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Lp. Data /Godzina/Konkurs/Gmina/Miejsce
1. 07.05.2019/09:00 Piosenki - Szkoły podstawowe/Głubczyce/Sala Pod Aniołem - Ratusz
2. 08.05.2019/09:00 Piosenki - Szkoły ponadpodstawowe i dorośli/Głubczyce/Sala Pod Aniołem
3. 21.05.2019 09:00Taneczny/Kietrz/Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu
4.    22.05.2019/18:00 Fotograficzny/Branice/Centrum Kultury Wersalka w Branicach
5. 28.05.2019/09:00 Recytatorski - Szkoły podstawowe/Baborów GOK Baborów (s.widowiskowa)
6. 29.05.2019/09:00 Recytatorski - Szkoły ponadpodstawowe i dorośli/Baborów GOK Baborów -”-
7. 30.05.2019/18:00 Literacki Kietrz/Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu
8. 04.06.2019/09:00 Przedszkola "Świat Dziecka"/Branice/Przedszkole katolickie w Branicach
9. 05.06.2019/16:00 Koncert Galowy XIX Festiwalu Kultury Powiatowej/Branice  w Branicach

XIX FESTIWAL KULTURY POWIATOWEJ „BRANICE 2019”

HARCER-
SKA

AKCJA
LETNIA

 TUŻ
TUŻ...

Zaprasza-
my dzieci
i młodzież
 w wieku

od 8
do 15 lat

do udziału
 w Kolonii Letniej  nad morzem

w Darłówku.
 Kolonia prowadzona metodyką harcerską.

Oferujemy wycieczki,
rejsy statkiem,

 zwiedzanie, plażowanie,
gry terenowe, zabawy, konkursy,

naukę piosenek i pląsów  harcerskich,
zajęcia sportowe,

 kominki, ogniska.
Zapisy oraz karty na kolonie

można odbierać
w Komendzie Hufca ZHP,

w Miejskim Ośrodku Kultury
od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9.00 do 15.00.

 Branice,  dnia 18.04.2019
  SPECJALISTYCZNY SZPITAL   W   BRANICACH     Z  A  T  R  U  D  N  I   OGRODNIKA   LUB    OSOBĘ
  POSIADAJĄCA  WIEDZĘ   I   DOŚWIADCZENIE  W  ZAKRESIE    OGRODNICTWA,
     DANE  KONTAKTOWE:
   tel:  077 / 4034 307       lub    e- mail    sws.kadry@op.pl

PROGRAM
DOŻYNEK GMINNO -  POWIATOWYCH

W GŁUBCZYCACH
25.SIERPIEŃ 2019   (RYNEK)

11:00 Formowanie korowodu dożynkowego przed
Urzędem Miejskim i Starostwem Powiatowym.

Przemarsz  do kościoła  parafialnego.
 Korowód poprowadzą

Branickie Mażoretki "KAPRYS"
 z Orkiestrą "PLANIA" z Raciborza.
11:30 -13:00 Dziękczynna Msza św.

Poświęcenie koron dożynkowych i chleba.
Przejście korowodu  na Rynek.

13:15 Wystąpienie Burmistrza Głubczyc.
           Powitanie gości - otwarcie części artystycznej.
13:30 Występ MAŻORETEK  i orkiestry "PLANIA".
14:00 Prezentacje artystyczne młodzieży szkolnej.
15:00 Wręczenie podziękowań w uznaniu zasług
         dla rozwoju wsi i aktywizacji lokalnej społeczności.

Ogłoszenie wyników konkursu
  „Najładniejsza Korona Dożynkowa”

15:45      Grupa Estradowa "MIRIAM" MOK
                w reż.  Marii Farasiewicz
16:45 "ONLY-M"
17:30 Kabaret - Piotr Korólczyk
18:30-19:30 UNIVERSE
             (przerwa dla ekipy technicznej K. Bednarka)
20:00 GWIAZDA WIECZORU Kamil Bednarek
21:30 DOXX - dyskoteka
23:00 Zakończenie dożynek
 PRZEPRASZAMY MIESZKAŃCÓW
RYNKU  ZA NIEDOGODNOŚCI
                                                     Organizatorzy
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Panie Burmistrzu,
 zwracam się do Burmistrza Głubczyc Adama Krupy
 - wraz z jesiennymi wyborami samorządowymi skończyła się

VII  czteroletnia kadencja samorządu terytorialnego.  Wkro-
czyliśmy w kolejną, ale pięcioletnią kadencję. Jednocześnie
skończyła się kadencja najniższych  ogniw samorządu - so-
łectw - tj. sołtysów i  rad sołeckich. W marcu i kwietniu przebie-
gały wybory we wszystkich sołectwach. Myślę, że możemy po-
kusić się na małe podsumowaniem tej drugiej kampanii wy-
borczej, również pięcioletniej.

Jakie odniósł Pan wrażenia z jej przebiegu?
Adam Krupa.   W porównaniu do poprzednich wyborów zde-

cydowanie poprawiła się frekwencja, większość zebrań odbyła
się w pierwszym terminie. Mniej było pilnych zadań do wyko-
nania zgłaszanych przez mieszkańców. Zebrania odbywały się
w spokojnej atmosferze, a poruszane problemy były przedsta-
wiane w konkretny sposób, często z podaniem konkretnych roz-
wiązań

W okresie od  26 lutego  do 11 kwietnia 2019 r. odbyło się  40
zebrań wiejskich w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej
na terenie Gminy Głubczyce.

Mieszkańcy wybrali 12 nowych Sołtysów. 25 Sołtysów pozo-
stało bez zmian. W miejscowościach Nowa Wieś Głubczycka,
Klisino i Sławoszów nie było kandydatów na funkcję Sołtysa.

Największa frekwencja była we wsi Grobniki. Na 534 osoby
uprawnione do głosowania udział wzięło 189 osób. tj.: 35 %
mieszkańców. We wsi Debrzyca na 215 osób uprawnionych,
wzięło udział w zebraniu 89 osób. tj. :41% mieszkańców.

We wsi Królowe na 165 mieszkańców, udział wzięło 51 osób
tj. 30% mieszkańców. W Kwiatoniowie na 64 osoby uprawnio-
ne, udział wzięło 31 osób tj.:48 %.

Zebrałem sporo wniosków, propozycji,  pomysłów  miesz-
kańców. (Nie wszystkie mieszczą się  w kompetencjach  gminy)
Chciałbym by warunki polityczno - ekonomiczno -  gospodarcze
pozwoliły zrealizować nasze zadania, a będzie to  niełatwe,  choć
mamy na to pięć lat. Było też duże zainteresowanie i sporo pytań
dotyczących możliwości otrzymania dotacji z gminy na inwesty-
cje proekologiczne, poprawiające stan naszego środowiska.
Bardziej szczegółowe zestawienie zmian sołtysów i problemów
sołectw oraz  możliwości dofinansowań z budzetu gminy przed-
stawimy w odrębnych artykułach w Głosie Głubczyc.

