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ODZNACZENI I AWANSOWANI W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
1. Prezydent RP Andrzej Duda Postanowienie nadał Brązowy medal "ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ":
 - st. asp. SZCZERBA  Mariusz , s.Mieczysława, mł. asp. KIEDYCZ Łukasz  s. Czesława, mł. ogn. MIKLER  Jacek s.Krystiana
Medale wręczył Wojewoda Opolski w asyście Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego dnia 10 maja podczas Wojewódzkich
 Obchodów Dnia Strażaka
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński nadał Srebrną odznakę:
"ZASŁUŻONY DLA OCHRONY   PRZECIWPOŻAROWEJ - asp. WOŁOSZCZUK  Jacek  s. Stanisława
3. Za wzorowe wykonywanie zadań służbowych Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej  przyznał
nagrodę pieniężną: - mł. asp. Adamowi TOPOROWSKIEMU, - mł. ogn. Tomaszowi TRZOP,
4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień : STARSZEGO BRYGADIERA:
- bryg. Wojciechowi SEMENIUKOWI s. Jana - akt wręczono podczas Wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Opolu  10 maja
5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień  MŁODSZEGO KAPITANA:
- asp. Arkadiuszowi FULNECZEK s. Marka , - asp. Stanisławowi KOCHMANIEWICZ s. Zbigniewa
akty wręczono dnia 4 maja 2019 r. podczas Centralnych obchodów Dnia Strażaka w Warszawie
6. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie nadał stopień  ASPIRANTA:
 - mł. asp. Łukaszowi KIEDYCZ. s. Czesława
7. Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień:
STARSZEGO OGNIOMISTRZA
- ogn. GĘBUŚ ANDRZEJ s. Franciszka, - ogn. KRÓWKA WALDEMAR s. Tadeusza, - ogn. NAWARA WOJCIECH s. Bolesława
OGNIOMISTRZA  - mł.ogn. ŁAPUŃKO GRZEGORZ s. Jana,  - mł.ogn. DZIAMARA Bartosz s.Lesława,
MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA - st. sekc. BELEĆ MICHAŁ s. Bogusława, - st. sekc. BILIŃSKI TOMASZ s. Romana
- st. sekc. HUPAS OLAF s. Jana, - st. sekc. MIKLER JACEK s. Krystiana
STARSZEGO SEKCYJNEGO - sekc. CIEMNY BEATA c. Grzegorza
8. Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień : SEKCYJNEGO
- st. str . MINOROWICZ  MARCIN s. Mariana, - st. str . RYDZAK PRZEMYSŁAW s. Jana
akty wręczono w dniu 10 maja 2019 r. podczas uroczystości Wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w Opolu

UROCZYSTA ZMIANA SŁUŻBY Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA...
...odbyła się 20. maja 2019 r w południe na placu apelowym  Komendy Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej w Głubczycach.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości. Po czym dokonano przeglądu pododdziałów i
podniesienia flagi na maszt. Komendant Powiatowy przywitał licznie przybyłych gości - przedstawicieli władz państwowych,
samorządowych, resortowych,  zaprzyjaźnionych jednostek  straży z sąsiedztwa polskiego i czeskiego oraz  innych służb mundu-
rowych. Odczytano listy okolicznościowe, akty nadania odznaczeń państwowych, resortowych, dyplomów, rozkazów o nadaniu
wyższych stopni służbowych i nagród połączone z  ich wręczaniem. Okolicznosciowe przemówienia, gratulacje i życzenia zaproszo-
nych gości oraz odprowadzenie sztandaru zakończyły uroczystość, gdyby nie liczyć występu Studio Piosenki "Akord" Ewy
Maleńczyk  w  którym zaśpiewali: Laura  Rycharska, Maciej Ziółko, Karolina Zinko, Emilia Kiszczyk z naszego MOK oraz  poczęstun-
ku strażacką grochówką.                                                                                                                                                       JW
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MISTRZOSTWA ŚWIATA TAEKWONDO 2019

W dniach od 22.04
do 28.04.2019 r. w In-
zell (Niemcy) odbyły
się XXI Mistrzostwa
Świata Taekwondo,
które rozgrywane są
raz na dwa lata. W za-
wodach wzięło udział
1234 zawodników i za-
wodniczek z 64
państw. Z każdego
kraju w konkurencji
mogło brać udział po
dwóch  zawodników.
Ludowy Klub Sporto-
wy Sparta Głubczyce
i Pietrowice w zawo-
dach reprezentowali
Karolina Konik i Bar-
tosz Słodkowski. Nasi
zawodnicy uzyskali wspaniałe wyniki zdobywając  jeden medal
złoty, jeden  srebrny  i dwa medale brązowe. Karolina Konik zajęła
I m. w walkach drużynowych i III m. w walkach indywidualnych,
a Bartosz Słodkowski zajął II m. w walkach drużynowych i III m. w
testach siły drużynowych. Zawodnikom serdecznie gratulujemy
wspaniałego wyniku.                                                                            DJ

 MISTRZOSTWA POLSKI  TAEKWONDO
 - BIAŁA PODLASKA 2019

W dniach 10.05-
11.05.2019 r. w Białej Pod-
laskiej  odbyły się XXVIII
Mistrzostwa Polski Ta-
ekwondo Juniorów i Mło-
dzieżowców. W zawodach
brały udział 44 kluby. Ludo-
wy Klub Sportowy Sparta
Głubczyce oraz ZS w Pietro-
wicach reprezentowała 9
osobowa ekipa sportowa.
Wspaniały występ  naszych
zawodników dał nam 3 złote,
2 srebrnych i 5 brązowych
medali. Mistrzynią Polski Ta-
ekwondo Młodzieżowców
została Daria Baran w konku-
rencji układów i zajęła III m w
walkach oraz Mistrzem Pol-
ski Taekwondo Młodzieżow-
ców został Wojciech Żłobic-

ki w konkurencji walk. Bardzo
dobrze zaprezentowała się na-
sza multimedalistka Olga Ja-
błońska zajmując II m w wal-
kach, II m w testach siły oraz III
m w układach. Mistrzostwo Pol-
ski Taekwondo Juniorów obro-
niła Patrycja Piworun zajmując
I miejsce w testach siły. Kinga

Sztucka zajęła III m w układach, Marty-
na Marciniszyn  zdobyła III m w wal-
kach oraz Jakub Brewus zdobył III m w
walkach. Serdeczne podziękowania za
tak dobrą postawę dla całej naszej re-
prezentacji Klubowej.                         DJ

POLSKO-CZESKIE SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU "PRZYJACIELE BEZ GRANIC
- POROZUMIEJMY SIĘ WSPÓLNIE"
20 maja 2019 r. w Przedszkolu Publicznym Sva-

továclavská w Krnowie odbyło się kolejne spotkanie
w ramach projektu "Przyjaciele bez granic - porozu-
miewajmy się wspólnie". Temat przewodni spotkania
brzmiał: "Interaktywna lekcja czeskiego i polskiego dla
przedszkolaków na temat wielkanocnych zwyczajów i
tradycji". W spotkaniu wzięły udział starszaki z Przed-
szkola w Pietrowicach i Zopowych wraz z nauczycielka-
mi. Celem projektu jest zapoznanie dzieci z czeskim języ-
kiem i tradycjami, uczenie tolerancji, szacunku do innej
kultury i języka, zachęcanie dzieci do nawiązywania i
utrzymywania poprawnych stosunków z czeskimi kole-
gami i wychowawcami.

Spotkanie otwierały zajęcia z tablicą interaktywną, podczas których dzieci bardzo żywiołowo i z zaciekawieniem wykonywały
proponowane ćwiczenia multimedialne. Rozwijały percepcję wzrokowo - słuchową, samodzielnie rozwiązując zadania z natychmia-
stową oceną w postaci dźwiękowej, rozwijały trening manualny, uczyły się sformułowań w języku czeskim. Zajęcia inne od tradycyj-
nych bardzo podobały się dzieciom, pozwoliły przekazać wiedzę w niekonwencjonalny, ale atrakcyjny sposób.

