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SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI
OPOLSKIEGO CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI

13. lutego w Urzędzie Miejskim w Głubczycach miało miejsce spotkanie z przedstawicielami OCRG, Panią Iwoną Hemon
oraz Panem Piotrem Regeńczukiem z Centrum Obsługi Inwestora i Eksperta OCRG.
W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Adam Krupa, Wiceburmistrz Kazimierz Bedryj, Kierownik Wydziału Rozwoju Przedsiębior-

czości i Rolnictwa Pani Jadwiga Królikowska oraz podinspektor WRPiR Mateusz Kitka.
Spotkanie zorganizowano w celu zacieśnienia współpracy pomię-

dzy Gminą Głubczyce a Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Bur-
mistrz przedstawił ofertę gminnych terenów inwestycyjnych położo-
nych bezpośrednio przy obwodnicy Głubczyc. Poruszono kwestię roz-
budowy drogi krajowej nr 38 oraz tranzytu międzynarodowego ruchu
ciężarowego.

W rozmowach położono wyraźny akcent na strategiczny potencjał
dla biznesu młodych ludzi w regionie, w postaci absolwentów głub-
czyckich szkół średnich. Ich profilowane wykształcenie jest realną
szansą dla obecnych jak i przyszłych inwestorów.

Na spotkaniu omówiono zasady współpracy jak i temat planowa-
nych szkoleń OCRG z zakresu pozyskiwania inwestorów przy współpracy z MSWiA oraz UE dla kadry decyzyjnej i merytorycznej
Gminy Głubczyce. Ustalono także konieczność spotkania trójstronnego z przedstawicielami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej w najbliższym możliwie czasie.

CHROŃ PRZED GRYPĄ SIEBIE I INNYCH - ZASZCZEP SIEBIE I SWOJĄ RODZINĘ PRZECIW GRYPIE
Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypęoraz chronić przed nią innych
* Przestrzegaj zasad higieny oddychania  w czasie kaszlu i kichania zakrywaj nos i usta chusteczką jednorazową,
 * Poza domem i w podróży zawsze miej przy sobie żel do rąk ub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem
    alkoholu, gdyż warunki w podróży rzadko zapewniają możliwości częstego mycia rąk,  * Unikaj masowych zgromadzeń,
 * Jeśli chusteczki jednorazowe lub żel właśnie ci się skończyły, kichaj lub kaszl w zgięcie łokciowe,
    twoje dłonie nie zostaną  skażone wirusem, * Zadbaj, aby również twoje ziecko przestrzegało powyższych zaleceń.
* W środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia,
 * Unikaj bliskiego kontaktu „twarz w twarz” z innymi podróżnymi,* Nie lekceważ grypy – chroń siebie i innych - przy
     wystąpieniu objawów takich jak gorączka,   bóle głowy,  bóle  mięśniowo-stawowe,   kaszel, ból   gardła   zostańw  domu,
     w  przypadku   nasilenia  objawów  –   zwłaszcza  wystąpienia  duszności  -  niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
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BUDŻET OBYWATELSKI 2019
Informacja o zadaniach dopuszczonych do głosowania w ramach  budżetu obywatelskiego:
1. Strefa aktywności fizycznej osób starszych z terenu miasta Głubczyce dz. nr 286/13 ogród Domu Dziennego Pobytu.
2. Otwarta strefa aktywności - dz. nr 274/26 obręb Głubczyce ul. Kochanowskiego - obok kompleksu Orlik  przy SP Nr 3.
3.  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Głubczycach - Rynek, Plac Jana Pawła II, Park Miejski, skrzyżowanie
     ul. Plebiscytowej , E. Plater, Jana Pawła II i Browarnej (wysepka).
4. Rodzinny park rekreacyjny - dz. nr 1000/9 teren w parku miejskim nieopodal "Świątyni Dumania".
W terminie od 6-22 lutego 2019 roku  trwała kampania informacyjna
Głosowanie internetowe odbędzie się w dniach od 25 lutego do  8 marca 2019 r.
(bliższe informacje na stronie um@glubczyce.pl w zakładce Budżet Obywatelski),
Osobiście  w następujących punktach wyborczych  od 26 lutego do  8 marca 2019 roku:
* Sekretariat Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 24 ( I p) - lokal czynny od godz. 8.00 do  godz. 16.00
* Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna  (Ratusz Miejski II p. - wypożyczalnia dla dorosłych) - lokal czynny od 10.00 do  18.00
* Dom Dziennego Pobytu przy ul. Chrobrego 7- lokal wyborczy czynny od godz. 8.00 do godz. 14.00
* Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Krętej 10 - lokal wyborczy czynny od godz. 8.00 do godz. 14.00
                     KAŻDY Z MIESZKAŃCÓW MIASTA GŁUBCZYCE MA PRAWO DO ODDANIA  TYLKO 1 GŁOSU.
                                                                                                                                                      Burmistrz Głubczyc    Adam Krupa
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PRZYPOMINAMY IŻ OBOWIĄZUJE ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW
NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI  I  W PIECACH DOMOWYCH
Uregulowane jest to przepisami prawnymi, ochroną środowiska,
 ale przede wszystkim  troską o zdrowie i życie mieszkańców.
NIE PAL ŚMIECI!
Spalając śmieci, zatruwamy siebie i  nasze najbliższe otoczenie.
W celu weryfikacji spalanych  materiałów oraz podejrzeniu  spalania śmieci kont-
rolę może przeprowadzić Policja, Straż Miejska i upoważnieni pracownicy UM.
 Za łamanie prawa grozi kara aresztu lub grzywny. Zgodnie z art. 155 i art. 191
 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992) termiczne
 przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we
 współspalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca  odpady poza
spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny do 5000 zł
NIE PAL W PIECU!!!

* plastikowych pojemników i butelek po napojach,
*  kartonów po mleku i sokach,
*  zużytych opon,
*  innych odpadów z gumy,
*  przedmiotów z tworzyw sztucznych,
*  elementów drewnianych pokrytych lakierem,
*  odzieży, obuwia, sztucznej skóry,
* opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
*  opakowań po farbach i lakierach,
*  pozostałości farb i lakierów,
*  plastikowych toreb z polietylenu,
* pieru bielonego związkami chloru z nadrukiem kolorowym (gazety kolorowe).

CZYM GROZI SPALANIE ODPADÓW:
* pyły z metalami ciężkimi - powodują zagrożenie białaczką,
* tlenki azotu - podrażniają i uszkadzają płuca,
* lenek węgla-wiąże czerwone ciałka krwi,  utrudnia transport tlenu w organizmie,
* dwutlenek siarki - powoduje trudności w oddychaniu,
* chlorowodór - tworzy z parą wodną kwas solny (silnie żrący),
* cyjanowodór - tworzy z parą wodną kwas pruski - blokuje  oddychanie tkankowe,
* dioksyny i furany - powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody
i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.
UWAGA!!!
Odkładanie się tzw. "mokrej sadzy" w kominach,  w wyniku spalania odpadów,
 jest częstą przyczyną zapalania się instalacji i pożaru domu. W paleniskach
domowych powinniśmy spalać wyłącznie te paliwa, dla których są zaprojektowane.

Lp./Sołectwo/Dzień/Termin
Godzina  18.00

1. Bernacice /wtorek /26.02.2019
2. Bernacice G./wtorek/26.02. 2019
3. Biernatów/czwartek/28.02.19
4. Bogdanowice/wtorek/2.04.2019
5. Braciszów/wtorek/12.03.2019
6. Chomiąża/czwartek/7.03.2019
7. Chróstno /czwartek/7.03.2019
8. Ciermięcice/poniedziałek/11.03.2019
9. Debrzyca/poniedziałek/11.03.2019
10. Dobieszów/wtorek/12.03.2019
11. Gadzowice/czwartek/28.02.2019
12. Głubczyce Sady/środa/13.03.2019
13. Gołuszowice/środa/13.03.2019
14. Grobniki/czwartek/14.03.2019
15. Kietlice /czwartek/14.03.2019
16. Klisino /poniedziałek/18.03.2019
17. Krasne Pole /poniedz./18.03.2019
18. Królowe /wtorek/19.03.2019
19. Krzyżowice/wtorek/19.03.2019
20. Kwiatoniów/środa/20.03.2019
21. Lenarcice/środa/20.03.2019
22. Lisięcice/czwartek/21.03.2019
23. Lwowiany/czwartek/21.03.2019
24. Mokre /wtorek/26.03.2019
25. Mokre - Kolonia /wtorek/26.03.2019
26. Nowa  Wieś Gł./czwartek/28.03.2019
27. N. Gołuszowice/czwartek/28.03.2019
28. Nowe Sady/wtorek/2.04.2019
29. Nowy Rożnów/środa/3.04.2019
30. Opawica /środa/3.04.2019
31. Pielgrzymów /czwartek/4.04.2019
32. Pietrowice /czwartek/4.04.2019
33. Pomorzowice /poniedz./8.04.2019
34. Pomorzowiczki /poniedz./8.04.2019
35. Radynia /wtorek/9.04.2019
36. Równe /wtorek/9.04.2019
37. Sławoszów/środa/10.04.2019
38. Stara Wieś/środa/10.04.2019
39. Ściborzyce M./czwartek/11.04.2019
40. Tarnkowa /czwartek/11.04.2019
41. Widok /czwartek/25.04.2019
42. Zawiszyce/czwartek/25.04.2019
43. Zopowy/poniedziałek/29.04.2019
44. Zopowy Osiedle/piątek/26.04.2019
45. Zubrzyce/piątek/26.04.2019

ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA  GŁUBCZYC

w sprawie
przeprowadzenia wyborów
  Sołtysów i Rad  Sołeckich
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ZARZĄDZENIE NR 897/12 BURMISTRZA GŁUBCZYC
z dnia  3. października  2012 r.

w sprawie  ustalenia cennika  opłat  cmentarnych
Na podstawie art 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U.

 z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn.  zm.) art.  4 ust 2 ustawy z dnia  20  grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.z 1997 r.
  Nr 9, poz.  43 z późn.  zm.) oraz  § 1  Uchwały  Nr  IX/79/07 Rady Miejskiej w  Głubczycach  z dnia  4 lipca 2007 r.