SOŁTYSI  GMINY  GŁUBCZYCE
- KADENCJE 2015-2019 - 2024,

SOŁECTWO - SOŁTYS PRZED/PO WYBORACH,
 oraz najważniejsze problemy, wnioski.ze spotkań, frekwen-

cja    (uprawnieni do głosowania/obecni)
1. Bernacice -  Kulikowska Katarzyna/ Kulikowska Katarzyna
       - fundusze sołeckie, przydomowe oczyszczalnie, (68/14)
2. Bernacice Górne -Kaźmierczak Barbara/Kaźmierczak B.
       - zarejestrować KGW, chodnik - droga osiedlowa, (83/40)
3. Biernatów - Biernatówek - Walczak Andrzej/Bożena Kuźnia
  - oświetlenie przysiółka, droga i przepusty, świetlica, (64/19)
4. Bogdanowice -  Gorczyca M./Helena Buczma Cieślik (434/96)
5. Braciszów  -  Fedorowicz Krzysztof/ Fedorowicz Krzysztof
      -   droga, braki w oświetleniu (68/19)
6. Chomiąża - Kulonek Henryk/Kulonek Henryk  (17/?)
      -adaptacja świetlicy na dom seniora, kontener na boisku,
7. Chróstno - Krzysztof Baran/ Krzysztof Baran
8. Ciermęcice - Zapała Marcin/ Zapała Marcin/- droga przez
           wieś, wymiana słupów telekomunikacyjnych, (69/17)
9. Debrzyca -  Juchno Anita/ Juchno Anita (215/89)

10. Dobieszów - Babiniec Monika/ Babiniec Monika (68/20)
       - lampa uliczna, boisko, chodnik, remont świetlicy, próg ….
11. Gadzowice - Ciemny Grzegorz/.Ciemny Grzegorz (207/42)
12. Głubczyce Sady - Agnieszka Podstawka/A. Podstawka
       - chodnik, oświetlenie, gaz. linia  energetyczna....(344/73)
13. Gołuszowice -  Florek Józef/Rafał Czarnecki
       ścieżka rowerowa do Lwowian, droga we wsi, chodnik,….
14. Grobniki - Tkacz Ryszard/Paweł Buczek (534/189)
     - przystanek PKS, rzeka Cyna, nawierzchnie ulic, przejście ..
15. Kietlice - Sabatowicz Henryk/ Sabatowicz Henryk (93/15)
      -  woda na cmentarzu, remont kapliczki, świetlicy……
16. Klisino -  Bednarz Krzysztof/ (401/34)/ ...........................
17. Krasne Pole - Kapij Wojciech/ Kapij Wojciech (119/16)
   - świetlica, fundamenty kościoła, droga oświetlenie, remont..
18. Królowe  - Szkurłat Barbara/ Szkurłat Barbara (165/51)
       mostek, próg , patrol policji,  zbiornik ppoż, boisko….
19. Krzyżowice - Piczak Roman/Roman Kurdziel (210/35)
 - dzikie wysypisko, ścieki, droga do wsi
20. Kwiatoniów-Dunikowska Michalina/Dunikowska M.(64/31)
21. Lenarcice -  Ciemny Helena/ Ciemny Helena (46/8)
     - oświetlenie drogi do przejścia, remont drogi we wsi...
22. Lisięcice -  Biczak Danuta/Andrzej Gacki (584/58)
       - KGW, dowóz starszych osób do szpitala, przychodni
23. Lwowiany -  Jabłońki Kazimierz/ Górnicki Tomasz (92/18)
        - remont drogi ,......
24. Mokre - Potwora Jacek/Adam Leliński (143/57)
      - rowy, przepusty,  progi zwalniające, plac zabaw
25. Mokre - Kolonia Dzieża Józef/Dzieża Józef(112/25)….
           - remont drogi,Mokrego, Braciszowa progi na drodze,
26. Nowa Wieś Głubczycka -  Buchaniec Adam (162/39)/..............
27. Nowe Gołuszowice-Warzecha Krystyna/Warzecha Krysty
         na -ścieżka pieszo rowerowa do Głubczyc, (280/20).....
28. Nowe Sady -  Bielak Ewa/ Bielak Ewa (99/24)
       - droga, kapliczka,.............
29. Nowy Rożnów -  Kocoń  Adam/ Kocoń Adam (101/15)
    -droga, oświetlenie, świetlica, dzikie wysypiska, gazyfikacja,
30. Opawica - Skałecka Barbara/ Skałecka Barbara  (95/23)
        - kosze na śmieci, uszkodzona linia napięcia, świetlica, ...
31. Pielgrzymów-Brzeziński Ryszard/Brzeziński Ryszard (51/8)
          -remont drogi, przepust,głośna muzyka w Czechach
32. Pietrowice - Adamski Adam/ Adamski Adam
         -remont drogi, udrożnienie rowu,..................
33. Pomorzowice  - Kulka Grażyna/Monika Juchno (282/89)
        - dożynki gminne 2020…………………
34. Pomorzowiczki - Żarska Danuta/ Żarska Danuta (57/13)
        -świetlica, prąd, szambo, wieża grająca………..
35. Radynia  - Kaczmar Anna (69/17)/………………….
       - odśnieżanie drogi, ulgi górskie, kontener na odpady,
36. Równe - Wysoczański Jan/ Wysoczański Jan (318/38)
         - PKS, drogi, chodniki, fundusz sołecki
37. Sławoszów -
38. Stara Wieś -  Kinal Jan/Kinal Jan (17/6)
      - problemy - zmniejszająca się liczba mieszkańców, droga,
39. Ściborzyce M.-Bencal Jarosław/Buczma Sebastian (214/31)
         - droga przez wieś, boisko ogrodzenie, progi zwalniające
40. Tarnkowa - Marczakiewicz Janusz/Marczakiewicz Janusz
41. Widok -  Granda Bogusław (918/29)/..............
42. Zawiszyce  - Maćko Jacek/
43. Zopowy -  Sobolewska Anna/
44. Zopowy Osiedle  - Smoleń Ewa/
45. Zubrzyce  - Gawłowski Mariusz/
W chwili zamykania GG nie wszędzie procedury zakończono.
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DOTACJA DO
INSTALACJI SOLARNEJ I POMP CIEPŁA

Od 10 stycznia 2019 r.  rusza  kolejny nabór wniosków o udzie-
lenie dotacji celowej  do OZE - odnawialnych źródeł energii tj. do
instalacji solarnych i pomp ciepła na terenie Gminy Głubczyce.

Dotacja udzielana jest do zakupu i montażu instalacji solar-
nych i pompy ciepła na terenie Gminy Głubczyce, służących do
podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego
ogrzewania budynków/lokali mieszkalnych istniejących lub bę-
dących w budowie.

Do otrzymania dotacji uprawnione są: osoby fizyczne będące
właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowa-
nych budynkami i lokalami mieszkalnymi.

Wnioskodawca może uzyskać dotację do zakupu i montażu
instalacji solarnej/pompy ciepła w wysokości do 60 % kosztów
kwalifikowanych, dla każdej z tych instalacji, jednak nie więcej
niż po 3 000 zł (trzy tysiące złotych).