Drugą część stanowiły warsztaty plastyczno-techniczne, podczas których dzieci wykonały kartki świąteczne dla bliskich. Po
zajęciach dzieci miały czas na poczęstunek i wspólną zabawę, a tym samym miały okazję lepiej się poznać.

Ten dzień nie mógł obejść się bez najważniejszego gościa, czyli zajączka. Po zajęciach okazało się, że w koszyczku wiklinowym
zaj¹c zostawi³ s³odkie niespodzianki dla naszych milusiñskich.                                                                                            Mariola Bedryj
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 CYKL  KONCERTÓW W GŁUBCZYCACH
W RAMACH PROJEKTU "ŚLĄSKIE PORTAMENTO" '2019

    ORGANIZATOR GMINA GŁUBCZYCE
WSPÓŁORGANIZATOR MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

 Mała Scena plenerowa przed Ratuszem
01. CZERWIEC 2019

PLENEROWA POLSKO - CZESKA SCENA DNI KULTRY
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
Godz.19.00 - Waldemar Rychły TRIO

Godz. 20.15 - Kino plenerowe z muzyką na żywo
14 - 16 CZERWIEC 2019

DNI MIASTA  >>> STR. 20
ZAPRASZAMY!!!

WAKACJE  I  PO ...
Plenerowa Polsko - Czeska Scena  Dni Kultury -

14.07  niedziela    18:00 - zespół New Bone kwintet jazzowy z Krakowa
                             19:30 - Muzyka z Teatru Witkacego z płyty "Odjazdowo"
21.07  niedziela    18:00 - Orion "Niezapomniane polskie przeboje"
                             19:30 - Kapela Z Naszego Miasteczka - Piosenki M.  Fogga
11.08  niedziela    18:00 - widowisko operetkowe "Miłość muzyką wyśpiewana"
                             19:30 - Teatr Muzyczny IWIA "Pieśni aniołów"
18.08 niedziela     18:00 - Bartosz Domagała - Piosenki PRLu
                             19:30 - koncert zespołu oFF KulturA
25.08 niedziela     18:00 - Orchestr VŠB-Technické univerzity Ostrava (mažoretki)

                           19:30 - Dechový orchestr Hradec nad Moravicí

SALA  WIDOWISKOWA  MOK
POLSKO - CZESKIE DNI KULTURY -  KONCERTY

- 20.10,  26.10,  27.10, 8.11, 9.11, 10.11
                                                       Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny
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X GRAND PRIX
ŚLĄSKA POLSKO CZESKIEGO

11 maja 2019r  Ludowy Zespół Sportowy Karate-Do Głub-
czyce w porozumieniu z Urzędem Miejskim, Starostwem Po-
wiatowym, ZOKIS przeprowadzili X GRAND PRIX ŚLĄSKA
POLSKO CZESKIEGO w KARATE WKF.

Zawody otworzył prezes Opolskiej Federacji Sportu Andrzej
Walczak. W zawodach startowało 250 zawodników z Polski, cztery
kluby z Czech i jeden klub ze Słowacji w 400 osobo konkuren-
cjach. LKS  Karate-Do Głubczyce reprezentowali:

1. Szymon Cieślik, który w kata juniorów zdobył złoty medal
2. Julia Szuszkowska, w kata trenująca od wrzesnia 2018r.

zdobyła zloty medal. 3. Maja Kowalczyk, w kata 7 lat zdobyła
złoty medal. 4. Maciej Kowalczyk, w kata juniorów - srebny me-
dal,  a w kata kadetów brązowy medal. 5. Michalina Jung,  w kata
juniorów srebrny medal,  a w kata kedet brązowy medal. 6. Nata-
lia Szuszkowska, w kata trenująca od września 2018r, zdobyła
srebrny medal. 7.Julia Hac, która w kata młodzik zdobyła brążo-
wy medal. 8. Kozieł Milena, w kata 12-13 lat do 7 kyu -  brązowy
medal. 9.Michalina Kaliwoda, w kata 11 lat zdobyła brązowy
medal. 10.Oliwia Raniowska, w kata kadet zdobyła brązowy me-
dal. 11. Wojciech Reichel, w kata 8 lat zajął 5 m. 12.Emilia Klein, w
kata mlodzik zdobyła 7 m. 13. Wiktoria Sawicka, w kata 11 lat
zdobyła 7 m.Generalnie klub nasz (na 24 kluby) zajął  8 miejsce
zdobywając 3 złote, 3 srebrne i 7 brązowych medali. Był to bar-
dzo dobry start naszych zawodników, dziękuję za dobry start, za
pomoc z rodzicami w organizacji zawodów. Dziękuję wszystkim-
za wsparcie  Klubu w tym Kombinat Rolny w Kietrzu.

                                                                                             JH

 BIEG ZUCHÓW I HARCERZY,
GRA EKOLOGICZNA

11.05.19 r. Nasze zuchy i harcerze wzięły udział w Biegu Zu-
chów i Harcerzy, połączonym z grą ekologiczną "Gra w zielone".

Po zbiórce przy Krzyżu Harcerskimw Głubczycach patrole
wyruszyły w trasę do Lasu Marysieńka. Wyposażone w ręka-
wiczki i worki na śmieci patrole zuchów i harcerzy zbierały śmieci
na trasie biegu, od Alei Lipowej do punktu biwakowego i ścieżki
zdrowia w naszym lesie.Po wzorowym wykonaniu ekologiczne-
go zadania przez zuchy i harcerzy, przy harcerskim ognisku 6
zuchów złożyło obietnicę zuchową.W lesie wspólnie przy dźwię-
kach gitary śpiewaliśmy, pląsaliśmy, bawiliśmy się, rozwiazywa-
liśmy zadania.Jesteśmy szczególnie dumni z drużyny Nieprze-
tartego Szlaku "Tacy Sami".Na uczestników czekała również nie-
spodzianka w formie poczęstunku.W dalszej części naszych
ekologicznych zadań będzie niedzielna wizyta w głubczyckim
"Przytulisku", podczas której harcerze starsi i instruktorzy pójdą
na spacer z podopiecznymi czworonogami. Następnie posadzi-
my  krzewy i kwiaty w naszej Stanicy w Ściborzycach Małych.Po-
goda nam dopisała, wszyscy dzielnie ukończyli trasę biegu i
wzorowo wykonali zadania. Spędziliśmy aktywnie i przyjemnie
czas w harcerskim gronie.                                                       ZHP

18-19 maja 2019r w Pleszewie odbyły sie zawody rankingowe WKF 6TH Central Poland Open. Startowało 515 zawodników w
840 osobo konkurencjach, (70 klubów) z Polski, Francji, Niemec, Iraku, Litwy, Nepealu, Słowacji, Szwecji, Ukrainy, USA.  Ludowy
Zespół Sportowy w dniu 18 maja  reprezentowali:1. Szymon Cieślik -  w kata junior zdobył złoty medal, 2. Maciej Kowalczyk - w kata
junior zdobył brązowy i w kata kadet srebrny medal, 3. Jakub Patryjach - w kata junior  zajął 5 m. 4. Michalina Jung - w kata kadet
zajęła 7 m. 5. Oliwia Raniowska wygrała pierwszy pojedynek a w trakcie drugiego doznała kontuzji i przegrala walkę.

19 maja 2019r wystartowali: 1. Maja Kowalczyk, która w kata U8 zdobyła  złoty medal  2.Wojciech Patryjach, który w kata U10
zajął 5.miejsce. Gratulacje dla naszych medalistów, a w szczególnosci dla Szymona i Maćka, którzy ponownie po zawodach
w Głubczycach stanęli na pudle w kategorii kata juniorów.                                                                                                            JH
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KONSTYTUCJA 3 MAJA,
 Ustawa Rządowa z dnia 3 maja -

uchwalona 3 maja 1791 roku regulująca
ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga
Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że
Konstytucja 3 maja była pierwszą w Eu-
ropie i drugą na świecie (po konstytucji
amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spi-
saną konstytucją.