w sprawie sposobu  ustalania  cen za korzystanie  z gminnych obiektów  użyteczności  publicznej,  zarządzam,  co następuje:
§ 1. Ustalam cennik obowiązujący  na cmentarzach komunalnych Gminy  Głubczyce:
Poz./ Treść/ Cena
1. Opłata  na okres 20 lat  za  udostępnienie  miejsca  do  wykonania grobu  ziemnego przeznaczonego do  pochówku  trumny
lub  urny ze zwłokami  lub  szczątkami ludzkimi, bez prawa murowania grobu,  na:1)

a) grób ziemny  dziecięcy 90  zł
b) grób ziemny jednomiejscowy lub ziemny grób rodzinny dwumiejscowy w układzie miejsc pionowo 165  zł
c) dopłata  za kolejne miejsce w ziemnym grobie rodzinnym dwumiejscowym  w  układzie miejsc  pionowo 35  zł
d) grób ziemny rodzinny dwumiejscowy    w  układzie  miejsc poziomo  220  zł
e)  dopłata  za kolejne miejsce w ziemnym grobie rodzinnym dwumiejscowym  w  układzie miejsc  poziomo  110  zł
 2. Opłata  na okres 20 lat  za  udostępnienie  miejsca  do  wykonania grobu  murowanego przeznaczonego do  pochówku
trumny  lub  urny ze  zwłokami  lub  szczątkami ludzkimi, na:
a)  grób murowany jednomiejscowy  200  zł
b) grób murowany rodzinny dwumiejscowy w  układzie  miejsc pionowo  200  zł
c)  dopłata  za kolejne miejsce w murowanym grobie  rodzinnym dwumiejscowym  w  układzie  miejsc pionowo  55  zł
d)  grób murowany rodzinny dwumiejscowy w  układzie  miejsc poziomo 350  zł
e)  dopłata  za kolejne miejsce w murowanym grobie  rodzinnym dwumiejscowym  w  układzie  miejsc poziomo  110  zł
3. Opłata przedłużająca  na okres 20 lat  zachowanie  istniejącego  grobu  ze zwłokami i  szczątkami,  po upływie  20–sto
letniego okresu  nienaruszalności,  z prawem do  ponownych pochówków za:
a)  grób ziemny  dziecięcy  90  zł
b)  grób ziemny jednomiejscowy lub ziemny grób rodzinny dwumiejscowy w układzie miejsc  pionowo 165  zł
c)  dopłata  za kolejne miejsce w ziemnym grobie rodzinnym dwumiejscowym  w    układzie miejsc  pionowo 35  zł
d) grób ziemny rodzinny dwumiejscowy  w  układzie  miejsc poziomo  220  zł
e)  dopłata  za kolejne miejsce w ziemnym grobie rodzinnym dwumiejscowym  w   układzie miejsc  poziomo  110  zł
 f) grób murowany jednomiejscowy  200  zł
g) grób murowany rodzinny dwumiejscowy w układzie  miejsc pionowo  200  zł
h) dopłata  za kolejne miejsce w murowanym grobie  rodzinnym dwumiejscowym w  układzie  miejsc pionowo  55  zł
i) grób murowany rodzinny dwumiejscowy w  układzie  miejsc poziomo 350  zł
j) dopłata  za kolejne miejsce w murowanym grobie  rodzinnym dwumiejscowym  w  układzie  miejsc poziomo  110  zł
4. Opłata   roczna  za rezerwację  miejsc:
a)  do wykonania grobu ziemnego lub grobu  murowanego; za  każde  przewidziane   normatywne miejsce grzebalne  75 zł
b)  w  istniejących  grobach murowanych bez zwłok  i  szczątków;  za każde zewidencjonowane normatywne miejsce  grzebalne
(nie dotyczy grobów objętych remontem wg programu konserwatorskiego) 75  zł
5. Opłata  za  czynności  kancelaryjno-terenowe  oraz  za korzystanie z mienia  komunalnego,  związane  z:
a)  budową  grobu murowanego (grobowca),  2) 220  zł
b)  wykonaniem,  montażem  nagrobka, ramy nagrobkowej,  płyty  nagrobnej,2)  65  zł
c)   wjazd na cmentarz   w celach innych  niż  wykonanie pochówku w  ceremoniale  pogrzebowym 3) 22  zł
6. Opłata  jednorazowa  za  udostępnienie  domu przedpogrzebowego  do  jednego  pochówku 4) 165  zł
1) nie obejmuje  opłaty  za pozwolenie na ustawienie  nagrobka, ramy nagrobkowej,  płyty  nagrobnej,
2)  nie obejmuje  opłaty  za wjazd na teren cmentarza,
3) obejmuje jednorazowy  lub wielorazowy wjazd w ciągu  jednego dnia roboczego do jednego  określonego miejsca grzebalnego,
4)  dotyczy  cmentarza komunalnego przy ul.  Wrocławskiej  w  Głubczycach
§ 2. Wszystkie  opłaty określone  w niniejszym cenniku  zawierają  podatek  VAT.
§ 3.  1. Wykonanie   zarządzenia  powierza  się Zastępcy  Burmistrza  Głubczyc.
         2.  Upoważnia się zarządcę  cmentarzy  komunalnych do pobierania  opłat.
§ 4.  Traci moc  Zarządzenie  Nr 1102/09 Burmistrza  Głubczyc  z dnia  17 września  2009 r. w sprawie ustalenia cennika  opłat .
§ 5. Zarządzenie  podlega  ogłoszeniu  na tablicy  ogłoszeń Urzędu  Miejskiego w  Głubczycach
         i tablicy ogłoszeń zarządcy  cmentarzy  komunalnych  w Gminie  Głubczyce.
§ 6.  Zarządzenie  wchodzi w  życie  z dniem podpisania, z  mocą obowiązującą  od dnia 8  października  2012 r.

                                                                                                                         Burmistrz  Jan Krówka

Sprzedam mieszkanie w Głubczycach / do remontu / o pow.90 m.kw wraz z przynależną dużą piwnicą.
Kontakt tel.. pod nast. nr.693 873 099   lub  605 664 644.
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PRZEKSZTAŁCENIE  PRAWA
 UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
 GRUNTÓW  ZABUDOWANYCH

 NA CELE MIESZKANIOWE
W PRAWO WŁASNOŚCI

Szanowni Państwo,
Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w (Dz. U. poz.
1716 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowa-
nia wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
zostało przekształcone w prawo własności tych nieruchomości.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy przez grunty zabudowane na
cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane
wyłącznie budynkami:

1)  mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej
    połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne lub
3) o których mowa w pkt 1 lub 2 wraz z budynkami gospodar-

czymi, garażami oraz innymi obiektami lub urządzeniami budow-
lanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z
budynków mieszkalnych.

Obowiązki nowych właścicieli w związku z przekształceniem
Ustawa nakłada na nowych właścicieli, będących dotychcza-

sowymi użytkownikami wieczystymi wymienionych gruntów,
obowiązek ponoszenia opłat rocznych z tytułu przekształcenia
przez okres 20 lat w wysokości opłat za użytkowanie wieczyste
obowiązujących w dniu 1 stycznia 2019 roku.

Równocześnie ustawa dopuszcza możliwość jednorazowego
wniesienia opłat  za przekształcenie w każdym czasie trwania
obowiązku płatności i wprowadza bonifikaty z tego tytułu w sto-
sunku do gruntów  Skarbu Państwa. Wysokość opłaty jednora-
zowej odpowiada wówczas iloczynowi wysokości opłaty rocz-
nej obowiązującej w roku, w którym nowy właściciel zgłosi zamiar
wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do lat 20.

Bonifikaty w opłatach jednorazowych z tytułu przekształcenia
W przypadku gruntów będących dotychczas własnością jed-

nostek samorządu terytorialnego ustawodawca wprowadził de-
legację dla organów stanowiących jednostek samorządu teryto-
rialnego do udzielania bonifikat od opłat przekształceniowych
w odniesieniu do gruntów stanowiących ich własność za dany
rok  precyzując jednocześnie, że bonifikaty te mogą dotyczyć
osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych w budynkach wielo-
rodzinnych lub spółdzielni mieszkaniowych.

  Rada Miejska w Głubczycach uchwałą Nr IV/32/19 z dnia
30 stycznia 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 511) wprowadziła
takie bonifikaty. Uchwała weszła w życie z dniem 22 lutego 2019
roku. Wysokość bonifikat w opłatach jednorazowych

Bonifikaty od opłat jednorazowych wynoszą obecnie:
1)  60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona

w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, tj. do  31 grudnia 2019 r.
2)  50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wnie-

siona w drugim roku po przekształceniu, tj. do dnia 31 marca 2020 r,
3)  40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie

wniesiona w trzecim roku po przekształceniu, tj. do dnia 31 marca 2021 r,
4)   30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wnie-

siona w czwartym roku po przekształceniu, tj. do 31 marca 2022 r.
5)  20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie

wniesiona w piątym roku po przekształceniu, tj. do dnia 31 marca 2023 r,
6)  10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wnie-

siona w szóstym roku po przekształceniu tj. do 31 marca 2024 r.

Warunki skorzystania z bonifikat w opłatach jednorazowych
Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej i skorzystania z bonifi-

kat ustalonych przez Radę Miejską w Głubczycach należy zgło-
sić do Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Głubczycach (pokój numer 20)  w terminie do dnia
15 marca roku, za który opłata jest wnoszona, przy czym wniosek
za rok 2019 należy złożyć do dnia 15 grudnia 2019 roku.

    Natomiast termin wnoszenia opłat przekształceniowych (rocz-
nych i jednorazowych) został ustalony do dnia 31 marca każdego
roku, z  wyjątkiem opłat za rok 2019, których termin wniesienia
upływa z dniem 29 lutego 2020 r. (w przypadku zamiaru wniesienia
opłaty jednorazowej za rok 2019 - do 31 grudnia 2019 r.).

Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie
Każdy nowy właściciel gruntu otrzyma z urzędu zaświadczenie

potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności. Zaświadczenie to winne być wydane nie
później niż w terminie 12 miesięcy od przekształcenia tj. do dnia
31 grudnia 2019 roku. Jeżeli właściciel będzie chciał otrzymać
zaświadczenie wcześniej może złożyć wniosek o jego wydanie.
Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50 zł.

  Wydanie zaświadczenie nastąpi wówczas w terminie 4 mie-
sięcy od dnia otrzymania wniosku albo 30 dni, jeśli wniosek wła-
ściciela będzie uzasadniony potrzebą dokonania czynności praw-
nej  związanej z lokalem mieszkalnym - jego sprzedaży, darowizny,
podziału itp. W zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz
informuje o obowiązku wnoszenia opłat rocznych, wysokości oraz
okresie wnoszenia tej opłaty. Informuje się także o możliwości
wniesienia opłaty jednorazowej i zasadach jej wniesienia.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą
w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia
opłaty może złożyć do Gminy w terminie 2 miesięcy od dnia dorę-
czenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu
wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej. Do cza-
su zakończenia postępowania ustalającego wysokość i okres
wnoszenia opłaty, opłata wnoszona jest w wysokości wskazanej
w zaświadczeniu.

Urząd przekaże zaświadczenie do sądu wieczystoksięgowego
w terminie 14 dni od daty jego wydania a sąd na jego podstawie
dokona wpisu w księdze wieczystej nieruchomości z urzędu pra-
wa własności gruntu oraz (uwaga!) wpisu roszczenia Gminy
o opłatę przekształceniową. Za dokonanie wpisów w księdze wie-
czystej nie pobiera się opłat sądowych. Zawiadomienie o wpisie
sąd doręczy właścicielowi na adres wskazany w zaświadczeniu.
Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty przekształceniowej
Urząd wyda w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opła-
ty jednorazowej zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty
przekształceniowej, które właściciel winien załączyć do wniosku
o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Od
wniosku o wykreślenie wpisu o roszczenie pobiera się opłatę
stała w wysokości 250 zł w przypadku wniesienia opłaty jednora-
zowej lub 75 zł - w pozostałych przypadkach.

Uwaga! Dokonując opłaty jednorazowej przed wydaniem
z urzędu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie,
Urząd nie będzie w zaświadczeniu wnioskował do sądu o wpis do
księgi wieczystej nieruchomości roszczenia o opłatę, ponieważ
stanie się ono bezprzedmiotowe.

Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczyste-
go gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wła-
sności dostępna jest także w serwisie internetowym pod adre-
sem www.glubczyce.pl W przypadku pytań lub wątpliwości za-
praszamy do Wydziału Rozwoju Przedsiębiorczości i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Głubczycach (p. nr 20).
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Klub LZS Karate-Do Głubczyce prowadził (od 4. -10.02.2019r.  w Schronisku Mło-
dzieżowym w Pietrowicach  pięciodniowe  zgrupowanie tzw. PIKNIK RODZINNY.

 W zajęciach brało udział 25 zawodników. W trakcie treningów i po treningach prowadzone były zajęcia indywidualne przygoto-
wujące do egzaminu i  startu na zawodach w Bratysławie, Zawadzkiem, Tczewie. Szczególny nacisk postawiono na indywidualne
przygotowanie Maćka Kowalczyka do Mistrzostw Europy w Danii. 9.  lutego 2019r przeprowadzono egzaminy na wyższe stopnie.
16 zawodników zdało egzamin na wysokim poziomie. JH

W Medyce w dniach 16-18.01.2019
odbył się Międzynarodowy Turniej
U-9,11,13. Nasi zawodnicy przywieźli
z tej imprezy sześć medali.
U-9 Gra pojedyncza chłopców
I miejsce - Łukasz Golas
U-11 Gra pojedyncza dziewcząt
III miejsce - Anna Paruszewska
Gra podwójna dziewcząt
I miejsce -Maja Naumczyk/ Anna Paruszewska
U-13 Gra pojedyncza chłopców
I miejsce -Mateusz Golas
Gra podwójna dziewcząt
I miejsce - Maja Janko/ Julia Wójcik Beninca K - Koźle
Gra mieszana  I miejsce- Mateusz Golas/ Julia Wójcik
Mateusz Golas został najlepszym zawodnikiem turnieju.
Gratulacje dla wszystkich zawodników.

KWINTESENCJA
KOBIECOŚCI

W dobroci serca i życzliwości,
W uśmiechu na twarzy, radości;
W pięknie ciała i ducha,
We łzach i tym, co wzrusza;
W spokoju, cierpliwości,
W trudzie i znoju codzienności;
W darze macierzyństwa,
W powadze i dostojeństwie;
W głębi wiary i nadziei,
W wartościach od pokoleń wielu;
W znaku krzyża nad chlebem,
W anielskim, miłym śpiewie;
W skromności i prostocie,
W heroizmie oraz cnocie;
W trosce o dom, rodzinę,
W zaufaniu, zamyśleniu;
W zapachu kwiatów, zieleni łąk,
W sile umysłu, pracowitości rąk;
W czystej zmysłowości,
We wszechogarniającej miłości…

                                           Maria Farasiewicz
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FRANCISZKAŃSKIEGO OŚRODKA
 POMOCY DZIECIOM  ZA ROK 2018

Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom oraz Osobom Nie-
pełnosprawnym i Społecznie Nieprzystosowanym  (tak brzmi pełna
nazwa) od roku 1997 służy społeczności miasta, gminy i powiatu.

 Głównym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie świetlicy socjotera-
peutycznej, której odbiorcami zajęć są dzieci i młodzież z rodzin dys-
funkcyjnych, rozbitych, rekonstruowanych i zagrożonych patologią,
jak również osoby szukające pomocy i wsparcia terapeutycznego. W
roku 2018 w zajęciach ośrodka uczestniczyło regularnie ok. 30 dzieci
codziennie i ok. 15 wolontariuszy tygodniowo. Dyrektorem FOPD od
16 sierpnia 2017 roku jest o. mgr Urban Adam Bąk OFM, pedagog i
socjoterapeuta. Realizowany program był zwrócony do dzieci i mło-
dzieży w ramach zajęć opiekuńczych i  wychowawczych FOPD. Zaję-
cia odbywały się w dniach nauki szkolnej, od poniedziałku do piątku
w godz. 15.00 - 19.00. Realizowane zajęcia objęte były harmonogra-
mem tygodniowym i ubogacone różnymi imprezami okolicznościo-
wymi i wyjazdami (foto). Korzystanie z  zajęć w Ośrodku jest bezpłat-
ne, a Ośrodek utrzymuje się z pomocy gminy, powiatu, miasta, parafii,
zakonu i ofiar ludzi dobrej woli.

Realizacja zadań ośrodka w następujących  formach:
- zajęcia edukacyjne-wyrównawcze, które polegały na udzieleniu

pomocy w odrabianiu zadań domowych, dzięki czemu pogłębiano u
tych dzieci program nauczania szkolnego. Prowadzono korepetycje
grupowe oraz indywidualne. Podejmowano współpracę z dyrekcją
szkół i wychowawcami podopiecznych. W tego typu zajęciach po-
magali również wolontariusze, starsza młodzież, oraz nauczyciele
współpracujący z Ośrodkiem.

- zajęcia rozwijające zainteresowania: uzdolnienia i talenty dzieci
i młodzieży należy rozwijać, dlatego niemal każdego tygodnia - w
zależności od możliwości czasowych - prowadzono również zajęcia
artystyczne, plastyczne, muzyczne, teatralne, fotograficzne, sporto-
we, informatyczne czy kulinarne.

Zajęcia artystyczne i plastyczne polegały na samodzielnym wyko-
nywaniu przez dzieci dekoracji pomieszczeń ośrodka na uroczystości
odbywające się w ciągu roku - walentynki, ferie, dzień dziecka, uro-
dziny podopiecznych, wakacje, imprezy andrzejkowe, mikołajkowe,
wigilijne czy inne (foto). Przygotowywano samodzielnie kartki i stro-
iki świąteczne, ozdoby na stół oraz rysunki i plakaty okolicznościo-
we. W ramach zajęć plastycznych dzieci przygotowywały również
prace plastyczne z różnych wyjazdów edukacyjnych i kulturalnych.

Zajęcia teatralne i muzyczne, to poznawanie nowych piosenek
związanych z różnymi okolicznościami, przygotowania do występu
na spotkaniu integracyjnym z osobami niepełnosprawnymi w MOK
czy  prowadzone przez nas akademie czy występy okolicznościowe.
Prowadzono zajęcia z biblioterapii, a wielkim dziełem było przygoto-
wanie i wystawienie Jasełek podczas spotkania wigilijnego (foto).

Zajęcia kulinarne polegały na przygotowywaniu przez dzieci -
pod okiem opiekuna - posiłku, jak również pieczenie ciast czy pierni-
ków. Dzięki zajęciom kulinarnym dzieci miały również możliwość sko-
rzystania z wykonanych potraw.

Zajęcia fotograficzne polegały na nauce robienia zdjęć, wspól-
nych wyprawach (foto) czy poznawania tajnik fotografii.

Zajęcia informatyczne polegały na ćwiczeniu umiejętności w ko-
rzystaniu z komputera i internetu. Szczególny nacisk kładziony był na
odpowiedzialne korzystanie z mass-mediów.

Zajęcia sportowe (foto), rozwijające sprawność fizyczną i zdrowie
dzieci i młodzieży były realizowane na sali Ośrodka (bilard, tenis sto-
łowy, piłkarzyki, dart, trampolina, zajęcia ruchowe, gimnastyka korek-
cyjna), placach zabaw, oraz na sali gimnastycznej i basenie kąpielo-

wym. Zajęcia prowadził o. Urban, posiadający uprawnienia
instruktorskie w piłce nożnej i gimnastyce korekcyjnej. Fi-
nalizacją roku był udział w Franciszkańskich Mistrzostwach
Piłkarskich oraz zawodach sportowych w Górze św. Anny.

- zajęcia terapeutyczne: głównym zadaniem FOPD
jest prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej.