Nabór wniosków o udzielenie dotacji jest ciągły i trwa od 10
stycznia do 30 września, z nieprzekraczalnym terminem reali-
zacji do 30 września, każdego roku. Rozpatrywanie wniosków
będzie  trwało do wyczerpania środków przeznaczonych na ten
cel w danym roku budżetowym.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW OD 10.O1 DO 30.09.
  Więcej  o zasadach udzielenia dotacji celowych  na:
 https://glubczyce.pl/1/strona-glowna.html

DOTACJA NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ
 OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Od 10 stycznia 2019 r.  ruszył  kolejny nabór wniosków o udzie-

lenie dotacji celowej  na budowę oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Głubczyce. Dotacja udzielana jest do zakupu i montażu
przydomowej oczyszczalni ścieków. Dotacji podlegają biologicz-
ne oczyszczalnie ścieków w których procesy biologicznego
oczyszczania ścieków zachodzą na złożu biologicznie czynnym
lub przy udziale osadu czynnego, posiadające znak CE, certyfikat
zgodności z normą PN-EN 12566-3:2016-10E oraz deklarację wła-
ściwości użytkowych.

Do otrzymania dotacji uprawnione są:
    osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami,

najemcami lokali mieszkalnych (za zgodą właściciela) nierucho-
mości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (jednorodzinny-
mi i wielorodzinnymi), nieprowadzące działalności gospodarczej
w miejscu realizowanego zadania ,  wspólnoty mieszkaniowe, nie-
prowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowa-
nego zadania; Wysokość dotacji uzależniona jest od ilości bu-
dynków/lokali przyłączonych do budowanej oczyszczalni i wy-
nosi:   dla jednego budynku mieszkalnego do 50 % kosztów kwa-
lifikowanych, nie więcej niż 4 000 zł    dla dwóch lub więcej budyn-
ków mieszkalnych do 50 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej
niż 2 500 zł, dla każdego budynku  dla budynków wielolokalo-
wych do 50 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 1200 zł,
dla każdego lokalu mieszkalnego. Nabór wniosków o udzielenie
dotacji jest ciągły i trwa od 10 stycznia do 30 września, z nie-
przekraczalnym terminem realizacji do 30 września, każdego
roku. Rozpatrywanie wniosków będzie  trwało do wyczerpania
środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW OD 10.01 DO 30 09.
Więcej  o zasadach udzielenia dotacji celowych  na
:https://glubczyce.pl/1/strona-glowna.html

DOTACJA CELOWA NA
 WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA W CELU OGRANICZENIA

ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA
Od 10 stycznia 2019 r.  rusza  kolejny nabór wniosków o udzie-

lenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ogranicze-
nia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce. Dota-
cja udzielana jest do:

 wymiany indywidualnego źródła ciepła zasilanego paliwem
stałym na proekologiczne:

        źródło zasilane gazem
        źródło zasilane olejem
        źródło zasilane energią elektryczną
        źródło na paliwo stałe, spełniające wymagania obowiązu-

jącego rozporządzenia właściwego ministra do spraw gospodarki
w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe,

    zamiany zbiorowego źródła ciepła zasilanego paliwami stały-
mi na indywidualne źródło proekologiczne zasilane gazem lub
zasilane energią elektryczną.

Do otrzymania dotacji uprawnione są:     osoby fizyczne będą-
ce właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudo-
wanych budynkami mieszkalnymi (jednorodzinnymi i wielorodzin-
nymi) lub właścicielami, współwłaścicielami albo najemcami loka-
li mieszkalnych (za zgodą właściciela)    wspólnoty mieszkaniowe.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji jest ciągły i trwa od 10
stycznia do 30 września, z nieprzekraczalnym terminem realizacji
do 30 września, każdego roku. Rozpatrywanie wniosków będzie
trwało do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel
w danym roku budżetowym.

Dotacja udzielana jest do zakupu i montażu nowego źródła cie-
pła w wysokości do 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie
więcej niż 3000 zł (trzy tysiące złotych).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW OD 10.01. DO 30.09.
Więcej  o zasadach udzielenia dotacji celowych  na:
 https://glubczyce.pl/1/strona-glowna.html

DOTACJE GMINY
NA ZADANIA  Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

W 2015 ROKU WYSTARTOWAŁA
PIERWSZA  EDYCJA KONKURSU

"SIEJĄC KWIATY - POMAGAMY PSZCZOŁOM"

Konkurs jest skierowany do przedszkoli oraz szkół podstawo-
wych w gminie Głubczyce. Jego celem jest uświadamianie dzie-
ciom korzyści płynących z pracy pszczół oraz kształtowanie i
promowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko. Orga-
nizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasa-
mi I-III im. Marii Konopnickiej w Grobnikach. Bardzo cieszy nas
duże zainteresowanie konkursem  Mamy nadzieję, że stanie się
w myśl przysłowia "Czym skorupka za młodu nasiąknie…"  -
powiedziała Gabriela Simbiga, dyrektor szkoły.   Patronat nad
konkursem objął Burmistrz  Adam Krupa (prace konkursowe
eksponowane są w holu Urzędu Miejskiego - foto str. 1 GG ) oraz
Krzysztof Głowiszyn prezes Koła Pszczelarzy w Głubczycach,
zrzeszony w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Opolu. Part-
nerem konkursu jest firma Bayer, która w ramach ogólnopolskiej
inicjatywy "Dar dla pszczół" przekazała 1000 torebek nasion ro-
ślin miododajnych, materiały edukacyjne dla dzieci i nauczycieli
oraz 11 domków dla owadów pożytecznych dla szkół biorących
udział w konkursie, gdyż pragniemy zintegrować wokół tych
działań gminną społeczność.      >>> (str. 1 GG)                 Red.
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Czy nadal  hasło  to działa pyta KK dociekliwy
 czytelnik  Głosu Głubczyc podsyłając do red. kolejne zdjęcia ?????

„REKLAMA  DŹWIGNIĄ HANDLU” ????????????

 ORGANIZATOR GMINA GŁUBCZYCE
WSPÓŁORGANIZATOR MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

CYKL KONCERTÓW TOWARZYSZĄCYCH
W RAMACH PROJEKTU "ŚLĄSKIE PORTAMENTO" '2019

                         18. MAJ 2019
POLSKO - CZESKIE SPOTKANIA POETYCKIE

                     Mała Scena plenerowa przed Ratuszem
Godz.17.00 - Biesiada Polska

Godz.18.30 - Muzyczne smaki Europy

                         19. MAJ 2019
POLSKO - CZESKIE SPOTKANIA POETYCKIE

                     Mała Scena plenerowa przed Ratuszem
Godz.17.00 - Swosza & Spałek
Godz.18.30 - Olena akustycznie

                      01. CZERWIEC 2019
PLENEROWA POLSKO - CZESKA SCENA DNI KULTRY

                    Mała Scena plenerowa przed Ratuszem
Godz.10.30 - Zabawy i warsztaty cyrkowe poprowadzi Klaun Jejku

Godz.12.00 - Muzyczny program dla dzieci "Kolorowa Kredka"
Godz.13.30 - Program animacyjny dla dzieci

                      02. CZERWIEC 2019
 POLSKO - CZESKIE SPOTKANIA POETYCKIE

                     Mała Scena plenerowa przed Ratuszem
Godz.19.00 - Waldemar Rychły TRIO

Godz. 20.15 - Kino plenerowe z muzyką na żywo
ZAPRASZAMY!!!
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W roku 2019 obchodzi-
my 100-lecie Publicznych
Służb Zatrudnienia - jubi-
leusz stanowił okazję do
podsumowania działalności
PSZ-tów na lokalnym ryn-
ku pracy. Na tę okoliczność
Powiatowy Urząd Pracy w

Głubczycach postanowił przygotować uroczystą galę, która
odbyła się 10 kwietnia 2019 roku w głubczyckim ratuszu.