Konstytucja 3 maja została ustanowio-
na ustawą rządową przyjętą tego dnia
przez Sejm Czteroletni. Została zaprojek-
towana w celu zlikwidowania obecnych
od dawna wad opartego na wolnej elekcji
i demokracji szlacheckiej systemu poli-
tycznego Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa
na monarchię dziedziczną, ograniczyła
znacząco demokrację szlachecką, odbie-
rając prawo głosu i decyzji w sprawach
państwa szlachcie nieposiadającej ziemi
(gołocie), wprowadziła polityczne zrów-
nanie mieszczan i szlachty oraz stawiała
chłopów pod ochroną państwa, w ten
sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny.
Konstytucja formalnie zniosła liberum
veto. W tym samym czasie przetłumaczo-
no Konstytucję na język litewski

Przyjęcie monarchicznej Konstytucji 3
maja spowodowało opozycję republika-
nów oraz sprowokowało wrogość Impe-
rium Rosyjskiego, które od 1768 roku było
protektorem Rzeczypospolitej i gwaran-
tem nienaruszalności jej ustroju. W woj-
nie w obronie konstytucji Polska, zdra-
dzona przez swojego pruskiego sprzymie-
rzeńca Fryderyka Wilhelma II, została
pokonana przez wojska rosyjskie Kata-
rzyny Wielkiej, wspierające konfederację
targowicką - spisek części polskich ma-
gnatów przeciwnych zmianie ustroju Rze-
czypospolitej. Po utracie niepodległości
w 1795 roku przez 123 lata rozbiorów przy-
pominała o walce o niepodległość. Zda-
niem dwóch współautorów Ignacego Po-
tockiego i Hugona Kołłątaja była "ostat-
nią wolą i testamentem gasnącej Ojczy-
zny".

Konstytucja przestała w praktyce obo-
wiązywać (straciła znaczenie) 24 lipca 1792
roku (w momencie przystąpienia króla Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego do kon-
federacji targowickiej) - czyli po nieco po-
nad 14 miesiącach, w ciągu których Sejm
Czteroletni uchwalił szereg ustaw szcze-
gółowych, będących rozwinięciem jej po-
stanowień  Przestała natomiast być obo-
wiązującym aktem prawnym (została dero-
gowana) 23 listopada 1793 roku. Sejm gro-
dzieński uznał wtedy Sejm Czteroletni za
niebyły i uchylił wszystkie ustanowione
na nim akty prawne.                              red

Szanowni Państwo     Na emeryturę w czerwcu?
 Wyjaśniamy dlaczego  lepiej poczekać do lipca.
Czerwiec to nie najlepszy miesiąc, by przejść na emeryturę.
Powodem jest niekorzystna waloryzacja. Na wysokość emerytury

ma wpływ miesiąc, a nawet dzień, w którym na nią przechodzimy.
Warto to wziąć pod uwagę przy podejmowaniu tej ważnej decyzji.

Ci, którzy zdecydują się na ten krok w czerwcu, mogą stracić.
Sebastian Szczurek Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS Opole
tel. 77 451-15-42, 502-007-426
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74. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA
II WOJNY ŚWIATOWEJ

100. ROCZNICA POWSTANIA
ZWIĄZKU INWALIDÓW WOJENNYCH RP

Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Harcerze,
Mieszkańcy Ziemi Głubczyckiej.
8 maja 2019 r. mija 74. rocznica zakończenia II wojny światowej, która była

największą i najkrwawszą w dziejach ludzkości. Dziś wszystkie pokolenia Pola-
ków oddają hołd obrońcom, którzy nie szczędzili ofiary krwi i życia.

 Obchodzimy również 100 rocznicę powstania Związku Inwalidów Wojennych
RP. ZIWRP to organizacja społeczna, silnie związana z losami naszego narodu.
Utworzono ją po I wojnie światowej 100 lat temu, 19 kwietnia 1919 r. z połączenia
czterech już istniejących organizacji inwalidzkich. Były to: Centralny Związek In-
walidów Wojennych w Warszawie, Gospodarczy Związek Wielkopolskich Inwali-
dów Wojennych w Poznaniu, Związek Kalek, Wdów, Sierot i Byłych Wojskowych
w Gnieźnie, oraz Krakowski Związek Inwalidów Wojennych w Polsce. Organizacja
obejmowała inwalidów wojennych ze wszystkich ziem odrodzonej Polski, którzy
walczyli na różnych frontach i w armiach w okresie I wojny światowej. ZIWRP jest
najstarszą polską kombatancką organizacją i jedną z trzech w skali światowej. Ta
prężna organizacja działała do 1940 r. W okresie II wojny światowej funkcjonowała
w konspiracji Polski Podziemnej, a do zadań związku doszły nowe. Udział w wysił-
ku zbrojnym kraju, co zaowocowało represjami okupanta i wielkimi stratami osobo-
wymi. Jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej związek został reaktywowa-
ny jako pierwsza organizacja społeczna w Polsce. W grudniu 1950 r. Związek został
ponownie zlikwidowany przez władze warszawskie. Decyzja członków sprawiła, że
w 1956 r. Związek został reaktywowany i działa do chwili obecnej. ZIWRP jest
organizacją otwartą dla każdego żołnierza, który przelewał krew, "a krew przelana
za ojczyznę ma jednakową barwę". Członkowie związku walczyli pod sztandarami
różnych armii zaborczych. Po II wojnie światowej dołączyli żołnierze I i II Armii
Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie, Armii Krajowej, Batalio-
nów Chłopskich, ugrupować konspiracyjnych i ofiar zniewolenia narodowego. Od
drugiej połowy lat 70 XX w. zrównano w uprawnieniach ze Związkiem Inwalidów
Wojennych osoby represjonowane, ofiary obozów koncentracyjnych, więzień po-
litycznych, łagrów i zesłań. Dzisiejsi członkowie związku to żołnierze z lat II wojny
światowej, którzy z bronią w ręku walczyli na wszystkich frontach tej wojny. Od
początku, czyli od 1919 r. związek kieruje się zasadą apartyjności, a widniejące na
sztandarach związku szczytne hasło "Bóg - Honor - Ojczyzna" wypełnione jest
konkretną treścią.

Szanowni Państwo,
Pozwólcie, że wspomnę krótko o ZIWRP Głubczyce, który powstał w 1946 r.

i liczył w tym czasie 180 członków. W 1950 r. Związek został rozwiązany. Prze-
rwa trwała do 1956 r. Po tym okresie powstała grupa inicjatywna, która reakty-
wowała związek 9 maja 1957 r. Głubczycki oddział ZIWRP liczy 10 członków
zwyczajnych i 13 podopiecznych. Średnia wieku wynosi ponad 90 lat. W gro-
nie naszych członków jest 97-letnia Pani Józefa Nakoniczewska, która służyła
w II Armii Wojska Polskiego w łączności pułkowej. Mimo udziału w II wojnie
światowej i tak sędziwego wieku, Pani Józefa jest nadal pogodną i sprawną
osobą.  Z okazji dzisiejszego podwójnego  święta pragnę podziękować za współ-
pracę władzom Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego, młodzieży i har-
cerzom ZHP  na czele z Komendantką  Katarzyną Mojzyk. Pocztom sztandaro-
wym. Dziękuję również Marianowi Pospiszelowi - TV Głubczyce, redaktorowi
Głosu Głubczyc Janowi Wacowi oraz  Mateuszowi Kitce (Urząd Miejski - https:/
/glubczyce.pl)  za utrwalanie naszych uroczystości dla przyszłych pokoleń.

Pozwólcie Państwo, że garstce żyjącym bohaterom wojennym złożymy hołd,
życząc jednocześnie zdrowia i spokojnego życia. Uczcijmy minutą ciszy tych
co polegli oraz naszego członka Ryszarda Ławrynowicza, byłego członka Za-
rządu i pocztu sztandarowego, który odszedł na wieczną wartę 6. maja, a po-
grzeb odbędzie się dziś o godz. 13:00 w Korfantowie.