Socjoterapia to metoda leczenia zaburzeń psychicznych
polegająca na wykorzystywaniu oddziaływań natury spo-
łecznej.  Zajęcia socjoterapeutyczne mają za zadanie wspo-
magać dzieci w rozwoju i przyjmowaniu, rozumieniu rzeczy-
wistości przez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych
i terapeutycznych. W naszym głubczyckim Ośrodku, reali-
zowany jest autorski program socjoterapeutyczny "Peda-
gogika miłości", który prowadzi ojciec Urban Adam Bąk
OFM, wykwalifikowany socjoterapeuta i doświadczony
pedagog. Socjoterapia naszego Ośrodka polega na trakto-
waniu 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, ak-
ceptować siebie i innych, odkrywać co dobrego spotyka
ich w życiu, z czego mogą być dumni oraz zdobywają umie-
jętności nazywania swoich emocji i traktowania wszyst-
kich z szacunkiem.  Socjoterapia jest realizowana przez pra-
cę w grupową oraz indywidualną.

wyjazdy, spotkania edukacyjne, rekreacyjne i kulturalne:
w ramach działań Ośrodka zorganizowano w minionym

roku liczne wyjazdy do kina, na basen, wycieczki krajo-
znawcze, jak i wyjazdy dłuższe: "Zimowisko z Bogiem",
"Zjazd Ministrantów i Marianek", "Wakacje z Bogiem", do
parku trampolin "GoJump", strzelnicy "Paintball", "Mon-
ster Truck", półkolonie w stadninie koni, zwiedzanie Wro-
cławia, Opola czy Góry św. Anny (foto). Dodatkowo w każ-
dym tygodniu odbywały się czy zajęcia edukacyjno-kultu-
ralne oraz cykliczne spotkania z gościem.

- szkolenia wolontariuszy i kadry wychowawców:
ważną częścią działań Ośrodka jest szkolenie kadry.

W tym roku na zasłużoną emeryturę udała się p. Bożena
Wojnarska, a zastąpiła ją p. Aneta Hebda. Kadra doszkalała
się zawodowo, przez udział w kursach, szkoleniach czy kon-
ferencjach naukowych, jak również przez studia specjali-
styczne. Również odbywały się szkolenia dla wolontariu-
szy i starszej młodzieży.

- remonty: zajęcia w FOPDz odbywają się zabudowa-
niach klasztornych ojców franciszkanów, w dawnym bu-
dynku Gimnazjum Książęcego, zbudowanym w roku 1752.
Ponad 250 letni budynek wymaga ciągłych remontów i na-
praw, aby jak najlepiej służyć swemu obecnemu zadaniu,
jakim jest służba dzieciom. W tym roku w okresie ferii udało
się wyremontować jedną salę do socjoterapii  oraz w okre-
sie wakacyjnym dokonać gruntownego remontu dwóch sal
lekcyjnych, żeby stworzyć jak najlepsze warunki do zaba-
wy i pracy. Również powstała sala zabaw, gdzie dzieci co-
dziennie mogą korzystać ze sprzętu przeznaczonego do
sportu czy zabaw, aby redukować stres i negatywne emo-
cje.. W planach są kolejne remonty sal oraz adaptacja po-
mieszczeń na siłownię, salę wyciszenia czy inne.

Dodatkowo młodzież zaangażowała się również czynnie
w ogólnopolską akcję zbierania żywności w miejscowych
sklepach, organizowaną co roku przez Opolski Bank Żyw-
ności wraz z FOPD. Dzięki zbiórce żywność ta  służyła jako
codzienne wyżywienie, a słodycze zostały przeznaczone
na paczki świąteczne, mikołajkowe oraz >>>str.20
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Dobiegła końca
Harcerska Akcja Zimowa
Nasi  uczestnicy brali udział   w wielu przed-

sięwzięciach przygotowanych przez naszą
kadrę instruktorką. Codziennie grupa dzieci
i młodzieży wyjeżdżała na lodowisko do Pszo-
wa, zwiedzaliśmy Muzeum Ziemi Głubczyc-
kiej i wieżę widokową, funkcjonariusze stra-
ży granicznej oraz głubczyccy policjanci
przeprowadzili pogadanki na temat bezpiecz-
nych ferii  i przygotowali pokaz sprzętu. Przez
cały czas trwania Akcji Zimowej wspierali
nas żołnierze z 10. Brygady Logistycznej
w Opolu. Mieliśmy do dyspozycji również
wojskowego jelcza. Odwiedziliśmy naszych
strażaków, zapoznaliśmy się z specyfiką ich
codziennej służby. Codziennie odbywały sie
zajęcia z metodyki harcerskiej, zajęcia  mu-
zyczne, plastyczne, teatralne oraz sportowe.
Śpiewaliśmy, rysowaliśmy, ćwiczyliśmy,
uczestniczyliśmy  w grach terenowych, bi-
wakach i ogniskach. Gościliśmy w Stajni na
Warszawskiej, jeździliśmy wagonetą ulicami
miasta, korzystaliśmy z zimowej aury prze-
prowadzając zabawy  na śniegu, lepiliśmy
bałwanki. Dla wszystkich uczestnikow za-
wsze przygotowana byla ciepła herbata
i poczęstunek. Naszej Akcji Zimowej towa-
rzyszyszyla harcerska, radosna atmosfera,
dopisała frekwencja oraz warunki pogodo-
we, ktore sprzyjały zajęciom na świeżym po-
wietrzu jak  i zabawom w zimowej aurze
w drugim tygodniu ferii. Naszą HAZ  „od-
wiedził” i kontrolował wizytator Kuratorium
Opolskiego (foto). W ostatnim dniu akcji na-
szych uczestników odwiedził Burmistrz  Głub-
czyc  Pan  Adam Krupa, dzieciom  i młodzie-
ży wręczono nagrody  za udział w konkur-
sach i turniejach sportowych oraz pamiąt-
kowe upominki. Dziekujemy Urzędowi Miej-
skiemu, MOK, PMZG, 10. Brygadzie Logi-
stycznej w Opolu, Śląskiemu Oddziałowi
Straży Granicznej w Raciborzu, KP Policji,
KP Straży Pożarnej, Stajni na Warszawskiej,
Dyrekcji SP nr 2, SP z Oddz.Przedszkolnymi
w Bogdanowicach, Paniom Marii Farasie-
wicz i Ewie Maleńczyk oraz naszym instruk-
torom za zaangażowanie i pomoc w przepro-
wadzeniu HAZ 2019.        (tekst i foto)
                          Komendantka Hufca  ZHP
                                       Katarzyna Mojzyk



  MARZEC 2019 nr 3/31010

 KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH
KOMENDY HUFCA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO W ROKU 2019

Lp. TERMIN/NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA/MIEJSCE/ORGANIZATORZY
1. 13.01.2019 WOŚPTeren działania Hufca ZHP Głubczyce  KH ZHP
2. 8.01-10.02.2019 Harcerska Akcja Zimowa Ratusz Miejski, Stanica Ściborzyce M. KH ZHP i szkoły podst.
3. 15-17.02.2019 Rok 2019-Rok Powstań Śląskich,  Rok  Stanisława Moniuszki,Teren działania Hufca ZHP Głubczyce H ZHP
4. 22.02.2019 Dzień Myśli Braterskiej Ratusz Miejski w Głubczycach KH ZHP
5. 22-24.02.2019 Podsumowanie HAZ Ratusz Miejski w Głubczycach KH ZHP
6. 22-24.03.2019 Harcerskie Czuwanie Zespół Szkół w Branicach, Teren działania Hufca ZHP SP-Branice
7. 19.04.2019 Rajd Świętego Jerzego Szkoła Podstawowa w Gołuszowicach SP-Gołuszowice
8. 03.05.2019 Uchwalenie Konstytucji 3 Maja Pomnik Czynu Zbrojnego w Głubczycach SP3-Głubczyce
9. 10.05.2019 Bieg Zuchów i Harcerzy Park Miejski SP1-Głubczyce
10. 17-19.05.2019 98. Rocznica Wybuchu Powstania Śląskiego Góra Św. Anny SP-Bogdanowice
11. 07-08.06.2019 Rajd Zuchowy - ZUCHOLANDIA Pietrowice - teren szkoły SP-Pietrowice
12. 15.06.2019 Festiwal Piosenki Harcerskiej Amfiteatr, Teren działania Hufca ZHP Głubczyce KH ZHP
13. Lipiec-Sierpień Harcerska Akcja Letnia 2019 Darłówko Wschodnie KH ZHP
14. Lipiec Nieobozowa Akcja Letnia 2019 Stanica w Ściborzycach Małych KH ZHP i szkoły podst.
15. 29-31.08.2019 Podsumowanie HAL i NAL 2019 Stanica w Ściborzycach Małych KH ZHP
16. 13-15.09.2019 Harcerski Start - biwaki Stanica w Ściborzycach Małych, Ratusz Miejski KH ZHP
17. 20-22.09.2019 Konferencja  kadry instruktorskiej Stanica w Ściborzycach Małych KH ZHP
18. 04-06.10.2019 Harcerski Rajd Jesienny "Granicznym Szlakiem" Głubczyce-Pietrowice KH ZHP i Pietrowice
19. 16.10.2019 Dzień Papieski Teren działania Hufca ZHP Głubczyce KH ZHP i SP2
20. 26-30.10.2019 Akcja Znicz Teren działania Hufca ZHP Głubczyce KH ZHP
21. 10-11.11.2019 Zlot Hufca-101. Rocznica Odzyskania Niepodległości, Pomnik Czynu Zbrojnego KH ZHP i szkoły
22. 22.11.2019 Strofy o Ojczyźnie - Konkurs Recytatorski SOSZW w Głubczycach KH ZHP SOSzW
23. 06-07.12.2019 Hufcowe Mikołajki Zespół Szkół w Lisięcicach SP-Lisięcice
24. 16-21.12.2019 Betlejemskie Światełko Pokoju Teren działania Hufca ZHP Głubczyce KH ZHP

KALENDARZ OBCHODÓW ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH I REGIONALNYCH
ORAZ ROCZNIC HISTORYCZNYCH 2019

LP. DATA/ŚWIĘTO/MIEJSCE UROCZYSTOŚCI/ORGANIZATORZY
1. 14.02.2019r. (czwartek) godz. 12:00   77. ROCZNICA POWOŁANIA ARMII KRAJOWEJ