PUP w Głubczycach koordynator Głubczyckiego Partnerstwa
Lokalnego, zaprosił do uczestnictwa w spotkaniu wszystkich
członków partnerstwa, wśród których znaleźli się: przedstawi-
ciele pracodawców, jednostek samorządowych, szkół oraz sto-
warzyszeń, organizacji społecznych i instytucji rynku pracy funk-
cjonujących na terenie naszego powiatu.

Gala jubileuszowa prowadzona była przez wieloletniego mo-
deratora warsztatów GPL - Jadwigę Olszowską-Urban. Jej uro-
czysty charakter podkreślił występ artystyczny dzieci i młodzie-
ży z Dzierżysławia. Grupy taneczne "Szansa" oraz "Mini Szan-

sa", które działają przy tamtejszej szkole stowarzyszeniowej za-
prezentowały  zebranym gościom program artystyczny, który
prezentowany był (z powodzeniem) na tegorocznym turnieju
tanecznym w Brzegu (marzec 2019).

Po części artystycznej zebranym przedstawiona została pre-
zentacja poświęcona jubileuszowi 100-lecia PSZ w Polsce oraz
rys historyczny Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach.
W tej części gali przewidziane zostało również uhonorowanie
najbardziej aktywnych członków partnerstwa. Doceniając udział

wyróżnionych członków GPL podkreślone zostało jak wielkie
znaczenie ma  ich aktywność, ich rola w budowaniu lokalnego
rynku pracy oraz kształtowaniu potencjału gospodarczego na-
szego regionu. Wręczenia wyróżnień wraz z przygotowanym na
tę okoliczność listem gratulacyjnym dokonała Dyrektor urzędu -
Danuta Frączek.

W dalszej części spotkania przedstawiona została prezentacja
dotycząca historii Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego, w któ-
rej nie zabrakło materiałów dokumentujących  dotychczasowe

warsztaty, które odbyły się w głubczyckim ratuszu. Podczas pre-
zentacji były chwile zadumy i refleksji, wspomnień związanych
z osobami, które ideą partnerstwa żyły i aktywnie w nim uczest-
niczyły a których dziś zabrakło pośród nas.

Święto Publicznych Służb Zatrudnienia to również święto osób,
które je tworzą. W spotkaniu nie mogło więc zabraknąć pracow-
ników głubczyckiego PUP, którzy odebrali z rąk Pani Dyrektor
podziękowania za wkład i zaangażowanie oraz rzetelną pracę na
rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia w
powiecie głubczyckim.  Wyróżnienia w formie  okolicznościo-
wego listu gratulacyjnego podpisanego przez  Starostę Głub-
czyckiego Piotra Soczyńskiego oraz  Dyrektora PUP Danutę Frą-
czek otrzymali wszyscy pracownicy urzędu.           PUP
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LIDERZY WIEJSCY I ROLNICY OTRZYMALI OPOLSKIE GWIAZDY EUROPY.
15 KWIETNIA W OPOLU ODBYŁA SIĘ GALA PODSUMOWUJĄCA

OBECNOŚĆ WSI POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ.
TO JUŻ 15 LAT.

O tym, że przez ostatnie piętnaście lat wieś doświadczyła dużych zmian na lepsze, nie ma wątpliwości żaden rolnik.
Opolska wieś jest dzisiaj przykładem doskonale wykorzystanej szansy.
Dotyczy to nie tylko inwestycji w infrastrukturę – w głównej mierze to szereg drobnych, ale istotnych projektów zrealizowa-

nych przez lokalnych liderów. To dzięki ich wytrwałości, uporowi i niezwykłej pomysłowości opolskie wsie są coraz piękniejsze
i aktywne.

Zakup sprzętu rolniczego, wolny rynek, konkurowanie produktami w całej Europie i stworzenie rozpoznawalnej marki opolskie-
go produktu, to szansa wykorzystana przez wielu rolników. Hodują zwierzęta, zajmują się przemysłem rolno-spożywczym, sta-
wiają na uprawy czy ze swojego mleka przygotowują sery.

Wśród wyróżnionych "Opolskimi Gwiazdami Europy" w kategorii aktywnych mieszkańców wsi, znalazł się Pan Adam
Buchaniec z sołectwa Nowa Wieś Głubczycka. Pan Adam jest jednym z najaktywniejszych liderów odnowy wsi.

We wsi działa świetlica wiejska, która stała się centralnym miejscem życia społecznego wsi. Organizowane są liczne
imprezy i spotkania a w ubiegłym roku odbył się zjazd Wicynian.

Opolską wieś docenia marszałek województwa Andrzej Buła, który w trakcie uroczystej gali podziękował wszystkim rolnikom za
to, że dzięki swojej pracy są europejskimi liderami.

    –  To jest jubileusz, a także historia. Warto sobie przypomnieć, w jakim miejscu byliśmy te 15 lat temu. Jesteśmy świadkami tej
żywej historii. To również historia korzystania z szans, jakie pojawiały się dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej. To jest
historia ludzi, którzy swoje życie związali ze wsią. Rolnicy, liderzy odnowy wsi i sołtysi, to oni nadają ton i oddziaływują na wieś
– mówi Marszałek.

Podczas gali „15 lat opolskiej wsi w Unii Europejskiej”  wyróżnienia „Opolskie Gwiazdy Europy”  odebrało 48 sołtysów i liderów
wiejskich oraz 21 przedsiębiorców rolnych. Wręczone zostały także certyfikaty członkostwa w sieci  Dziedzictwo Kulinarne
Opolskie.

źródło/na podstawie: https://www.opolskie.pl/
Data publikacji: 24-04-2019 09:31
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XIV MARSZ PAMIĘCI
- co roku upamiętniają dzień śmierci Jana Pawła II

Również w tym roku - czternaście lat po śmierci Jana Pawła II
(2 kwietnia 2005) - ok 280 osób w tym duża grupa ludzi młodych
wyruszyli w XIV Marszu Pamięci, który odbył się 2 kwietnia.
Tegoroczny marsz był obchodzony w 40. rocznicę pierwszej piel-
grzymki Papieża do Polski i pod hasłem

"Nie zasmucajcie Ducha Świętego".
Wyruszyli rano z Głubczyc, po raz pierwszy z przed pomnika

św. Jana Pawła II by na koniec pielgrzymki liczącej ok. 22 km
trasy dojść do Pietrowic a następnie wziąć udział w nabożeń-
stwie i ucałowaniu relikwii św. Jana Pawła II w kościele w Pietro-
wicach. Przez całą drogę zmieniający się pielgrzymi nieśli reli-
kwiarz z relikwiami papieża należący do parafii  w Braciszowie.