Przemówienie Amelii Mamczar, prezesa ZIWRP, 8. maja 2019
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Każda osoba, która doświadczyła przestępstwa (m.
in. przemocy w rodzinie, kradzieży, oszustwa, rozbo-
ju, pobicia, uchylania się od alimentów, groźby ka-
ralnej, stalkingu, uszkodzenia ciała, przestępstwa
seksualnego, wypadku komunikacyjnego albo inne-
go przestępstwa), jest bliskim członkiem rodziny
osoby pokrzywdzonej lub świadkiem, ma możliwość
uzyskać bezpłatną, profesjonalną i specjalistyczną
pomoc, która może również stanowić uzupełnienie
i wsparcie Państwa działań poprzez:

Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem
oraz osobom im najbliższym:

1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alter-
natywnych metod rozwiązywania konfliktów;

2) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzie-
lenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w
wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia
postępowania przygotowawczego;

3) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka mi-
gowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy
prawnej;

4) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą
psychiatryczną lub psychologiczną;

5) organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez oso-
bę pierwszego kontaktu;

6) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w
zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w
której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym mate-
riałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środ-
ków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczni-
czym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z prze-
stępstwa lub jego następstw;

7) pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach
i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego
nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkol-
nego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie
art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.), odpowiednio do wieku i
potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

8) pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w
żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 603 ze zm.);

9) organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszą-
cych kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzami-
nów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

10) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzie-
lania schronienia;

11) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowią-
zań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną,
gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal
mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawnio-
na posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale
zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

12) usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jed-
norodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem
w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyni-
ku przestępstwa;

13) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej

lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem
świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-10;

14) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
15) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środ-

ków czystości i higieny osobistej;
16) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu upraw-

nionego małoletniego;
17) finansowanie kosztów wyjazdu:
a) osoby uprawnionej z małoletnim, nad którym sprawuje pie-

czę,
b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą

pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której
mowa w pkt 4;

18) finansowanie robót budowlanych, o których mowa w usta-
wie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1202 ze zm.), w tym również przygotowania do realizacji ro-
bót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania doku-
mentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, eks-
pertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych
do realizacji celów wynikających z ustawy;

19) zakup urządzeń i wyposażenia;
20) zakup wartości niematerialnych i prawnych.
2. udzielanie pomocy świadkom i osobom najbliższym, poprzez:
1) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka mi-

gowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy
psychologicznej;

2) pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną,
w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez
osobę pierwszego kontaktu.

W przypadku powzięcia informacji o osobach pokrzywdzo-
nych wymagających wsparcia i pomocy zachęcamy do kontaktu
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Głubczyce
Raport o stanie gminy przygotowany został na podstawie danych z 2018 roku.  Zebrane informacje od pracowników mery-

torycznych Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych, spółek gminnych, są źródłem informacji o stanie naszej gminy.
Opisują sytuację gminy pod względem gospodarki, środowiska, społeczeństwa, oraz zarządzania gminą.

Myślę, że zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich lat są efektem wytężonej pracy, które są zauważone i docenione przez
naszych mieszkańców. To również zasługa pozyskanych środków zewnętrznych. Dzięki tym środkom udało nam się zrealizować
kilka znaczących inwestycji. Sytuacja finansowa gminy jest dobra i stabilna.

Osobiście uważam, że tak wiele udało się zrobić, ponieważ w centrum moich starań było dobro mieszkańca i naszej gminy.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.

                  Z poważaniem Burmistrz Głubczyc Adam Krupa

Zgodnie z zapisem art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - raport ten będzie omawiany na sesji
Rady Miejskiej, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium. Nad przedstawionym
raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata. W przedmiotowej debacie mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami
co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas
której ma być omawiany raport o stanie gminy.                                                 Głubczyce, dnia 10 maja 2019 roku

RAPORT O STANIE GMINY GŁUBCZYCE  (skróty)
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Burmistrz Głubczyc przedstawia niniejszym

raport o stanie Gminy Głubczyce za rok 2018. (od red. oryginał raportu obejmuje 40 stron, dostęny w całości na  https://glubczyce.pl/

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY (........)
2. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne:
1. Strategia Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030r.
2. Strategia Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 r.
3. Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.
4. Strategia Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.
5. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Głubczyce na lata 2016-2025.
6. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.
7. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie na lata 2016-2020.
8. Program Osłonowy w Zakresie Dożywiania "Pomoc Gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".
9. Program przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Głubczyce na lata 2016 - 2020.
10. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
11. Program współpracy Gminy  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2018r.
12. Program ochrony środowiska dla Gminy Głubczyce na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025.
13. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Głubczyce.
14. Inwentaryzacja i waloryzacja krajoznawcza Gminy Głubczyce.
15. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Głubczyce na lata 2018-2033.
16. Lokalny program rewitalizacji miasta Głubczyce do roku 2020.
17. Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu
       PM 10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej.
3. FINANSE GMINY
Dane dotyczące sytuacji finansowej Gminy za ub.rok  zawarte są w sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy za 2018 rok.
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GŁUBCZYCE SADY

NOWY ROŻNÓW

4.  MIESZKAŃCY GMINY
W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się o 267 osób, przez co na dzień 31 grudnia

2018 r. wynosiła 21547 osób, w tym 11150 kobiet i 10397 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych, liczba
mieszkańców z podziałem na kobiety i mężczyzn na dzień 31.12.2018 r. przedstawiała się następująco: Na początek 2018 r. na terenach
miejskich mieszkało 12149 osób, a na  wiejskich 9664 osób. Na koniec 2018 r.: miasto 11981osób, wieś 9566 osób. W 2018 r. urodziło
się w gminie 193 dzieci, w tym 94 dziewczynki  i 99 chłopców, a zmarło 288 osób, w tym 146 kobiet i 142 mężczyzn.

W 2018 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Głubczycach sporządzono 500 aktów urodzeń w tym 452 dla dzieci urodzonych w
Głubczycach natomiast 48 dla dzieci urodzonych zagranicą. Sporządzono 112 aktów małżeństwa w tym 44 konkordatowe, 51
cywilnych, 17 zagranicznych. Sporządzono 380 dokumentów aktów zgonu w tym 373 dla osób zmarłych na terenie Gminy Głubczy-
ce, 7 zagranicznych. Wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie 6 parom, natomiast odnotowano 50 rozwodów.

5. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE
Na realizację zadań z  Programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

realizującymi zadania publiczne jako priorytetowe, w których  9 organizacji pozarządowych złożyło 14 ofert.
Z wszystkimi oferentami zawarto umowy na realizację zadań publicznych Gminy.
Ponadto realizowano umowę zawartą w 2016 r. na okres trzech lat z Caritas Diecezji Opolskiej.
Poniżej wysokość dotacji przekazanych na realizację zadań w 2018 r.,
Zadanie 1a - W sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalny tj.: pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej, wyrównanie szans tych rodzin i osób oraz osób niepełnosprawnych
Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w Głubczycach - 6.000,00  zł
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "TACY SAMI" - 14.000,00 zł
Stowarzyszenie Przeciw Bierności Nowa Wieś Głubczycka 29 - 15.000,00 zł
Zadanie 2a - W sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego tj.:1. promocja dorobku kulturalnego Gminy
 w kraju   i za granicą poprzez działania o charakterze artystycznym (malarstwo, śpiew, taniec) Stowarzyszenie Pożytku Publiczne
go  im. B.Adamskiej Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. A.Mickiewicza w Głubczycach - 19.000,00zł
Zadanie 2 b
W sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego tj.:Propagowanie historii i tradycji kulturalnych Gminy.
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Głubczyckiej - 4.000,00 zł
Stowarzyszenie Przeciw Bierności Nowa Wieś Głubczycka 29 - 10.000,00zł
Zadanie 2 c
W sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego tj.:ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Głubczyckiej - 3.000,00zł
Zadanie 2 d
W sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego tj.: przedsięwzięcia kulturalne, w szczególności ich
 alternatywne, nie komercyjne formy Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Głubczyckiej - 9.000,00zł
Zadanie 3 - W sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego tj.:
opieka nad zwierzętami bezdomnymi (dokarmianie bezdomnych  psów i kotów, poszukiwanie dla nich nowych właścicieli, itp.)
Opolskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt w Opolu 25.000,00 zł
Zadanie 4 W sferze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka oraz

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym tj.: rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą (w
ramach świetlic opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, klubów, itp.)