Kościół Parafialny,  złożenie kwiatów i zniczy przed Tablicą Pamięci/SP1-Głubczyce
2. 01.03.2019r.(piątek) godz. 11:00 NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Kościół Parafialny, złożenie kwiatów przed Tablicą Pamięci  SP2-Głubczyce
3. 15.03.2019r.(piątek) godz. 11:00 74. ROCZNICA WYZW. OBOZÓW JENIECKICH STALAGU 344 W LAMSDORF

                                                                      Łambinowice, Pomnik Martyrologii Jeńców Wojennych, złożenie kwiatów SP-Lisięcice
4. 12.04.2019r.(piątek) godz. 12:00 79. ROCZNICA MASOWEJ II WYWÓZKI POLAKÓW NA SYBIR
                                                                      DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ Pomnik Sybiraków, SP3-Głubczyce
5. 02.05.2019r.(czwartek) godz. 11:00 DZIEŃ FLAGI NARODOWEJ
                                                                        KPP Staży Pożarnej, podniesienie Flagi Państwowej   na  maszt SP-Bogdanowice
6. 03.05.2019r.(piątek) godz. 11:00   228 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3. MAJA
                                  Kościół Parafialny, Uroczysta Msza Św., Apel Pomnik Czynu Zbrojnego, złożenie kwiatów SP3-Głubczyce
7. 08.05.2019r.(środa) godz. 10:00 74. ROCZNICA ZWYCIĘSTWA NAD NIEMIECKIM FASZYZMEM

                                                                 Pomnik Czynu Zbrojnego, Apel Poległych, złożenie kwiatów SP1-Głubczyce
8. 11.07.2019r.(czwartek) godz. 12:00 76. ROCZNICA MORDU LUDNOŚCI POLSKIEJ NA WOŁYNIU

                                                 Kamień Pamięci Kresowiaków Cmentarz Komunalny, złożenie kwiatów i zniczy, KH ZHP
9. 01.08.2019r.(czwartek)  godz. 12:00 75. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

                                                       Kościół Parafialny, złożenie kwiatów przed Tablicą Pamięci, Ratusz Miejski, KH ZHP
10. 15.08.2019r.(czwartek) godz. 12:00 99. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
                                                                           WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

                                                                  Kościół Parafialny, Pomnik Czynu Zbrojnego, złożenie kwiatów,  SP-Pietrowice
    11. 02.09.2019r.(poniedzi.), godz. 10:30 80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ,  DZIEŃ WETERANA

                                                                                      Pomnik Czynu Zbrojnego, Apel Poległych,  złożenie kwiatów, SP-Lisięcice
12. 17.09.2019r.(wtorek) godz. 12:00 80. ROCZNICA AGRESJI SOWIECKIEJNA POLSKĘ
                                                                        91. ROCZNICA UTWORZENIA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW (DZIEŃ SYBIRAKA)

                                                          Pomnik Sybiraków, Kamień Pamięci, Cmentarz Komunalny, złożenie kwiatów, SP2-Głubczyce
13.    11.11.2019r.(poniedziałek)  godz. 11:00 101. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

                                                      Uroczysta Msza Św. w Kościele Parafialnym, Pomnik Czynu Zbrojnego,
                                                           Apel Poległych,  złożenie kwiatów, wszystkie szkoły gminy Głubczyce, harcerze, młodzież
14. 13.12.2019r. (piątek) godz. 12:00   38. ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO
                                                               Kościół Parafialny, złożenie kwiatów przed Tablicą Bp. A. Adamiuka , SP-3Głubczyce
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INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA  KH ZHP W ROKU 2019
Lp. TERMIN NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIEJSCE UWAGI
1. Luty              Święto Służby Więziennej Głubczyce
2. Kwiecień Marsz Pamięci Głubczyce-Pietrowice

Kwiecień 13.Rocznica Śmierci Św. Jana Pawła II Głubczyce
3. Maj              Święto Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Racibórz

Maj              Święto Komendy Powiatowej Straży Pożarnej Głubczyce
Maj              Uroczyste Obchody Święta Ochotniczych Straży Pożarnych Głubczyce

4. Czerwiec Święto 10. Opolskiej Brygady Logistycznej Opole
5. Lipiec              Święto Komendy Powiatowej Policji Głubczyce
6. Sierpień Święto Wojska Polskiego Głubczyce-Opole
7. Październik Dzień Edukacji Narodowej MOK

TERMINY SZKOLEŃ DLA DRUŻYNOWYCH I FUNKCYJNYCH
Lp. TERMIN NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIEJSCE UWAGI
1. Luty              Szkolenie Drużynowych i Funkcyjnych Stanica w Ściborzycach Małych-Pietrowice
2. Marzec Warsztaty dotyczące Harcerskiej Akcji Letniej 2019 Stanica w Ściborzycach Małych-Pietrowice
3. Kwiecień Szkolenie Drużynowych i Funkcyjnych Stanica w Ściborzycach Małych-Pietrowice
4. Maj              Szkolenie Drużynowych i Funkcyjnych Stanica w Ściborzycach Małych-Pietrowice
5. Czerwiec Szkolenie wychowawców Akcja Letnia 2019 Stanica w Ściborzycach Małych-Pietrowice
6. Wrzesień Szkolenie Drużynowych i Funkcyjnych Stanica w Ściborzycach Małych-Pietrowice
7. Październik Szkolenie Radu Programowej Stanica w Ściborzycach Małych-Pietrowice
8. Listopad Zakończenie cyklu szkoleń rozdanie patentów Stanica w Ściborzycach Małych-Pietrowice

Poza Kalendarzem Przedsięwzięć Komendy Hufca , Komenda czynnie włącza się we współudział i organizację imprez sportowych,
kulturalnych, patriotycznych, państwowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski  w Głubczycach, Zarząd
Oświaty Kultury i Sportu, Miejski Ośrodek Kultury, Szkoły Podstawowe i Ponadpodstawowe, Komendę Powiatową Policji, Komen-
dę Powiatową Straży Pożarnej, Zakłady i Instytucje Pracy, Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu oraz jednostkę patronacką
nad Hufcem Głubczyce jaką jest 10 Opolska Brygada Logistyczna. Kalendarz może ulec zmianom.

TURNIEJE BADMINTONA W GŁUBCZYCACH W 2019
Miesiąc/Dzień/ Wydarzenie sportowe/ Organizator
LUTY/15-17/Grand Prix Polski Juniorów i Młodzików w badmintonie/OOZBAD
MARZEC/2/Opolski Turniej Dzieci, Żaków, Młodzików Młodszych w badmintonie i parabadmintonie/OOZBAD
MARZEC/16/ Turniej Amatorów Badmintona o Puchar Starosty Głubczyckiego i Prezesa LKS/LKS Technik Głubczyce
KWIECIEŃ/7/Mistrzostwa Województwa Dzieci, Żaków, Młodzików Młodszych w badmintonie i parabadmintonie/OOZBAD
MAJ/24-26/Międzynarodowy Turniej badmintona  Polish U-17 Open 2019/LKS Technik Głubczyce
LISTOPAD/??/Międzynar. Turniej badm.  Mini Silesia Cup Dzieci, Żaków, Młodzików Mł. w badmintonie i parabad/OOZBAD
GRUDZIEŃ/??/Mikołajkowy Turniej Dzieci, Żaków, Młodzików Młodszych w badmintonie i parabadmintonie/OOZBAD

 IMPREZY PLANOWANE NA ROK 2019
W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W N.GOŁUSZOWICACH
Data/Nazwa imprezy/Miejsce imprezy
KWIECIEŃ/8-10/2019/Kiermasz świąteczny/MOK Głubczyce
KWIECIEŃ/17/2019/Śniadanie Wielkanocne/ŚDS Nowe Gołuszowice
CZERWIEC/09/2019/Piknik Integracyjny/ŚDS Nowe Gołuszowice
CZERWIEC/18-19/2019/Wojewódzki Turniej Sportowy Środowiskowych Domów Samopomocy/ŚDS Nowe Gołuszowice
LISTOPAD/15/2019/Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji (spektakl i marsz tolerancji)/MOK Głubczyce/
                                                                                                                                               Ul. Kochanowskiego oraz plac przy Ratuszu
LISTOPAD/21/2019/Obchody Dnia Pracownika Socjalnego/MOK Głubczyce (spektakl)/ŚDS N. Gołuszowice (poczęstunek)
GRUDZIEŃ/9-11/2019/Kiermasz Świąteczny/MOK Głubczyce
GRUDZIEŃ/18/2019/Wigilia BożonarodzeniowaMOK Głubczyce (Jasełka)/ŚDS Nowe Gołuszowice (Wigilia)

OSZUŚCI MAJĄ NOWY SPOSÓB NA WYŁUDZANIE PIENIĘDZY
Dzwonią i mówią, że na poczcie czeka paczka.
Na policjanta, na prokuratora, na wnuczka - Polacy wiedzą już o tych metodach oszustów  i umieją się przed nimi bronić.
Złodzieje szukają więc nowych sposobów. Poczta Polska ostrzega przed kolejnym z nich.
Więcej:  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,24472654,oszusci-maja-nowy-sposob-na-wyludzanie-pieniedzy
-dzwonia-i.html       19.02.2019 17:34
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KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO SPORTOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZOKIS W 2019 ROKU