Trasa przebiegała przy śpiewie, modlitwie i rozważaniach ró-
żańca świętego, Drogi Krzyżowej oraz modlitwie Koronki do
Miłosierdzia Bożego. Można było usłyszeć fragmenty dotyczą-
ce nauczania św. Jana Pawła II.

XIV Marsz Pamięci był  zorganizowany przez Zespół Szkół im.
Jana Pawła II w Pietrowicach  i Parafię w Braciszowie przy współ-

pracy z parafiami
w Gołuszowi-
cach, Równem
i Opawicach oraz
przy współorga-
nizacji Gminy
Głubczyce i Po-
wiatu Głubczyc-
kiego

      tekst
 i foto
Bogdan
Kulik

HARCERZE ZHP  HUFCA GŁUBCZYCE
WZIĘLI UDZIAŁ W XIV MARSZU PAMIĘCI
2 kwietnia delegacja harcerzy zaciągnęła  wartę honorową,

przed pomnikiem  Św.Jana Pawła II. Harcerze  złożyli  kwiaty
i znicze, po czym wyruszono w trasę marszu przebiegającą
przez Gołuszowice, Równe, Dobieszów, Barykady, Radynię,
Mokre Kolonia, Pietrowice.

Harcerze zabezpieczali również trasę marszu,
nieśli relikwie Św. Jana Pawła II oraz uczestni-
czyli        w nabożeństwie w kościele w Pietrowi-
cach. Pogoda dopisała, na trasie dla pielgrzy-
mów przygotowane były poczęstunki. Marsz był
przede wszystkim okazją do upamiętnienia Świę-
tego Jana Pawła II, ale również do wspólnej pie-
szej wędrówki, modlitwy, skupienia i integracji
środowiska harcerskiego.

                                           tekst i foto ZHP
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HARCERSKA SŁUŻBA TO SŁUŻBA
BOGU I OJCZYŹNIE

    W okresie wielkiego postu staramy się aktywnie uczestni-
czyć w przedsięwzięciach, mających na celu realizację zadań do-
tyczących wychowania duchowego harcerzy.

5 kwietnia nasze zuchy i nasi harcerze uczestniczyli we Mszy świętej, po czym ulicami Baborowa wspólnie z mieszkańcami
wyruszyli na Harcerską Drogę Krzyżową. Na każdej stacji drogi krzyżowej harcerze odczytywali przygotowane przez siebie harcer-
skie rozważania i czynnie włączyli się w oprawę muzyczną harcerskiego nabożeństwa.  Następnie harcerska  brać rozpoczęła
Harcerskie Czuwanie w formie biwaku na bazie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Był to dla harcerzy czas modlitwy, rozważań, czuwania, także wspólnego śpiewu przy dźwiękach gitary i wspólnej rozmowy.
                                                                                                                                               Komendantka Hufca  Katarzyna Mojzyk

TRADYCJE I ZWYCZAJE OKOŁOWIELKANOCNE
DROGA KRZYŻOWA

NIEDZIELA    PALMOWA
KONKURS  NA  NAJWYŻSZĄ PALMĘ

Panie uczestniczące w tworzeniu i Panowie w stawianiu  najwyższej Palmy Wielkanocnej  (6m) z Głubczyc Sadów  w 2019 r.
Tomasiuk Marianna, Urbańska Irena,  Sokół Urszula, Dziedzic Danuta, Krasicka Halina, Michalak Krystyna, Śmidoda Janina
Białończyk Mieczysława, Rosiek Maria, Wdowikowska Elżbieta, Oleś Anna,
Urbański Ryszard, Dziedzic Mieczysław, Podstawka Daniel, Matoga Rafał, Mazurkiewicz Sławomir, Czerner Janusz, Malczewski
Witold,                                                                                                                                                  Podstawka Agnieszka - SOŁTYS
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ŚWIĘCENIE   POKARMÓW

GŁUBCZYCE SADY

NOWY ROŻNÓW
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KWIATONIÓW

LWOWIANY
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ŚNIADANIE WIELKANOCNE
W  ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W NOWYCH GOŁUSZOWICACH
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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS FIZYCZNY PT.
"BLAISE PASCAL - ŻYCIE I OSIĄGNIĘCIA"
    5 kwietnia  w  Zespole Szkół Mechanicznych odbył się uroczy-

sty f inał  XVI  Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego.
 W tym roku bohaterem konkursu

był Blaise Pascal, francuski fizyk, ma-
tematyk i filozof religii. Finałowi to-
warzyszyła wystawa prac.

Konkurs składał się z pięciu katego-
rii, w każdej z nich rozdano dyplomy i
nagrody. W świetlicy zebrali się nagro-
dzeni uczniowie  i wielu szacownych
gości: dyrektorzy szkół biorących
udział w konkursie, fizycy z naszego
powiatu i przedstawiciele władzy.

 Po przywitaniu gości, pan dyrek-
tor Jan Łata uroczyście otworzył finał
konkursu. Przedstawiona została pre-
zentacja multimedialna, która zajęła I
miejsce. Następnie został rozegrany
konkurs wiedzy wśród publiczności.
Uczniowie kl. 3cd zaprezentowali do-
świadczenia fizyczne związane z ciśnie-
niem. Rozdano też dyplomy i nagrody.

A oto lista zwycięzców:
Najpiękniejszy portret Pascala
Rosiak Kinga - LO- I m., Zuzanna

Dosiak- II m., Lidia Baudron, Domi-
nika Grek - III m. Wyróżnienia: Emilia
Gużda, Bartosz Bednarski,

Najpiękniejszy album o życiu
i osiągnięciach Pascala

Wiktoria Matyjaszek-, Karolina
Zinko - I m. Mateusz Hrankowski,
Małgorzata  Surma - II m. Wiktoria
Granda - III m. Wyróżnienia: Klaudia
Pioncik , Katarzyna Kopera

Najpiękniejsza prezentacja mul-
timedialna  o życiu i osiągnięciach
Pascala  Marta  Szewc - I m. Krawiec
Agnieszka - II m. Matyjaszek Wikto-

ria - III m. Wyróżnienia: Tomis Kac-
per, Natalia Starzyńska

Test wiedzy o życiu i osiągnięciach
Pascala Tkaczyk Michał- I m. Wołosz-
czuk Filip- II m. Filik Julia- III m.

                  Aldona Janiczek

W dniach 6-7 kwietnia 2019r.
w Łodzi odbyły  się XV Harasuto CUP
- zawody karate WKF /Swiatowej Fe-
deracji Karate/ organizowane przez
Klub Karate Harasuto pod patrona-
tem Polskiej Uni Karate

 W zawodach startowało 965 zawodników w 1371 osobo
konkurencjach z 108 klubów i 13 państw. Ludowy Zespół
Sportowy karate-Do Głubczyce,   6. kwietnia  reprezento-
wali: Kata Kadetek Oliwia Raniowska i Michalina Jung, obie
zawodniczki miały bardzo dobry start ale musiały uznać
wyższość przeciwniczek.

W kategorii kata kadetów startowali: Maciej Kowal-
czyk, który zdobył srebrny medal i Jakub Patryjach który
zajął 7. miejsce. Obaj zawodnicy wykazali się bardzo do-
brym przygotowaniem i startem ale o wygraniu decydują
sędziowie.