Franciszkański Ośrodek Pomocy Dzieciom w Głubczycach - 54.000,00 zł
Stowarzyszenie O.P.P. Głubczycki Klub Abstynenta w Głubczycach - 14.000,00 zł
Stowarzyszenie "Monar" w Warszawie (Dom Samotnych Matek z Dziećmi  Monar-Markot Zopowy) - 5.000,00 zł
W sferze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży tj.:
 organizowanie wypoczynku całorocznego  dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych (obozy, kolonie,  rajdy, itp.)
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Głubczyckiej - 148.000,00
Uczniowski Klub Sportowy LZS "Żaczek" przy Szkole Podstawowej w Lisięcicach, 48-118 Lisięcice - 9.000,00 zł
Wysokość dotacji przekazanej dla Caritas Diecezji Opolskiej w 2018 r. wyniosła 60.000,00 zł.
W ramach porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym Gmina Głubczyce udzieliła dotacji na realizację
autorskiego programu profilaktycznego pn. "Żyjmy zdrowo - nie nałogowo" dla Specjalnego Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego w Głubczycach w wysokości 3.000,00 zł.
Ponadto realizowano zadania publiczne zgłaszane przez stowarzyszenia w postaci uproszczonej oferty realizacji zadania
 (art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego), były to:
CWAS Grobniki w wysokości 2 800,00 zł - "Stół łączy pokolenia"
CWAS Grobniki w wysokości 5 100,00 zł - "Twórczo, zdrowo i bezpiecznie"
Stow. Absolwentów LO w wysokości 8 276,00 zł  "Plener i warsztaty malarskie"
CWAS Grobniki w wysokości 1 700,00 zł  "Bezpieczne wakacje"
Stow. Absolwentów LO w wysokości 10.000,00 zł  "Szkolenie młodzieży w śpiewie chóralnym"
Stowarzyszenie OSP Klisino w wysokości 3.000,00 zł  -  " Zawsze być sobą"
Całkowita  kwota dotacji przekazanych przez Gminę Głubczyce w 2018 r. w ramach
wszystkich wymienionych działań wyniosła  428 876,00 zł.
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6. PROMOCJA GMINY W roku 2018 na promocję Gminy Głubczyce wydano 164 849,57 zł.
W koszt ten wchodzą wydatki na artykuły i filmy promocyjne, gadżety, filiżanki z herbem Głubczyc, wydawnictwo o Gminie

Głubczyce oraz udział Gminy Głubczyce w VI Polskim Forum Przedsiębiorczości  W celach promocyjnych uwzględniając charakte-
rystykę powojennego przekroju populacji osadniczej ...sfinansowanowydanie książki dr B.Górnickiej-Naszkiewicz pt. „Pamięć po-
koleń. Tradycja kulturowa Kresowian subregionu głubczyckiego”. Na ten cel przeznaczono - 25.000,00zł

7. PROFILAKTYKA  ANTYALKOHOLOWA I PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM
Na dzień 1 stycznia 2018 roku na terenie gminy Głubczyce wydanych było 68 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

natomiast na dzień 31 grudnia 2018 roku  wydanych było 70 zezwoleń
Z pozwoleń na sprzedaż alkoholu (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2018

r. sfinansowane zostały następujące wydatki: (...)
W Programie przeciwdziałania Narkomanii zostały zorganizowane warsztaty dla dzieci z Gminy Głubczyce dla klas VII i III Gimna-

zjów. Ponadto  zostało zrealizowane zadanie  publiczne  "Eskalacja kompetencji samotnego rodzica" przez MARKOT Zopowy.
8. POMOC SPOŁECZNA
Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było 1632 osoby, w tym 526 osoby w wieku 0-18, 810 osób w wieku

19-60 oraz 296 osoby w wieku 60 i więcej, w tym 828 osób poniżej kryterium dochodowego oraz 266 osoby powyżej kryterium
dochodowego. W roku ubiegłym funkcjonowały następujące placówki stacjonarnej pomocy społecznej: (...)

9. INFRASTRUKTURA
Publiczna infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2018r 166,35 km dróg. Na dzień 31 grudnia 2018r długość

dróg publicznych w gminie wynosiła 161,52 km. Różnica (zmniejszenie) w długości dróg publicznych między początkiem o końcem
2018 roku jest skutkiem przeprowadzonej w roku 2018 szczegółowej inwentaryzacji tych dróg metodą fotowideorejestracji.   Drogi
asfaltowe stanowiły na początku 2018 roku - 68% wszystkich dróg, a pod koniec ubiegłego roku 70%. Drogi utwardzone stanowiły
w poprzednim roku odpowiednio 7% na dzień 1 stycznia i 5% na dzień 31 grudnia. (...)

10. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA
W gminie zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych:
W ramach "Programu na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" zrealizowano następujące zadania:
1) Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych  -  56 034,80 zł ogółem  w tym : kwota

zewnętrznego finansowania (MSWiA)  51 000,00 zł ,  zaś wkład własny wynosił  5 034,80 zł,
2) Romowie pracują za dług 22 700,00 zł ogółem w tym: kwota zewnętrznego finansowania (MSWiA), 20 000,00 zł, zaś wkład

własny wynosił 2 700,00 zł, (...)
W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 320150 zł, których beneficjentami było 177 rodzin. Podstawą ich

przyznania było spełnienie kryteriów ustawowych m.in. niski dochód, ponoszone opłaty mieszkaniowe, posiadanie tytułu prawne-
go do lokalu. Kwota najniższego dodatku wynosiła 33,59zł., zaś kwota najwyższego dodatku - 610,41zł. (...)

11. SPRAWY OBYWATELSKIE
W 2018 roku zgłoszono 3 projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego
Zwycięzcą głosowania nad wyborem zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego - Głubczyce 2018 została:  Tężnia

solankowa - Park Miejski w Głubczycach, na którą oddano 1006 ważnych głosów.
Zadanie to zostało zrealizowane  - koszt wykonania zadania 188 960,00 zł. (...)
12. DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY MIEJSKIEJ
Straż Miejska podjęła w 2018 r. 230 interwencji porządkowych. W ich efekcie(...)
13. SPÓŁKI KOMUNALNE
W gminie funkcjonują następujące spółki komunalne
1. Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o
2. Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Głubczycach
3. Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głubczycach
14. EDUKACJA
W Gminie Głubczyce funkcjonowało 9 szkół podstawowych, w tym 5 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę oraz  4

szkoły podstawowe prowadzone przez stowarzyszenia.  Przy Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Głubczycach
funkcjonowały oddziały integracyjne.

W przeliczeniu na 1 uczennicę/ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształtowały się następująco:
szkoła [SP Nr 1 w Głubczycach] - [9.563,00] zł, szkoła [SP Nr 2 w Głubczycach] - [11.959,00] zł,  szkoła [SP Nr 3 w Głubczycach] -

[10.748,00] zł, szkoła [SP Lisięcice]  - [12.594,00] zł, szkoła [ZS Pietrowice] - [20.438,00] zł, szkoła [SP Bogdanowice]  - [18.682,00] zł,
szkoła [SP Grobniki] - [20.747,00] zł, szkoła [SP Gołuszowice] - [16.308,00] zł, szkoła [SP Klisino] - [14.754,00] zł

Wydatki gminy na oświatę wynosiły 22.481.802,00 zł, z czego 13.909.021,00 zł (61,87%) pokryte zostało z subwencji oświatowej,
przekazanej z budżetu państwa. (...) Burmistrz  w 2018 r. przyznał następujące stypendia sportowe dla uczennic i uczniów. Wynosiły
one łącznie 25 920 zł. (...)