Lp. Dyscyplina Miejsce Termin Uwagi
1. Głubczycka XXIX liga halowej Piłki nożnej Hala sportowa Styczeń 2019
2. Cykl imprez międzyszkolnych wg kalendarza koordynatora sportu GminaKalendarz szkolny
3. Halowy turniej piłki nożnej "bawi nas piłka" orlicy 2019 Hala sportowa Luty 2019
4. XVIII Gminny przegląd inscenizacji bożonarodzeniowych MOK Styczeń 2019
5. Cykl imprez sport.-rekreacyjnych Ferie 2019 Hala sportowa 28.01-08.02.2019
6. Gminny turniej halowej piłki nożnej drużyn LKS Hala sportowa Luty 2019
7. Halowy turniej płki nożnej trampkarzy o puchar  Burmistrza Głubczyc Hala sportowa Luty 2019
8. XVII  Halowy turniej piłki nożnej sołectw gminy głubczyce o puchar Burmistrza Głubczyc   Hala sportowa 09.02.2019
9.  XXI Otwarty turniej piłki siatkowej o  puchar dyrektora ZOKIS Hala sportowa 23.02.2019
10. XVII  Gminny turniej piłki siatkowej sołectw gminy głubczyce o puchar Burmistrza Głubczyc Hala sportowa 4.02.2019
11. Powiatowy turniej halowej piłki nożnej dzieci bawi nas piłka "żacy" Hala sportowa Luty 2019
12. Samorządowy turniej w badmintona o puchar burmistrza głubczycHala sportowa Marzec 2019
13. XX mistrzostwa służb  mundurowych w piłce nożnej halowej Hala sportowa 26.01.2019
14. Turniej tenisa stołowego o  puchar Burmistrza Głubczyc Szkoła Pietrowice Marzec 2019
15. XV Gminny przegląd talentów Przedszkolaków MOK Kwiecień 2019
16. Grand prix śląska czesko - polskiego w karate Hala sportowa Maj 2019
17. Festyn rekreacyjno sportowy z okazji Dnia Dziecka. Okolice Ratusza 01.06.2019
18. Olimpiada przedszkoli Hala sportowa Czerwiec 2019
19. Wakacje w mieście Orlik, Basen, Kort lipiec, sierpień 2019
20. Międzynarodowe seminarium   kata z Santo Torre Hala sportowa Sierpień 2019
21. Pięciobój sportowo - rekreacyjny Marysieńka  Las Wrzesień 08.09.2019
22. Głubczycka XXX liga halowej piłki nożnej Hala sportowa Grudzień '19/ Styczeń '20

ZAWODY SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
W GMINIE GŁUBCZYCE 2019

Data   Wydarzenie Kategoria Miejsce
Styczeń 2019
10.01.2019 Badminton drużynowy finał wojewódzki dz/chł  2006 i młodsi hala ZOKiS Głubczyce
16.01.2019 Dwa ognie GMINNE dz/chł  rocz. 2008 i młodsi hala ZOKiS Głubczyce
22.01.2019 Mini koszykówka GMINNE dz/chł rocz. 2006 i młodsi hala ZOKiS Głubczyce
23.01.2019 Siatkówka GMINNE dz/chł  rocz. 2003-2005 hala ZOKiS Głubczyce
24.01.2019 Tenis Stołowy - indywidualnie GMINNE dz/chł  rocz. 2003-2005 SP 3 Głubczyce
Luty 2019
13.02.2019 Siatkówka chłopców POWIATOWE Licealiada ZSM Głubczyce
13.02.2019 Mini koszykówka POWIATOWE dz/chł.  rocz.2006 i młodsi hala ZOKiS Głubczyce
14.02.2019 Siatkówka dziewczęta POWIATOWE Licealiada ZSM Głubczyce
 20.02.2019 Siatkówka dziewczęta POWIATOWE rocz. 2005-2003 hala ZOKiS Głubczyce
28.02.2019 Tenis Stołowy - indywidualnie dz/chł. rocz. 2006 i mł. SP 1 Głubczyce
Marzec 2019
05.03.2019 Mini siatkówka dz. 2006 i młodsi SP 2 Głubczyce
06.03.2019 Mini siatkówka chł. 2006 i młodsi SP Lisięcice
21.03.2019 Piłka nożna chł. GMINNE 2003-2005 Orlik Głubczyce
29.03.2019 Piłka nożna chł. POWIATOWE 2005-2003 Orlik Głubczyce
Kwiecień 2019
03.04.2019 Piłka nożna chł. GMINNE 2006 i młodsi Orlik Głubczyce
10.04.2019 Piłka Nożna dz. GMINNE 2006 i młodsi Orlik Głubczyce
11.04.2019 Piłka Nożna dz. GMINNE 2003-2005 Orlik Głubczyce
Maj 2019
14.05.2019 LA Indywidualne GMINNE 2006 i młodsi  i 2005-2003 Stadion SP Lisięcice
22.05.2019 LA indywidualnie POWIATOWE dz/chł.  2006 i młodsi i 2005-2003 Stadion SP Lisięcice

GMINA GŁUBCZYCE W STATYSTYCE WYDZIAŁU SPRAW  OBYWATELSKICH  I USC W 2018R.
Liczba mieszkańców gminy - 21.547 w tym w mieście Głubczyce  - 11.981 osób.
Zawarto -112 małżeństw, urodziło się 192 dzieci w tym 94 dziewczynek i 98 chłopców.
Zarejestrowano 288 zgonów naszych mieszkańców.
17.10.2018r. odbyła się uroczystość złotych godów małżeńskich w której udział wzięło 6 par małżeńskich.
                                                                                                                 Kierownik WSO i USC - Beata Grochalska
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14.02.2019 R. HARCERZE ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO  ZACIĄ-
GNĘLI WARTĘ HONOROWĄ PODCZAS UROCZYSTOŚCI W 77. ROCZNICĘ
POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ. Uroczystość odbyła się w Kościele Parafial-
nym, gdzie przedstawiciele władz samorządowych, delegacje służb mundurowych,
związków kombatanckich, młodzież szkolna oraz harcerze złożyli wiązanki kwia-
tów przed tablicą upamiętniającą polskich żołnierzy Armii Krajowej, która była
najsilniejszą i najlepiej zorganizowaną armią podziemną z działających w tamtym
czasie w Europie.                                                                                                       KM

GRAND PRIX JUNIORÓW I MŁODZIKÓW  W GŁUBCZYCACH.
 Zdobyliśmy na tych zawodach  (15 -17.02.2019r.) cztery medale: dwa złote, srebrny i brązowy
W juniorach: w grze podwójnej: I m.  Kordian Kobylnik/ Maciej Matusz.
W grze mieszanej: I m.  Maciej Matusz/ Dominika Kwaśnik Beninca K-Koźle. W grze pojedynczej: II m.  Maciej Matusz.
W młodzikach: III m. wywalczył w grze mieszanej Mateusz Golas z Julią Wójcik Beninca K-Koźle
                                                                                                                                                                     Gratulujemy.
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NOWOROCZNE SPOTKANIE
23 stycznia br w Hotelu Domino  odbyło się noworoczne spotkanie

Kresowian po raz kolejny zorganizowane przez Głubczyckie Towa-
rzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Płd. - Wsch. pod przewodnic-
twem prezesa Edwarda Wołoszyna i jego zastępcy Kazimierza Na-
umczyka.

50-osobowa grupa Kresowiaków wzięła udział w tym jakże miłym
spotkaniu, które zaanonsował i prowadził wspomniany p. Edward
Wołoszyn. Ciepłymi słowy przywitał wszystkich przybyłych, w tym
władze gminy reprezentowane przez wiceburmistrza Kazimierza Be-
dryja oraz dr Barbarę Piechaczek - dyrektora Powiatowego Muzeum
Ziemi Głubczyckiej.

O oprawę artystyczną tego spotkania zadbała Maria Farasiewicz,
prezentując tematyczny program poetycko-muzyczny, przy akompa-
niamencie klawiszowym ucznia Zespołu Szkół Mechanicznych -
Macieja Cykowskiego. Wybrzmiały tu jej wiersze, odśpiewane we-
spół z bracią kresową tradycyjne kolędy oraz pastorałki, a symbolicz-
ny "Znak pokoju" zjednoczył zebranych uściskiem dłoni. Zapano-
wał wyjątkowy, nostalgiczno-sentymentalny nastrój. W niejedny-
oku zakręciła się łza…

Nie mogło też zabraknąć noworocznych życzeń skierowanych do
Kresowiaków, zwłaszcza tych sędziwych, coraz liczniej opuszczają-
cych ten ziemski padół.

Gościem specjalnym owego dorocznego spotkania była dr Barba-
ra Górnicka - Naszkiewicz, która w swym wystąpieniu zachęcała do
lektury swojej książki "Pamięć pokoleń. Tradycja kulturowa subre-
gionu głubczyckiego", wydanej zresztą staraniem właśnie prezesa

E. Wołoszyna i wiceprezesa K. Naumczyka. Przypomnijmy, że pro-
mocja tej jakże interesującej publikacji miała miejsce 11 grudnia 2018
r w naszym muzeum.

Lecz to nie wszystko. Edward Wołoszyn przedstawił ponadto pierw-
szy egzemplarz nowej dwutomowej publikacji dr Katarzyny Maler i
dr Arkadiusza Szymczyny zatytułowanej "Kresowi mieszkańcy ziemi
głubczyckiej" (w 100.rocznicę odzyskania niepodległości). Dzieło to
już jest w druku, a na jego kartach można odnaleźć także   >>>

>>> szerokie działania wspomnianego Towarzystwa Miło-
śników Lwowa i Kresów Płd.-Wsch. w jego zgoła 10-letniej
historii. Trzeba tu podkreślić ów informacyjno-edukacyjny i
kulturowy charakter działalności głubczyckiego stowarzy-
szenia, które ocala od zapomnienia, a pamięć o Kresach prze-
kazuje młodym pokoleniom.

Noworoczne spotkanie, w którym nie zabrakło też kreso-
wego jadła, zakończyły długie, kuluarowe rozmowy o cha-
rakterze wspomnieniowym.

                                                Redakcja ZSM

APEL  DO RODZICÓW
NIE SZCZEPIĄCYCH DZIECI!
   Zwracam się do Państwa z gorącym apelem, o docenienie
wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka
przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.
     Pragnę zwrócić uwagę na bieżącą sytuację dramatycz-
nego wzrostu liczby zachorowań na odrę w Europie. Do
5.10. 2018 r. najwięcej zachorowań wystąpiło w Rumunii
(5100 przypadków), Francji (2702), Grecji (2290), Włoszech
(2248)......Jako Rodzice odpowiedzialni za zdrowie swoje-
go Dziecka, proszę ponownie przeanalizowali zasadność
zaszczepienia  Dziecka, w kontekście aktualnej sytuacji epi-
demiologicznej w kraju. i podjęcie pozytywnej decyzji w
myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia "lepiej zapobie-
gać niż leczyć".
                               Z poważaniem Alina Mazur-Ciapa
                                         PPIS w Głubczycach

INFORMACJA   Z PRZEBIEGU   WYPO-
CZYNKU ZIMOWEGO   DZIECI I MŁODZIE-
ŻY W 2019 ROKU NA TERENIE POWIATU
GŁUBCZYCKIEGO

W powiecie głubczyckim dzieci powróciły już do ławek
szkolnych po feriach zimowych. W 2019r. na terenie powiatu
głubczyckiego w elektronicznej bazie Kuratorium Oświaty
zarejestrowano 8 turnusów zorganizowanego wypoczynku
dzieci i młodzieży, z którego skorzystało 238 uczestników.