W kategori juniorów:  Szymon Cieślik, który zajął 5. miej-
sce przegrywając decyzją sędziów 3-2 zawodnikiem z Wę-
gier, który zdobył złoty medal. Startowali również Maciej
Kowalczyk i Jakub Patryjach, którzy również decyzją sę-
dziów odpadli  z walki o medale.

W kategorii seniorów: Szymon Cieślik, który pierwszą
walkę wygrał z Węgrem 4-1 natomiast drugą walkę przegrał
4-1 z mistrzem Polski Bartkiem Mączką, który zdobył złoty
medal. Ostatecznie Szymon w doborowym europejskim to-
warzystwie zajął 7 miejsce.

Były to zawody rankingowe dla zawodników ubiegają-
cych się o wyjazd na Mistrzostwa Świata do Chile.

7. kwietnia w kat.  młodzików startowali: Julia Jac wygra-
ła dwwie walki a w trzeciej przegrała 3-2 i odpadła w walce o
medal. Emilia Klein i Klaudiusz Leliński odpadli po pierw-
szym pojedynku.

Generalnie start naszych zawodników był dobry i po-
uczający, pozwalajacy na wyciągnięcie właściwych wnio-
sków

Za wyniki naszych zawodników serdecznie gratuluję
i dziękuję rodzicom za pomoc w organizacji wyjazdu.

                                                                      J H
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GRAND PRIX POLSKI  TAEKWONDO - GŁUBCZYCE 2019
W dniach 22-24.03.2019 roku w Głubczycach odbyło  się Grand Prix  Polski  Taekwondo.

Jest to turniej ogólnopolski kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski
i Kadry Narodowej. Głównym organizatorem Mistrzostw był Ludo-
wy Klub Sportowy Sparta Głubczyce i Zespół Szkół w Pietrowicach
przy współpracy z Polskim Związkiem Taekwondo. Patronat honoro-
wy nad tegoroczną imprezą objęli:  Andrzej Buła Marszałek Woje-
wództwa Opolskiego,  Piotr Soczyński  Starosta Powiatu Głubczyc-
kiego oraz  Adam Krupa Burmistrz  Głubczyc. Reprezentacja Ludo-
wego Klubu Sportowego Sparta Głubczyce i  ZS w Pietrowicach
zdobyła 3 krążki złote, 2 srebrne i 5 brązowych.

Wyniki naszych zawodników w kategorii seniora: złote medale
wywalczyli: Karolina Konik i Bartosz Słodkowski w walkach oraz
Paulina Szpak w układach, srebrny medalal zdobył: Michał Jano w
układach, brązowe medale: Kinga Sztucka w układach i w walkach
oraz Patrycja Piworun w walkach. W kategorii juniora srebrny medal
zdobyła Kinga Sztucka w walkach a brąz wywalczyli: Martyna Mar-
ciniszyn i Jakub Brewus.  Wszystkim zawodnikom serdecznie gratu-
lujemy za wysokie wyniki i życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy  wszystkim zaangażowanym w organizację  tych zawodów.

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA TAEKWONDO
LUTYNIA  2019

 13.04.2013 r. w Lutyni koło Wrocławia  odbyły się Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa Taekwondo, które były zarazem turniejem
kwalifikacyjnym do Mistrzostw Polski Juniorów i najważniejszym
turniejem dla młodzików punktowanym w systemie sportu mło-
dzieżowego.

 W zawodach startowało 346 zawodników  z województwa dolno-
śląskiego i opolskiego. LKS Sparta  Głubczyce oraz ZS w Pietrowi-
cach reprezentowała ponad 40 osobowa ekipa sportowa. W roli
sędziów reprezentowali nas Karolina Konik, Kamila Ciechanowska,
Daria Baran  i  Bartosz Słodkowski. Łącznie zdobyliśmy 8 złotych, 6
srebrnych i 7 brązowych medali razem - 21. Wyniki naszych zawod-
ników: Kinaga Sztucka I m walki do 60 kg, I m układy i II m techniki
specjalne oraz tytuł najlepszej zawodniczki zawodów, Martyna
Marciniszyn I m walki do 45 kg, Patrycja Piworun II m walki pow. 65
kg, Jakub Brewus III m walki pow 75 kg. juniorzy młodsi: Aleksandra
Dudzik I m walki do 60  kg i III m układy, Dominik Mazurkiewicz I m
układy, Kacper Zakrzyk III m walki pow 70 kg. Wyniki młodzików:
Zuzanna Puk I m układy, Anna Żłobicka II m układy, Natalia Dudzik
III m układy, Amelia Ziółkowska III m układy, Kacper Sowa I m
układy, Oskar Zapotoczny II m układy, Łukasz Ostarek III m układy,
Maksimilian Serafin III m układy, Tomasz Witek I m układy, Zuzanna
Słodkowska II m układy i Jakub Albert II m techniki specjalne.Za-
wodnikom serdecznie gratulujemy tak dobrego wyniku, a rodzicom
dziękujemy za okazaną pomoc podczas zawodów.

PUCHAR POLSKI  TAEKWONDO 2019
W dniach 01-03.03.2019 roku w Nowej Rudzie odbył się

Puchar Polski  Taekwondo. Jest to turniej kwalifikacyjny do Mi-
strzostw Polski i Kadry Narodowej. Reprezentacja Ludowego Klu-
bu Sportowego Sparta  Głubczyce i ZS w Pietrowicach przywiozła z
Pucharu 2 krążki złote, 2 srebrne i 5 brązowych. .

Wyniki naszych zawodników: złote medale wywalczyli: Bar-
tosz Słodkowski w walkach i Michał Jano w układach, srebrne me-
dale zdobyli: Karolina Konik walki i Jakub Brewus walki, brązowe
medale: Kinga Sztucka walki i układy, Paulina Szpak układy, Patry-
cja Piworun walki, Wojciech Żłobicki walki. Bardzo dobrze wypadła
także Daria Baran zajmując punktowane V miejsce w układach. Star-
towali również Olga Jabłońska, Aleksandra Dudzik i Dominik Ma-
zurkiewicz. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy za wy-
sokie wyniki i życzymy dalszych sukcesów.
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NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Głubczyckie uroczystości upa-
miętniające Narodowy Dzień Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych - Nie-
złomnych odbyły się 1 marca br.
w Liceum Ogólnokształcących. W
tym wydarzeniu głubczycki zakład
karny reprezentował Zastępca Dy-
rektora kpt. Sławomir Ptak, odda-
jąc hołd poległym. 3 lutego 2011
roku Sejm RP ustanowił 1 marca
Narodowym Dniem Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Żołnierze Wy-
klęci to bohaterowie antykomuni-
stycznego podziemia, którzy
w obronie niepodległego bytu
Państwa Polskiego, walczyli prze-
ciwstawiając się sowieckiej agre-
sji i narzuconemu siłą reżimowi ko-
munistycznemu. 1 marca br. w Li-
ceum Ogólnokształcącym im. A.
Mickiewicza, odbyła się uroczy-
stość upamiętniająca nie tylko żoł-

nierzy wyklętych walczących z reżimem komunistycznym,
lecz również nauczyciela tejże szkoły Kazimierza Czarnieckiego,
który stracił  życie w więzieniu w okresie stalinowskim, a jego
uczniowie zostali skazani na kary więzienia za niezależne poglą-
dy. Przedstawiciele władz samorządowych, jednostek gminy Głub-
czyce, służb mundurowych, szkół i ZHP, złożyli wiązanki kwia-
tów przed tablicą upamiętniającą Kazimierza Czarnieckiego.     