15. PRZEDSZKOLA
W Gminie Głubczyce funkcjonowało 6 przedszkoli gminnych,  w tym 1 przedszkole z oddziałami integracyjnymi oraz 4  powadzone

przez stowarzyszenia. Do gminnych przedszkoli uczęszczało 555 dzieci, natomiast do przedszkoli prowadzonych przez stowarzysze-
nia uczęszczało 140 dzieci. Ponadto, funkcjonował 1 punkt przedszkolny, do którego uczęszczało 42 dzieci.(...)

W 2018 roku na prowadzenie przedszkoli gmina wydała 6.119.324 zł. W gminie funkcjonował 1 żłobek, i 1 klub dziecięcy. Placówki
te obejmowały 46 miejsc na dzień 1 stycznia 2018r. (z czego wykorzystano 31 miejsc) oraz 85 miejsc na dzień 31 grudnia 2018r.

(z czego wykorzystanych było 74 miejsca).
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16. MIEJSKO I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GŁUBCZYCACH
)W Gminie  w 2018 r. funkcjonowała 1 biblioteka publiczna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Księgozbiór na

dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 67585 woluminów, zaś na koniec roku 67478 woluminów.  (...) Na dzień 31 grudnia 2017 r. Biblioteka
zarejestrowała 9562 użytkowników  w tym 4586 czytelników,  zaś na koniec 2018 roku liczby te wynosiły 9375 użytkowników i 4563
czytelników. (...) W 2018 roku na prowadzenie Biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa gmina wydała 528 988,00 zł.

17. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W GŁUBCZYCACH.
W 2018 r. zorganizowano następujące wydarzenia:, 1. Koncerty, 2. Pokazy teatralne, 3. Wystawy: wystawa prac plastycznych
4. Seanse filmowe, 5. Festiwale/przeglądy:  6. Imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne. We wskazanych wydarzeniach wzięło
 udział ok. 15.000 mieszkanek i mieszkańców. Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości ok. 270.457,00 zł.
W Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach w 2018 roku działały następujące kluby i koła zainteresowań (bezpłatne)
- Klub Modelarstwa Lotniczego,  Klub Krótkofalowców,  Towarzystwo Numizmatyczne,  Klub Dobrego Filmu, Polsko - czeski

Klub Dobrego Smaku,  Chór seniorów "Feniks",  Zespół "Dziarski Senior",  Zespół "Rodzina Fedorowiczów",  Zespół "Uśmiech"
Grupa Estradowa MOK,  Grupa Estradowa MIRIAM,  Studio Piosenki "Akord",  Chór dziecięcy "Cantabile",  Chór miasta Głubczy-
ce "Leo cantores",  Chór Rodziców,  Zespół "Muzozaury",  Kółko teatralne - "Głosy", (...) Płatne: Studio Tańca Royal Dance, Joga,
kółko plastyczne. (...) Łącznie w/w zajęciach uczestniczy: ok. 430 osób

18. OCHRONA ŚRODOWISKA
Na początku 2018 r. w gminie zlokalizowano dwa dzikie wysypiska odpadów komunalnych. Jedno
z znajdujące się w Pietrowicach zostało zlikwidowane. W roku sprawozdawczym  nie stwierdzono pożarów wysypisk.
W 2018 roku na terenie gminy istniało jedno legalnie działające wysypisko odpadów komunalnych przy ulicy Rożnowskiej. Na

dzień 1 stycznia 2018r. na 1 mieszkańca/mieszkankę gminy przypadło 174 kg/mieszkańca na rok selektywnie zebranych odpadów
komunalnych oraz 307,9 kg/mieszkańca na rok zmieszanych odpadów komunalnych, zaś pod koniec roku dane te przedstawiały się
następująco: 186,4 kg i 314,4 kg/mieszkańca na rok.(...)

W celu polepszenia warunków środowiskowych, w których żyją mieszkańcy gmina podjęła następujące działania:
1) sukcesywnie rozbudowywane oraz zadaszane są gniazda przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych;
2) intensywnie działa PSZOK;
3) celem polepszenia jakości powietrza udzielane są dotacje celowe do wymiany źródła ciepła, a także dotacje celowe do instalacji

solarnych i pomp ciepła;
4) celem polepszenia systemu gospodarki odpadami sukcesywnie prowadzone są akcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach

na terenie Gminy;
5) celem polepszenia gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy udzielane są dotacje do budowy przydomowych oczyszczal-

ni ścieków.  Z oczyszczalni ścieków komunalnych korzystało 70% mieszkań, w tym na wsi - 33%.
 19. PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Na początku 2018 r. miejscowymi planami objętych było 4,39 % powierzchni gminy, a na koniec roku - 4,40 %.
Z kolei 1,61 % powierzchni gminy na początek roku 2018 r. oraz 1,61 % powierzchni gminy na koniec roku zostało wskazane
 w studium do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W 2018 r. wydano 6 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Inwestycje te dotyczyły:
- przebudowy i rozbudowy OSP,
- budowy stacji transformatorowej słupowej,
- rozbudowy świetlicy wiejskiej,
- budowy oczyszczalni ścieków,
- budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- budowy węzła sieciowego.
W poprzednim roku (2018 r.) wydano 47 decyzji o warunkach zabudowy, w tym decyzji dotyczących:
- zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 0,
- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 33,
- zabudowy usługowej: 3.
Przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy w 2018 r. wyniósł około 70 dni kalendarzowych
(uwzględniając w tym czasie proces uzgodnień, uzupełnienia wniosku itd.).
W 2018 r. było 1 odwołanie od decyzji o warunkach zabudowy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.(...)
W 2018r. zostały uchwalone 2 mijscowe plany zagospodarowania  przestrzennego dla terenu gminy Głubczyce.
2O. TERENY INWESTYCYJNE
Na przedmiotowym tereie możliwa jest realizacja szeroko pojętych usług =, wtym handlu rzemiosła, usług technicznych, publicz
nych, funkcji mieszkaniowej związanej z prowadzoną działalnością usługową. Właścicielem terenu jest Gmina Głubczyce.
Dostęp do infrastrutury technicznej bez ograniczeń.(...) Skrócona lista danych dotyczących  terenów inwestycyjnych.
 Działki 548/1, 621/60, 623/5 (...)
21. SPRAWOZDANIE  z realizacji  Uchwał Rady Miejskiej w Głubczycach za 2018 r.
I. W okresie sprawozdawczym uchwalono w kadencji 2014-2018 uchwalno 64 uchwały Rady Miejskiej, w kadencji 2018-2023
 uchwalono  28 Uchwał Rady Miejskiej (...) Nr Uchwały /Status/Data/Tytuł/link do aktu. (...)
szczegóły >>> https://glubczyce.pl/
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OSTRZEŻENIE PRZED OSZUSTAMI
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ostrzega

przed osobami podszywającymi się pod pracowników Kasy
w celu wyłudzenia (osobiście lub drogą telefoniczną) da-
nych osobowych oraz środków finansowych.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i ograni-
czonego zaufania przy udostępnianiu osobom trzecim
wszelkich danych.

W każdej wątpliwej sytuacji prosimy o kontakt z naj-
bliższą jednostką organizacyjną KRUS w celu otrzymania
wyczerpujących informacji i wyjaśnień.

DRODZY ROLNICY,
 trwa nabór wniosków  na rehabilitację leczniczą w  Cen-

trach Rehabilitacji Rolników, refundowaną przez  Kasę Rol-
niczego Ubezpieczenia  Społecznego.

Celem rehabilitacji prowadzonej przez Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego jest zachowanie, poprawa lub
przywrócenie zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Rehabilitacja kierowana jest do osób z chorobami:
1. Narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumato-

logii i neurologii i realizowana w ośrodkach CRR:
a. Szklarskiej Porębie, b. Jedlcu, c. Iwoniczu Zdroju, d.