 \Wypoczynek dzieci i młodzieży organizowany był
w miejscu zamieszkania /na bazie szkół, Świetlic Środowisko-
wych oraz Ratusza Miejskiego w Głubczycach.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom wypoczynku wiele
atrakcji typu: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, arty-
styczne, komputerowe, wycieczki 1- dniowe/w programie
kino, lodowisko, kryta pływalnia.

  W ramach wypoczynku dzieci i młodzieży podejmowano
działania profilaktyczne i prewencyjne zmierzające do zapew-
nienia bezpiecznego wypoczynku.

Przeprowadzono 7 kontroli oceniając m.in.: warunki zdro-
wotne w zakresie stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń
i otoczenia oraz bloków żywienia, stan sanitarno-higienicz-
ny pomieszczeń sanitarnych, warunki do uprawiania sportu
i rekreacji, zapewnienie opieki medycznej,

W trakcie wypoczynku wśród uczestników nie odnotowa-
no urazów, zachorowań, wypadków, hospitalizacji  oraz za-
truć pokarmowych. Stan zdrowia dzieci i młodzieży nie budził
zastrzeżeń. Placówki wypoczynku były zarejestrowane w elek-
tronicznej bazie wypoczynku, a organizatorzy zapewnili
uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu

                                                    PPIS  Alina Mazur-Ciapa
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TAEKWONDO - OPEN DUTCH 2019
 W dniach 25-26.01.2019 w Helmond, koło Eindhoven (Ho-

landia) odbył się międzynarodowy turniej Taekwondo ,,Open
Dutch Championships 2019. Startowało w nim 777 zawodników z
Belgii, Anglii, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Luksemburgu,
Holandii, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Szkocji, Słowenii, Szwe-
cji, Walii, Wielkiej Brytani, Ukrainy oraz Polski. Zawody odbywa-
ły się na 10 planszach w dwóch konkurencjach: walkach oraz
układach. Współzawodnictwo obejmowało trzy kategorie wieko-
we- młodzika, juniora oraz seniora. LKS Spartę Głubczyce i Pie-
trowice reprezentowała dziewięcioosobowa ekipa w składzie:
Anna Żłobicka, Karolina Konik, Wojciech Jano, Jakub Wtykło,
Kacper Zakrzyk, Jakub Brewus, Michał Jano, Bartosz Słodkow-
ski oraz trener Daniel Jano. Zawodnicy Sparty zdobyli  5 złotych,

2 srebrne i 1 brązowy medal. Wyniki zdobyte przez seniorów:
Bartosz Słodkowski I m walki +78 kg, Karolina Konik II m walki -
62 kg, Michał Jano I m układy. Bardzo dobrze spisali się także
juniorzy zajmując czołowe miejsca: Kacper Zakrzyk I m walki 62kg,
I m układy; Jakub Brewus II m walki +75 kg, Jakub Wtykło III m
walki -62 kg. Natomiast w kategorii młodzika I miejsce zajęła Anna
Żłobicka w walkach do 170 cm. Był to pierwszy w tym roku turniej
sprawdzający przed zbliżającym się Pucharem Polski, a także Mi-
strzostwami Świata w Inzell w Niemczech. Wszystkim zawodni-
kom serdecznie gratulujemy wysokich wyników i życzymy dal-
szych sukcesów w nadchodzącym sezonie.

Grudzień i styczeń, to wyjątkowy czas w życiu Przedszkola nr 1,
usłany świętami, konkursami i występami.

    Poszczególne wydarzenia dały okazję do realizacji specyficz-
nego dla naszej placówki programu wychowawczego. Na czym ta
specyfika polega? Z pewnością każdy słyszał lub posługiwał się
powiedzeniem, że „dziecko oddaje się do przedszkola". Sugeruje
to powierzenie dziecka komuś obcemu, w inny świat. W naszym
przedszkolu, od wielu już lat, staramy się, aby dzieci nie były
„oddawane" na kilka godzin dziennie lecz w miarę możliwości,
abyśmy wraz z rodzicami, stworzyli wspaniały świat edukacji. Aby
życie rodzinne dziecka zostało rozszerzone o nowe pole (zabawy
z rówieśnikami, tworzenia sytuacji społecznych, edukacji) bez eli-
minowania rodziców. Ten nasz ideał, to rozwój dzieci, gdzie rodzi-
ce otrzymują fachową pomoc nauczycielską i mają do dyspozycji
wszystko, co nazywamy przedszkolem. Pod tym kątem proszę
spojrzeć na opisane niżej wydarzenia.

   W grudniowym czasie przygotowań do świąt Bożego Naro-
dzenia, dzieci ze wszystkich grup wraz z rodzicami i nauczycielka-
mi wypiekały świąteczne ciasteczka. Przygotowanie ciasta, wy-
krawanie, pieczenie w naszej kuchni i zdobienie. Ileż radości,
wspólnych przeżyć i nowych umiejętności.

   Jasełka
poszczegól-
nych grup, to
wysiłek nie
tylko wystę-
p u j ą c y c h
dzieci ale przy-
g o t ow u j ą -
cych je rodzi-
ców i grona
pedagogicz-
nego. Uwień-
czeniem tego

wysiłku było zdobycie przez grupę KOTKÓW (dzieci 5-6 letnie) I
miejsca na Gminnym Przeglądzie Inscenizacji Bożonarodzenio-
wych „Do szopy hej pasterze" Głubczyce 2019. Zachęcone tym
sukcesem, dzieci z grupa MISIÓW wystawiły swoje jasełka w
Szkole Podstawowej nr 2.

   Tradycyjnie, od wielu już lat, rodzice wystawiają sztukę te-
atralną dla swoich pociech. W tym roku była to legenda „Wars i
Sawa". Z powodu remontu MOK, tym razem dzieci, nauczycielki
i rodziców, którzy nie występowali ale za to wcześniej przygoto-
wali dekorację, musiała pomieścić jedna z naszych sal.

   Udział w WOŚP, to występ dzieci z udziałem nie tylko rodzi-
ców ale całych rodzin. To wspólne dekorowanie serc, śpiewy,
kwestowanie.

   Jakże miłym świętem jest Dzień Babci i Dziadka. W naszym
przedszkolu uroczystość z tej okazji przygotowana została przez
dzieci, ich rodziców oraz grono pedagogiczne. Ci, których kocha-
my i którzy kochają najczulej, a czasami nawet rozpieszczają, zo-
baczyli szereg występów artystycznych swoich wnuczek i wnu-
ków, a następnie zostali zaproszeni na poczęstunek, co dało oka-
zję do wspólnych rozmów w miłym gronie. Wszystkim Rodzicom,
wspierającym nasze działania serdecznie dziękujemy!

 Chcielibyśmy, abyście popatrzyli Państwo na codzienne życie
naszego Przedszkola i wszelkie wydarzenia, jako rozwinięcie życia
rodzinnego o nowe otoczenie i nowe możliwości.

                                                       Dorota Raniszewska-Moroz

GRUDZIEŃ I STYCZEŃ
W PRZEDSZKOLU NR 1

W dniach od 8.02. do 10.02.2019r w Danii odbyły się
MISTRZOSTWA EUROPY W KARATE OLIMPIJSKIM WKF

    Kadra Polski liczyła 30 zawodników. W kategorii kata kade-
tów wystartował zawodnik Ludowego Ze-
społu Sportowego Karate-Do Głubczyce
wystartował Maciej Kowalczyk. Maciek
miał do przejśćia 4 starty. W pierwszej
grupie na 8 zawodników zajął 1 miejsce.
W 2 drugiej grupie wykonał kata UNSU
ale sędziowie ocenili Maćka za miejscem ,
które nie dopuszczono do 3 rundy. Łącznie
Maciek zajął 13 miejsce. Był to bardzo do-
bry start , szkoda że trener klubowy nie
móg³ pojechaæ do Danii. JH
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HARCERZE ZHR ZAWIEŹLI DARY NA KRESY
Od 2014 roku środowisko głubczyckie Związku Harcerstwa Rze-

czypospolitej organizuje zbiórki darów dla Polaków mieszkających
na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.

W drugi weekend lutego druhny i druhowie z Podsudeckich Związ-
ków Drużyn ZHR zawieźli 230 paczek do rejonu solecznickiego leżące-
go na Wileńszczyźnie. Rejon solecznicki to powiat na Litwie, położo-
ny przy granicy z Białorusią, w którym Polacy stanowią ok. 80% miesz-
kańców. Zebrane dary trafiły przede wszystkim do najbardziej potrze-
bujących rodzin, a także m.in. do polskich szkół i przedszkoli w Białej
Wace, Zawiszańcach i Solecznikach Małych, do parafii w Miednikach
Królewskich oraz do solecznickiego i turgielskiego środowiska har-
cerskiego. Tradycyjnie już wyjazd paczkowy środowiska podsudec-
kiego łączył się z biwakiem z miejscowymi druhnami i druhami z So-
lecznik, Turgiel i Starych Trok.

Akcja paczkowa jest częścią ogólnopolskiej zbiórki pod nazwą
"Rodacy-Bohaterom" organizowanej przez Stowarzyszenie Odra-
Niemen. Pierwszą akcję Stowarzyszenie zorganizowało w 2009 roku
i była ona przeprowadzona z myślą o polskich kombatantach cza-
su II wojny światowej i antykomunistycznej konspiracji powojen-
nej, którzy w wyniku zmiany granic zostali na wschodzie. Dziś
kombatantów jest coraz mniej, a paczek szczęśliwie z każdym ro-
kiem przybywa, jednak przedsięwzięcie odbywa się pod tą samą
nazwą, gdyż wszyscy Polacy mieszkający na wschodzie, którzy
dbają o język polski, kulturę i tożsamość są strażnikami dziedzic-
twa Rzeczypospolitej na Kresach - współczesnymi bohaterami.