                                     Tekst i zdjęcia: por. Bartłomiej Kawulok

SYBIRACY

Spotykamy się przed Pomnikiem Sybiraków i Kamieniem Pamięci na Cmentarzu Komunalnym
w Głubczycach na uroczystości upamiętniającej 79. Rocznicę Masowej II Wywózki Polaków na Sybir

i Dnia Ofiar Zbrodni Katyńskiej.    Nasz skromny apel niech pozostanie lekcją historii i wychowania patriotycznego.
Uczcijmy pamięć pomordowanych oficerów i żołnierzy oraz milionów Polaków zesłanych i wywiezionych na nieludzką ziemię.

 Katyń jest miejscem szczególnym, wzbudzającym wśród wielu głębokie uczucia. W pierwszych dniach marca 1940 roku władze
sowieckie zadecydowały o wymordowaniu ponad 20. tysięcy obywateli polskich - oficerów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników,
duchownych, naukowców - kwait naszej państwowości. W następnym miesiącu rozpoczęto egzekucję w lesie katyńskim. Dziś
oddajemy hołd tym, którzy stanęli w obronie najwyższych wartości - bohaterom walk o niepodległość. Tym, którzy za tą walkę
zostali w bestialski sposób zamordowani strzałem w tył głowy wiosną 1940 roku na nieludzkiej ziemi.

Spotykając się dziś, pamiętajmy również o 79. Rocznicy II Wywózki Polaków na Sybir. W czasie drugiej deportacji (13-14 kwietnia
1940) wysiedleniu podlegały głównie rodziny wrogów ustroju oraz rodziny osób aresztowanych dotychczas przez NKWD i zatrzy-
manych przy nielegalnej próbie przekroczenia niemiecko-radzieckiej linii granicznej.  Ogółem

w czterech turach w latach 1939 - 41 zesłano 2 miliony Polaków. Do dziś żyje wśród nas Sybiracy, którzy przeżyli wywózkę jako
dzieci. Wkrótce i ich zabraknie. Niech przeżyje chociaż pamięć o nich.

Oddajmy hołd pomordowanym oficerom i Polakom przymusowo zesłanym na Sybir. Swoją obecnością dajmy wyraz przywiązania
do naszych korzeni i pamięci o poległych.                                                                   Komendantka Hufca  Katarzyna Mojzyk
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WIOSENNE  WIEŚCI  Z PRZEDSZKOLA NR1
  21 marca  dzieci z naszego przedszkola uroczyście  wzięły  udział w tradycyj-
nym obrzędzie ,,pożegnania zimy - powitania wiosny".  Ogromne emocje wśród
przedszkolaków wzbudziły  już  same przygotowania, które rozpoczęliśmy dużo
wcześniej niż kalendarzowe nadejście wiosny.  Podczas spacerów  szukaliśmy
oznak  nowej pory roku, poznaliśmy wiersze i piosenki o tematyce wiosennej.
Pragnąc aktywnie kultywować tradycję w związku  z uroczystym ,,Powitaniem
Wiosny '' każda grupa przygotowała ,,Najpiękniejszą Marzannę''.  Kreatyw-
ność,  pomysły i wkład pracy przerosły nasze najśmielsze oczekiwania, wszyst-
kie kukły były przepiękne. Przedszkolaki miały okazję  uczestniczyć w występie
artystycznym przygotowanym przez grupę IV ,,Kotki '' pt. ,,Witaj wiosno'' -
pojawiła  się  również Pani Wiosna  bardzo radosna. Z tańcem i piosenką na
ustach wyruszyliśmy barwnym korowodem ulicami miasta.  Na czele każdej
grypy widniała zimowa słomiana panna - Marzanna.   Z rozpoczęciem wiosny
dzieci  z grupy III i V uczestniczyły w wycieczkach w ramach realizowanego
zadania planu rocznego o doradztwie  zawodowym. Odwiedziły  Sąd  Rejonowy
w Głubczycach,  gdzie dowiedziały  się na czym polega  praca sędziego,  proku-
ratora, ławników i protokolanta. Wycieczka do Zakładu  krawieckiego  sprawiła
wiele radosci  poznały pracę  krawcowej, przybory i narzędzia oraz podjęły
próbę szycia . Swoich umiejętności  kulinarnych spróbowały podczas przygo-
towania  pizzy w Pizzerni ,,Baroko'' ,była  pyszna.
 Serdeczne dziękujemy wszystkim instytucjom i zakładom za radość,  uśmiech
i zaproszenie.                                                                              Marzena Gisal

"CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM"W PRZEDSZKOLU NR 3
Nie do przecenienia jest rola, jaką w wychowaniu i rozwoju człowieka już od najmłodszych lat odgrywa kontakt z książką,

który rozwija wrażliwość i wpływa na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Rozumiejąc to i doceniając - Przed-
szkole nr 3 w Głubczycach w ramach społecznej kampanii "Cała Polska Czyta Dzieciom", realizuje program "Proszę poczytaj
mi", zwłaszcza w najmłodszej grupie przedszkolnej "Pszczółki", której mam przyjemność być wychowawcą.

W ramach realizowanego cyklu spotkań z książką nauczycielki
we wszystkich grupach codziennie, w trakcie poobiedniego od-
poczynku czytają dzieciom bajki. Raz w tygodniu do akcji włą-
czają się również rodzice, którym bardzo dziękujemy w imieniu
dzieci   i swoim. Natomiast raz w miesiącu odwiedzają nas wyjąt-
kowi goście, czyli osoby powszechnie znane w środowisku lokal-
nym.

Jedną z takich osób był burmistrz Głubczyc Pan Adam Krupa,
który odwiedził nasze Przedszkole 26.02.2019 roku.  Dzieci nawią-
zały z gościem bardzo dobry kontakt, co dało się zauważyć                     w
ilości zadawanych pytań, a Pan Burmistrz otoczony wianuszkiem
dzieci, chętnie opowiadał o swoich przygodach z dzieciństwa.
Wszyscy z zaciekawieniem i zainteresowaniem słuchali czytanych
bajek "Jeż i Zając" oraz "Calineczka". Na zakończenie spotkania
przedszkolaki zaśpiewały wiosenne piosenki, wręczyły naszemu
gościowi laurkę i podziękowały za odwiedziny.

Odwiedził nas również starosta Głubczyc Pan Piotr Soczyński,
który 19.02.2019 roku włączył się w akcję "Cała Polska Czyta Dzie-
ciom".

Wcielając się w rolę narratora, przeczytał naszym przedszkola-
kom "Kota w butach" oraz "Złotowłosą i trzy misie". Zrobił to tak
profesjonalnie i tak zabawnie, że mała publiczność z chęcią go
słuchała, jak również wspomnień o dzieciństwie Pana Starosty, a
potem Jego dzieci w naszym przedszkolu. Przedszkolaki podzię-
kowały Panu Staroście za odwiedziny, wręczając mu samodzielnie
wykonaną laurkę. Był to bardzo mile spędzony czas.