Horyńcu Zdroju, e. Świnoujściu, f. Kołobrzegu
2. Układu sercowo-naczyniowego w ośrodku CRR w

Kołobrzegu.
Wszystkie ośrodki posiadają baseny rehabilitacyjne i

oferują pakiet  podobnych zabiegów takich jak:
* Hydroterapia
* Masaż  (ręczny i mechaniczny)
* Kinezyterapia
* Światło terapia - laseroterapia
* Basen rehabilitacyjny -zajęcia grupowe i indywidualne
* Fizykoterapia
* Krioterapia
 Podstawą skierowania na rehabilitację leczniczą jest

wniosek sporządzony przez lekarza prowadzącego pacjen-
ta lub Orzeczenie Lekarza Rzeczoznawcy KRUS.

Wzór wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą
dostępny jest na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni (17 dni zabiegowych).
Kasa ponosi całkowicte koszty rehabilitacji leczniczej, za-
kwaterowania i wyżywienia oraz całodobowej opieki me-
dycznej.

Rolnik otrzymuje również zwrot kosztów dojazdu do za-
kładu rehabilitacji w jedną stronę.

Joanna Sendyka Inspektor ZPRO OR KRUS w Opolu
Zachęcam rolników do składania wniosków o rehabilita-

cję. Posiadamy jeszcze wolne terminy turnusów  w I półro-
czu bieżącego roku.

                                                          Lech Waloszczyk
                                        Dyrektor  OR KRUS w Opolu

Mama 4 Plus z prawem do Emerytury Plus
Emerytura plus dla seniorów staje się faktem. Rząd przyjął projekt ustawy, regulującej wypłatę jednorazowego świadczenia

pieniężnego. Jak poinformował Premier Mateusz Morawiecki, program poprawy losu emerytów jest rozpisany na wiele lat. (...)
Projekt ustawy zakłada, że dodatkowe świadczenie będzie przysługiwać wszystkim tym, którzy 30 kwietnia będą mieć prawo do

renty i emerytury z KRUS. Uściślając - osoby, które w kwietniu zgłoszą wniosek o świadczenie emerytalno-rentowe i w tym miesiącu
spełnią wymagane warunki - niezależnie od miesiąca, w którym zostanie wydana im decyzja będą miały prawo do trzynastej
emerytury.

                                                                         Opracowała  Iwona Porowska Kierownik  Wydziału Świadczeń OR KRUS w Opolu

UBEZPIECZENIE POMOCNIKA
ROLNIKA,

ZASADY OPŁACANIA SKŁADKI.
Zgodnie z obowiązującymi od dnia 18 maja przepi-

sami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
(...)  rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika,

z którym została zawarta umowa o pomocy przy  zbiorach, do ubez-
pieczeń w KRUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za
niego składek zapewni pomocnikowi prawo do jednorazowego od-
szkodowania, w sytuacji gdyby doszło do wypadku w gospodar-
stwie rolnym w związku  z wykonywaniem przez niego czynności
określonych   w umowie o pomocy przy zbiorach, dostęp do ochrony
zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Pomocnikiem rolnika może być osoba pełnoletnia świadcząca od-
płatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw,
tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy o pomocy przy
zbiorach. Pomocnikiem może być obywatel Polski, cudzoziemiec
uprawniony do wykonywania pracy na terenie Polski czy też  zwol-
niony na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiada-
nia zezwolenia na pracę.

Umowa o pomocy przy zbiorach powinna być zawarta na piśmie
przed rozpoczęciem świadczenia pomocy. Powinna określać miejsce
świadczenia pomocy, okres wykonywania pomocy oraz jej zakres.
Łączny czas świadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie za-
wartych umów  (jednej lub kilku, z jednym lub kilkoma rolnikami)  nie
może przekroczyć 180 dni w danym roku kalendarzowym. Przed za-
warciem umowy rolnik powinien uzyskać od pomocnika oświadcze-
nie o liczbie dni świadczenia pomocy, w danym roku kalendarzowym,
na podstawie umów zawartych z innymi rolnikami.

W przypadku przekroczenia w danym roku kalendarzowym limitu
180 dni świadczenia pomocy- od następnego dnia po jego przekro-
czeniu umowa między rolnikiem a pomocnikiem nie będzie mogła być
uznana za umowę o pomocy przy zbiorach , co oznacza nie spełnianie
od tego dnia przez pomocnika warunków do podlegania zarówno
ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu, macierzyńskiemu jak i
ubezpieczeniu zdrowotnemu w KRUS. Rolnik jest zobowiązany zgło-
sić pomocnika do Ubezpieczeń  w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawar-
cia umowy.   Obowiązek ubezpieczenia pomocnika rolnika powstaje
od dnia oznaczonego w umowie  jako dzień rozpoczęcia  świadczenia
pomocy , a jeśli taki dzień nie zostanie wskazany obowiązek ubezpie-
czenia powstaje od dnia zawarcia umowy , a ustaje od dnia następu-
jącego po dniu, w którym pomocnik zaprzestał świadczenia pomocy.
Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego pomocnika rolnika powstaje
od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia w trybie przepisów o ubezpie-
czeniu społecznym rolników, a ustaje z dniem rozwiązania lub wyga-
śnięcia umowy o pomocy przy zbiorach.

Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie
oraz na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika rolnika, za dany mie-
siąc, rolnik zobowiązany jest opłacić w terminie 15 dnia następnego
miesiąca. Aktualną kwotę składki można sprawdzić na stronie inter-
netowej KRUS pod adresem  www.krus.gov.pl

 Ewelina Elias Kierownik Wydz. Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu
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KWIECIEŃ
W PRZEDSZKOLU NR 1

W kwietniu nasze przedszkole było organizato-
rem V Gminnego Przeglądu Przedszkolaków z cy-
klu ,, Wielcy Polacy" pod hasłem ,, Nasza Niepodle-
gła w sercach i w poezji".

Przegląd odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no- Wychowawczym. Głównymi celami i zadaniami
organizowanego przeglądu było kształtowanie po-
czucia tożsamości narodowej, rozbudowanie i rozwi-
janie aktywności artystycznej dzieci. Celem było tak-
że wyłanianie młodych talentów, promowanie i po-
pularyzacja literatury dziecięcej. Dzieci prezentowa-
ły wiersze o tematyce patriotycznej różnych auto-
rów. Dzieci prezentowały pomysły dotyczące inter-
pretacji poezji. W przeglądzie brały udział dzieci z 10
przedszkoli, łącznie było 26 małych wykonawców.
Udział w przeglądzie brały następujące przedszkola:
Bogdanowice, Gołuszowice, Grobniki, Klisino, Lisię-
cice, Zopowy, Piccolino oraz Przedszkola nr 1, 2, 3.

Nasze przedszkole reprezentowały dzieci z grup
starszych: z grupy IV Tymoteusz Białek prezento-
wał wiersz pt. "Ja symbole inne wolę" Michała Ru-
sinka, z grupy V Agata Zając prezentowała wiersz
pt. "W jakim kraju?'' Michała Rusinka oraz Jakub
Malik "Gdzie ty mieszkasz?" Michała Rusinka. Gru-
pa "Kotki" wykonała taniec do piosenki "Mówię o
tobie dobrze, mówię o tobie Polsko" oraz  zaśpie-
wała piosenkę "Nasza Niepodległa" autora niezna-
nego do akompaniamentu w wykonaniu Doroty Ra-
niszewskiej- Moroz. Z grupy V "Biedronki" zatań-
czyły taniec górslski do utworu "Hej bystra woda".
Przedszkole nr 1 składa serdeczne podziękowanie
wszystkim nauczycielom, którzy włożyli wkład w
przygotowanie dzieci do przeglądu. Dzieci prezen-
towały się w pięknych strojach i recytowały różno-
rodne wiersze patriotyczne.

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej. My uczciliśmy nasze barwy oj-
czyste 30 kwietnia. Był to czas na przypomienie
dzieciom historii państwa polskiego, rozmowy na
temat symboli narodowych: flagi, godła, hymnu.
Tego dnia przedszkolacy wspaniale prezentowali
się w strojach biało - czerwonych, trzymając w ręku
flagę wykonaną własnoręcznie. Dzieci odśpiewa-
ły piosenkę "Jesteśmy Polką i Polakiem" utożsa-
miając się tym samym z krajem, który zamieszkuje-
my. Dzień ten był dla przedszkolaków lekcją pa-
triotyzmu.