Z darów zebranych w tegorocznej zbiórce w Głubczycach udało
się przygotować 65 paczek o łącznej wadze blisko 800 kg. Każda
paczka zawierała długoterminowe produkty spożywcze zebrane
według uniwersalnej listy. Do akcji włączyły się niemal wszystkie
głubczyckie szkoły i parafia pw. N.N.M.P w Głubczycach. Ponadto
harcerze z Głubczyc zajmują się pakowaniem i magazynowaniem
darów zebranych w części województwa opolskiego i śląskiego,
gdzie w tym roku łącznie zebrano dary do ok. 1155 paczek, o łącznej
wadze ponad 13 ton. W ramach tegorocznej zbiórki zebrano także
pokaźną ilość książek i chemii gospodarczej.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Odra-Niemen i oddziałowi opolskiemu
tej organizacji za wsparcie organizacyjne. Za pomoc i piękną kre-
sową gościnę wyrazy wdzięczności kierujemy do solecznickiej
Wspólnoty Miłosierdzia Bożego oraz druhen i druhów z Solecz-
nik. Naszymi przewodnikami na miejscu byli Tadeusz Romanow-
ski, który chyba jak nikt zna sytuację ubogich mieszkańców rejonu
solecznickiego, a także druhny s. Magdalena Klepka, która poka-
zała nam Turgiele, Miedniki Królewskie i pozostałości po Rzeczpo-
spolitej Pawłowskiej oraz druhna Beata Zarumna, która wraz ze
swoimi druhnami zorganizowała nam zakwaterowanie.

Dziękujemy jeszcze raz wszystkim mieszkańcom ziemi głubczyc-
kiej, którzy przyczynili się do tegorocznej zbiórki.

hm. Marcin Żukowski HR
Podsudecki Związek Drużyn Harcerzy ZHR
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SZKOLIMY POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW
19.02.2019 roku w "Sali pod Aniołem" w Ratuszu w Głubczycach Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu

(polska strona Euroregionu Silesia) przeprowadziło szkolenie dotyczące zasad prawidłowego przygotowania wniosków o dofi-
nansowanie, realizacji mikroprojektów oraz kwalifikowalność kosztów w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020
w Euroregionie Silesia - program INTERREG V-A Republika Czeska-Polska.

Szkolenie kierowane było do podmiotów posia-
dających osobowość prawną, ale nie prowadzą-
cych działalności gospodarczej (m.in. jednostki
samorządu terytorialnego, szkoły wszystkich
szczebli, przedszkola, instytucje kultury, stowarzy-
szenia, fundacje, itp.). Drugą część szkolenia po-
prowadzili pracownicy Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Opolskiego, którzy przedsta-

wili informacje dotyczące trwającego naboru "dużych" projektów w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w
osi priorytetowej 3 Edukacja i Kwalifikacje. Szkolenie w Głubczycach było czwartym szkoleniem (w okresie styczeń-luty 2019), które
było organizowane dla poszczególnych powiatów tworzących obszar Euroregionu Silesia po polskiej stronie.

Terminy naboru wniosków o dofinansowanie w 2019 roku:
7. nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów:
* Termin składania wniosków na 7. Posiedzenie EKS : do 04. 03.2019. Termin 7. posiedzenia EKS : 13.06.2019
8. nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów:
* Termin składania wniosków na 8. Posiedzenie EKS: do 03.09.2019. ̆ Termin 8. posiedzenia EKS : 12.12.2019
* Terminy naboru w ramach "dużych projektów" w zakresie Edukacji i Kwalifikacji:
15.04.2019 (propozycja), 30.09.2019  (wniosek), 30.01.2020  (KM)
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry zachęca do skorzystania z bezpłatnych konsultacji pomysłów i wniosków o dofinan-

sowanie mikroprojektów. Siedziba Stowarzyszenia: 47-400 Racibórz, ul. Batorego 7, II piętro, www.euroregion-silesia.pl
Informacji na temat "dużych projektów" udzielają pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Opolu  Departament

Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opole, ul. Krakowska 38A tel.  77 54 16 283
e-mail: rpk@opolskie.pl                                                                                              Iwona Paprotny Euroregion Silesia

50 LAT
ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH

MOJE WSPOMNIENIE O JANIE  MRUKU

Dyrekcja, Komitet Organizacyjny
ZJAZDU  ABSOLWENTÓW

I  NAUCZYCIELI
 serdecznie zapraszają  na

 uroczyste obchody jubileuszowe
11 -12 października 2019r.
Okoliczność towarzysząca:

25 - lecie teatru "TRADYCJA"
 kontakt: TEL. 77 485 3087-88,

email: sekretariat@zsmglubczyce.pl

 Mój pierwszy kontakt z prof. Janem Mrukiem miał miejsce
w Liceum Ogólnokształcącym gdzie był moim polonistą. Kiedy
po studiach wróciłem do tej szkoły, był moim starszym kolegą.
Wiadomo już było, że przygotowuje organizacyjnie do otwarcia
Technikum Mechaniczne. Po roku był moim dyrektorem. Niejed-
nokrotnie gdy wchodziłem do Jego gabinetu czynił ręką gest
sugerujący "zamknij za sobą drzwi" ponieważ zza swojego biur-
ka nie miał wglądu w głąb sekretariatu, a chciał wyrazić  swoje
poglądy i opinie na temat tego co robi, bo musi, bo takie są
polecenia i co o tym  sądzi. Na podstawie tej wiedzy i innych
faktów pozwalam sobie publicznie zaproponować społeczności
szkolnej i środowisku, by w stosownym momencie upamiętnić
Jana Mruka inicjatora i budowniczego, pierwszego wieloletnie-
go dyrektora, prekursora kształcenia zawodowego na ziemi głub-
czyckiej. Jestem przekonany, że znajdą się  oponenci i jakie pod-
niosą argumenty..... Znamy historię człowieka, który zaparł się
Chrystusa, a mimo to został świętym.

Dyr./Prof. Jan Mruk  gdyby to uczynił, zrobiłby karierę poli-
tyczną, ale pozostał wierny swoim ideałom, szkole,  społeczno-
ści głubczyckiej i takim  pozostanie w pamięci tysięcy absol-
wentów którzy w „Jego” szkole zdobyli zawód

                                                                                         Jan Wac
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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>

APEL
 DO MIESZKAŃCÓW

GŁUBCZYC I OKOLIC
ZBLIŻA SIĘ ZIMA,

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI
DLA OSÓB SAMOTNYCH,

CHORYCH,
NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

MOŻE POTRZEBUJĄ
NASZEGO WSPARCIA

KONTAKT
 DO OŚRODKA POMOCY

SPOŁECZNEJ
GŁUBCZYCE,

UL POCZTOWA 6A
  TEL. 77 485 29 22
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Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zopowych składają serdeczne podziękowania za przekazany w ubiegłym roku 1%
podatku dochodowego. Dzięki Państwa pomocy mogliśmy zrealizować zakup hełmów strażackich, które w jeszcze lepszy sposób
chronią naszych strażaków. W tym roku kolejny raz prosimy o wsparcie naszych działań abyśmy mogli lepiej służyć bezpieczeństwu
Gminy Głubczyce!  Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony Internetowej gdzie na bieżąco umieszczamy informacje z
życia naszej jednostki: www.zopowy.osp.pl oraz profilu

www.facebook.com/osp.zopowy
Z podziękowaniem Zarząd oraz członkowie OSP Zopowy.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu 12 marca 2019 r.

odbędzie się V przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprze-
daży nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej według ewiden-
cji gruntów jako działka nr 290/1 o powierzchni 0,1000 ha, położo-
nej w obrębie gruntów miejscowości Równe. Cena wywoławcza
do przetargu  5 988,00 zł + VAT 23%. Wadium wynosi 600,00 zł;

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w
pieniądzu. Termin i warunki wniesienia wadium zawarte są w ogło-
szeniu o przetargu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzę-
dzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodległości nr 14 (pokój nr 20)
- tel.  (077) 485 30 21 w. 223 i 224 lub na stronie WWW.glubczyce.pl

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej wiado-

mości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszcze-
niu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczycach
wykazów obejmujących nieruchomości Gminy Głubczyce, prze-
znaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie:

* nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę, położo-
na w Zubrzycach, oznaczona jako część działki nr 303;

* użyczenie, położone w Głubczycach, oznaczone jako części
działek nr 286/43, nr 733/17, nr 286/109, nr 292/25, nr 619/44, nr 274/
89 oraz działka nr 292/17.
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>>>dok. ze str. 8 nagrody w konkursach i zabawach. W okresie adwentu podczas rorat zorganizowano akcję "Śniadanie", gdzie
dzieci uczestniczące w roratach otrzymywały codziennie posiłek, a dorośli kawę. Przebywanie podopiecznych na zajęciach z rówie-
śnikami i opiekunami, którzy otaczają dzieci życzliwością i wsparciem pozwoliło na odreagowanie określonych doświadczeń trauma-
tycznych przeżywanych czasami w rodzinie i środowisku oraz nauczyło rozumnie korzystać z elektroniki i mądrze spędzać czas.
Oprócz realizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych dzieci odbierały dobre wzorce i normy, co zwiększyło ich
bezpieczeństwo, podniosło aktywność i umiejętność odnalezienia się w społeczeństwie.  o. mgr Urban Adam Bąk OFM,

FOTO  Z  FRANCISZKAŃSKIEGO OŚRODKA POMOCY DZIECIOM >>> str. 8

Z ok. 1. Dnia Wiosny  21. 03. br. o godz. 17.00 odbędzie się doroczny koncert charytatywny  „OTWARTE SERCA”
 w reż. Marii Farasiewicz w Sali pod Aniołem w Ratuszu Miejskim. Dochód z koncertu przeznaczony jest na remont FOPDz