Kto odwiedzi nasze Przedszkole w kolejnym miesiącu?
Niech to na razie pozostanie tajemnicą… :)
                                                                     Magdalena Staniek
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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

Głubczyce, 11.04.2019r.
OCENA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
 NA TERENIE POWIATU GŁUBCZYCKIEGO W I KWARTALE 2019R

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, organolep-
tyczne oraz badania stężeń promieniotwórczości w wodzie.

Podstawę zapewnienia konsumentom bezpiecznej wody do spożycia stanowią zarówno
badania realizowane w ramach nadzoru organów  Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak i bada-
nia 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 osob-
no 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 44 próbki do
badań mikrobiologicznych i 39 próbek do badań fizykochemicznych.

Krótkotrwałe zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody stwierdzono w wodociągach Wło-
dzienin oraz  Dziećmarów - Baborów.

 W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego oraz podjętych działań na-
prawczych, zanieczyszczenia zostały wyeliminowane.

 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

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniu:

1. 26 kwietnia 2019 r. odbędzie się I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży
nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 481 o
powierzchni 2,1237 ha, położonej w obrębie gruntów miejscowości Lisięcice. Cena wywo-
ławcza do przetargu wynosi 15 417,00 zł

Wadium wynosi 1 550,00 zł.
2. 7 maja 2019 r. odbędą się:
a) IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudo-

wanej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka nr 485/12 o powierzchni 0,1246 ha,
położonej w Głubczycach przy ul. Miarki. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 69 400,00
zł + VAT 23%. Wadium wynosi 7 000,00 zł;

b) V przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudo-
wanej 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 43 929,00
zł + VAT 23%. Wadium wynosi 4 400,00 zł.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wadium w pieniądzu. Terminy
i warunki wniesienia wadium zawarte są w ogłoszeniach o przetargach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głubczycach ul. Niepodle-
głości nr 14 (pokój nr 20) - telefon (077) 485 30 21 wewnętrzny 223 i 224 lub w internecie na
stronie WWW.glubczyce.pl

OGŁOSZENIE
Burmistrz Głubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głubczycach oraz umieszczeniu na jego stronie
internetowej wykazów obejmujących nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę:

* nieruchomość położona w Głubczycach, oznaczona jako część działki nr 373/6;
* nieruchomość położona w Grobnikach, oznaczona jako działka nr 1267.

Sz. P. Tadeuszowi Eckertowi,
dyrygentowi i dyrektorowi
Festiwalu SILESIA CANTAT

Za oknem wiosna w rozkwicie,
Zieleni się wokół świat,
Eviva'larte chcę krzyczeć,
Wszak festiwalu to czas.

Radość niech w sercach zagości,
Oto marzeń i pragnień duch
Unosi się w kwiecie muzyki
Chóralnych przedsięwzięć trud.

Hej muzyka tu rozbrzmiewa,
A Silesia Cantat nam śpiewa,
Oczarowuje tembrem setek
głosów
Społeczność Głubczyc
i gości wokół.

A śpiew chóralny,
 o którym mowa,
Przybrawszy barwy
i kształty mnogie
Wyzwala w nas takie emocje,
Jakich nie doświadczamy
na co dzień.

Dla serca i ducha radości,
Wrażeniom zmysłowych aliści
Ku wyżynom Parnasu prowadzi,
Byśmy mogli wszelako być radzi.

Dla melomanów
to uczta duchowa,
U awangardy zaś
myśl nowa rodzi się,
Gdy chóralny wybrzmiewa głos,
Rozkwitający
 jak w słońcu złoty kłos.
        Maria Farasiewicz
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REKLAMA  W GŁOSIE GŁUBCZYC
 Głos Głubczyc jest bezpłatnym informatorem o zasięgu

gminy, w formacie A4 w kolorze. Ukazuje się na przełomie
miesięcy w nakładzie 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 3000 egz.

 Red. naczelny - Jan Wac,  współpraca Mateusz Kitka
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 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 dramatycznego
wzrostu liczby zachorowań na odrę w Europie. Do 5.10. 2018 r.
najwięcej zachorowań wystąpiło w Rumunii (5100 przypad-
ków), Francji (2702), Grecji (2290), Włoszech (2248)......Jako
Rodzice odpowiedzialni za zdrowie swojego Dziecka, proszę
ponownie przeanalizowali zasadność zaszczepienia  Dziecka,
w kontekście aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju. i
podjęcie pozytywnej decyzji w myśl tak aktualnego obecnie
powiedzenia "lepiej zapobiegać niż leczyć".
                   Z poważaniem  Alina Mazur-Ciapa
      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
                                                       w Głubczycach

Ogłoszenie o przetargu
Prezes Zarządu

 Głubczyckiego TBS
Spółka z o.o.

ul. Pocztowa 8, 48 - 100 Głubczyce
ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 4 położonego
 w Głubczycach przy ul. Kozielskiej  21

Przetarg odbędzie się w świetlicy siedziby
Głubczyckiego TBS Sp.z o.o. przy ul. Pocztowej 8
w Głubczycach, w dniu 11.06.2019r. o godz. 900.

Warunkiem udziału w przetargu
jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia

10.06.2019r. w wysokości 2910zł przelewem na
konto: BS 40 8868 0004 1000 0000 1007 0001

z adnotacją: "przetarg - Kozielska 21/4"
(dowód wpłaty wadium wymagany do okazania

przed przetargiem).
Cena wywoławcza 29100 zł,

wysokość postąpienia: 300zł.
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej
28,40m2, położony na II piętrze budynku.

 Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,10m2.
Na układ funkcjonalny lokalu składa się:

kuchnia z wnęką na kabinę prysznicową, pokój,
przedpokój i wc.

Szczegóły dotyczące przetargu na stronie:
www.gtbs.eu w zakładce OGŁOSZENIA

  lub www.bip.glubczyce.pl
w zakładce Jednostki Gospodarcze/Głubczyckie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego -
 Ogłoszenia lub w siedzibie GTBS
przy ul. Pocztowej 8 w Głubczycach

w godzinach urzędowania 7:00 - 15:00
za wyjątkiem dni wolnych o pracy.

Słowa podziękowania
kierujemy do Sklepu Bazar, Biedronka oraz

Banku Spółdzielczego w Głubczycach
za możliwość zorganizowanie zbiórki publicznej

na rzecz Lilii Sikora-Balickiej.
Podziękowania, przesyłamy wszystkim

uczestnikom, dziękujemy za waszą  bezintere-
sowną pomoc, poświęcenie czasu i energii.

Jesteśmy pewni, że istnieją dobrzy ludzie,
którym nie jest obojętny los drugiego człowieka.

Serdecznie dziękujemy.
Lilia z rodziną.

,, Wielkanoc ''
Przykicał Zając do dzieci
Z koszykiem czekoladek
Przy stole miła atmosfera

Wszyscy mili i życzliwi
Z okazji Świąt Wielkanocnych

pragnę złożyć czytelnikom życzenia
wszystkiego co najlepsze

Gabi
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