody sporządzana jest osobną dla każdego wodociągu.
      Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludności na terenie powiatu głubczyckiego pochodzi z ujęć podziemnych.
Jakość wody skontrolowano  w 17 wodociągach. W ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pobrano 52 próbki do badań
mikrobiologicznych i 38 próbek do badań fizykochemicznych.  Krótkotrwałe zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody stwierdzono
w 4 wodociągach: Włodzienin, Branice, Sucha Psina, Dziećmarów- Baborów.
      W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego oraz podjętych działań naprawczych, zanieczyszczenia zostały
wyeliminowane.  Jakość wody z wodociągu publicznego Mokre Wieś doprowadzono do odpowiednich wymagań.  W zbiorniku
zapasowo-retencyjnym zamontowano system uzdatniania polegający na napowietrzaniu wody. Podjęte działania doprowadziły do
obniżeniem zawartości radonu w wodzie.
       W I kwartale wszystkim konsumentom na terenie powiatu głubczyckiego dostarczano wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia
zgodną z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi.                            Państwowy Powiatowy Inspektor    Sanitarny w Głubczycach   mgr Alina Mazur-Ciapa

MŁODA KREW RATUJE ŻYCIE
      Tak, tak. To nie przesada! Już po raz czternasty aula głubczyckiego MECHANIKA zamieniła się w swoiste ambolatorium . To
właśnie tu 5 kwietnia br. miała miejsce kolejna akcja poboru krwi "Młoda krew", a zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców
Krwi PCK w Głubczycach przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Akcję nadzorowały
panie: Elżbieta Kubal - prezes Klubu HDK PCK  oraz jej mama - Helena. Obie jakże zaangażowane i oddane pracy społecznej na rzecz
krwiodawstwa.
     Przedsięwzięcie to, wspierane przez dyrektora - Jana Łatę, koordynatorkę - Beatę Lehun jak i moją osobę, stało się niewątpliwie
lekcją zrozumienia i miłości bliźniego. Czyż jest coś piękniejszego niż ofiarowanie cząstki siebie innym? Dzielenie się darem bezcen-
nym. Darem, który ratuje zdrowie,  a nawet życie.
      Tego dnia czterdzieści osiem osób wyraziło chęć oddania krwi. Lecz nie wszyscy mogli to uczynić! W sumie dwudziestu siedmiu
zostało zakwalifikowanych. Każdy z nich oddał 45ml krwi. Ogółem zebrano 12,150 ml życiodajnego płynu.
Wśród oddających krew były dwie osoby z zewnątrz, a także ks. Grzegorz Bławicki - szkolny katecheta i wieloletni krwiodawca oraz
ppor. Bartłomiej Kawulok z Zakładu Karnego.
    Liczba uczniów deklarujących chęć uczestnictwa w akcji  "Młoda Krew" sukcesywnie wzrasta. A to cieszy!
    Dziękujemy więc wszystkim ofiarującym każdą kroplę swojej krwi, anonimowym bohaterom, którzy w szlachetnym geście człowie-
czeństwa niosą pomoc potrzebującym.                                                                                                            Maria Farasiewicz
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Serdecznie Witamy 39 Nowych Mieszkańców Ziemi Głubczyckiej,

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

Barszczewska Aleksandra
c.Moniki Rac³awice Œl¹skie
22.03.2018 1.15 3940/58

Bodzioch Amelia
c.Pauliny Klisino

08.03.2018 8.50 3700/57

Brzezina Wojciech
s.Katarzyny Głogówek
07.03.2018 23.50 3150/54

Chrząszcz Karolina
c.Joanny Wierzch

07.03.2018 9.35 3900/59

Czapla Bianka
c.Natali Głogówek

01.03.2018 8.40 3150/53

Domoradzka Hana
c.Alicji Kietrz

19.03.2018 13.50 3350/55

Dybel Lena
c.Magdaleny Głubczyce
13.03.2018 9.00 3340/53

Furmaniewicz Franciszek
s.Laury Nowe Sady

10.03.2018 1.50 3570/59

Gajowiec Zofia
c.Kamili Głubczyce

19.03.2018 4.25 4000/60

Hajduk Samuel
s.Soni Głogówek

14.03.2018 23.35 3660/58

Honczia Michał
s.Patrycji Krobusz

05.03.2018 22.30 3800/60

Jaroń Maria
c.Małgorzaty Głuchołazy
16.03.2018 20.40 3850/57

Karpiel Pola
c.Justyny Głubczyce

29.03.2018 8.40 3650/56

Kawalec Dawid
s.Anny Biernatów

04.03.2018 5.40 3800/57

Konik Emilia
c.Katarzyny Boboluszki
10.03.2018 9.15 3520/54

Konopnicki Tomasz
s.Magdaleny Grobniki
15.03.2018 8.50 3800/58

Kozubek Igor
s.Wioletty Michałkowice
08.03.2018 9.55 3170/53

Król Hanna
c.Pauliny Głubczyce

01.03.2018 12.40 3350/54

Krzemiński Szymon
s.Anny Krzyżowice

15.03.2018 10.30 3700/54

Kubisztal Martyna
c.Moniki Królowe

27.03.2018 20.35 3600/60

Laszkowski Oliwier
s.Sandry Głubczyce

10.03.2018 12.35 2940/52

Majerz Igor
s.Anny Nysa

08.03.2018 8.45 3770/60

Mikrut Mikołaj
s.Justyny Głubczyce

29.03.2018 10.50 3650/57

Panek Franek
s.Żanety Rogożany

08.03.2018 14.50 3400/55

Piotrowski Jakub
s.Jadwigi Ścinawa Mała
07.03.2018 8.35 3000/56
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