                                          Zaryczańska Maria

UCZNIOWIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
 W FINALE XXIII OLIMPIADY WIEDZY

 O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI
W dniach 28-30 marca 2019r. odbyły się eliminacje  centralne XXIII

Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w Zespole Szkół nr 6 im.
Mikołaja Reja w Szczecinie.

Wzięło w nich udział 64 uczniów lice-
ów i techników gastronomicznych z 11
okręgów. W tym roku tematyką wiodącą
były "Produkty mleczne - technologia i
rola w żywieniu człowieka".

Zespół Szkół Ogólnokształcących w
Głubczycach w tym etapie olimpiady re-
prezentowali: Kamila Tarnawska z kla-
sy IIIC i Antoni Wołoszyn z klasy IIIA.
Uczniowie do udziału w olimpiadzie
przygotowywali się pod kierunkiem
opnia (centralne) składały się z dwueta-

powej części pisemnej wyłaniającej laureatów i finalistów olimpiady oraz
części ustnej wyłaniającej zwycięzcę olimpiady. Pierwszy etap części pisem-
nej obejmował rozwiązanie testu, na który składały się zadania z tematyki
wiodącej i zadania z zakresu gastronomii, żywności i żywienia. Drugi etap
części pisemnej polegał na opracowaniu projektu związanego z produkcją
gastronomiczną, planowaniem i oceną żywienia.

Rywalizacja była ogromna, a nasi uczniowie po obu częściach pisemnych
zdobyli: Kamila Tarnawska - tytuł laureata, a  Antoni Wołoszyn - tytuł finalisty.

W trakcie trwania eliminacji na szczeblu centralnym, dla opiekunów i mło-
dzieży zorganizowano wycieczkę autokarową "Szczecin - Paryż północy"
oraz ciekawe wykłady poprowadzone przez wykładowców uczelni wyższych
Szczecina i Poznania.

Tegorocznym uczestnikom: Kamili i Antoniemu dziękujemy za ogromny
wkład pracy włożony w przygotowanie się do olimpiady, godne reprezento-
wanie naszej szkoły i gratulujemy uzyskanych wyników.

                                                                                                   Beata Seń

18 maja 2019r. w Jesenniku /Czechy/ odbyły się
Międzynarodowe Mistrzostwa

Karate-Do Moraw i Śląska
W zawodach startowało około 258 zawodników z

40 klubów Czech, Słowacji i Polski. Ludowy Zespół
Sportowy Karate-Do Głubczyce reprezentowali:
Marta Fiet, która w kata 10-11 lat zdobyła brązowy
medal, Klaudiusz Leliński, który w kata młodzików
przegrał w walce o brązowy medal, Mateusz Stan-
kiewicz, który w kata kadet przegrał w walce o brązo-
wy medal, Emilka Klein, która w trzeciej walce prze-
grała, Julia Hac, która przegrała w drugiej walce oraz
Milena Kozieł, która przegrała w pierwszej walce.
Zawodnicy nasi zaprezentowali dobry poziom.
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W DROGĘ
Piszę ten tekst w piękny, słoneczny choć chłodny sobotni poranek. Próbuję pozbierać

rozbiegane myśli. Rzecz dotyczy pożegnania klas maturalnych   w moim MECHANIKU.
Pożegnania, które odbyło się 29 kwietnia.

Może nie tak patetycznie jak dotychczas, lecz
tym razem w skromniejszej formie, w klasach. O
różnych porach, by dyrekcja i przybyli goście
mogli spotkać się z wszystkimi kończącymi edu-
kację w ZSM. W technikach (ekonomicznym,
elektrycznym i pojazdów samochodowych oraz
informatycznym i źródeł energii odnawialnej) jak
i w liceum ogólnokształcącym - klasa policyjna,
zwanym popularnie "mundurówką".

Odwiedzam więc absolwentów. Osobiście
chcę pożegnać moich artystów z teatru TRADYCJA ZSM, którzy zapisali kolejne karty
księgi kulturalnej szkoły, miasta, powiatu i województwa. Wiele wspólnych wrażeń i emo-
cji. Mówię tu o Patrycji Cisaruk          i Oli Wolańskiej (kl.IV A) oraz Maćku Albercie (kl.IV
IU). Towarzyszą mi goście. A są to: sekretarz gminy - Anna Hauptmann-Głogiewicz oraz
kierownik wydziału oświaty, kultury i zdrowia Starostwa Powiatowego - Tomasz Seń. Oni
również, w imieniu instytucji, które reprezentują, pragną złożyć gratulacje, wyrazy uznania
i podziękowania za aktywny udział naszych młodych przyjaciół w życiu kulturalnym lokal-
nego środowiska, jak też promowanie miasta, gminy i powiatu poprzez uczestnictwo i
osiągnięcia w konkursach i przeglądach szczebla wojewódzkiego. a nawet i ogólnopol-
skiego. Są tematyczne dyplomy i upominki od burmistrza - Adama Krupy. A do moich rąk
trafia od włodarza miasta miłe podziękowanie i piękny album współczesnego malarstwa.
Jestem wzruszona…

Tymczasem w imieniu własnym i Rady Rodziców wręczam moim podopiecznym stosow-
ne laudacje i nagrody książkowe. Padamy sobie w ramiona, wierząc zresztą, że nadal bę-
dziemy współpracować w ramach działalności TADYCJI. Są symboliczne kwiaty.

Patrycji i Oli dziękuję za wykreowanie ciekawych ról scenicznych, zwłaszcza w spekta-
klach ludowych. Maćkowi zaś za jakże profesjonalny akompaniament i oprawę muzyczną
wielu uroczystości, programów i koncertów. A jego laury etapu centralnego w konkursach
organistowskich to już temat na oddzielny rozdział…

O kolejnych HERODACH i związanych z nimi emocjami też by można pisać wiele…Od-
czytuję treść podziękowań wystosowanych do naszych artystów przez dyrektora Miej-
skiego Ośrodka Kultury - Zbigniewa Ziółko.

Czas na dyplomy - podziękowanie za działalność społeczną i charytatywną. Jest ich
niemało! Wszak młodzież MECHANIKA, pełna empatii, zrozumienia i otwarcia się na po-
trzeby innych, zawsze chętnie angażuje się we wszelkie akcje społeczne i charytatywne,
czego przykładem są doroczne koncerty dobroczynne OTWARTE SERCA. Oto nazwiska,
które należy tu przywołać. Kl.IV CD: Tomasz Gąsior, Kamil Eichner, Szymon Nieradka,
Sebastian Kaźmierczyk, Mateusz  Krudysz; kl.IV IU: Maciej Albert, Olaf Becher, Szymon
Gałecki, Dawid Kulik, Bartosz Marko, Łukasz Kamorski, Rafał Mularz, Maciej Wabnic i
Dawid Wróbel; kl.III M: Bartosz Dubiel, Karolina Jerzak, Magdalena Sadło, Magdalena
Ostrowska, Dawid Boroński, Karolina Wójcik, Tomasz Wrona oraz Kacper Żelazny. Apro-
pos, z wielką radością odczytuję treść dyplomu podpisanego przez p. komendant Hufca
ZHP - Katarzynę Mojzyk i Przewodniczącego Rady Przyjaciół Harcerstwa - Adama Krupę,
a adresowanego do Kacpra Żelaznego, od wielu lat zaangażowanego w aktywną działal-
ność Hufca ZHP w Głubczycach.

Nie może też zabraknąć podziękowań i symbolicznych upominków dla Madzi Ostrow-
skiej oraz  Kacpra za współpracę z Redakcją ZSM na rzecz reklamy i promocji szkoły.

Lecz to nie wszystko! Oto przybywa  prezes Spółdzielni Mieszkaniowej - Renata Kulik,
by osobiście wręczyć klasie mundurowej certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach dotyczą-
cych bezpieczeństwa, a organizowanych przez spółdzielnię.

I tak by można jeszcze pisać wiele, bo jest o czym. Świadectwa ukończenia szkoły,
cenzurki z wyróżnieniem, upominki od Samorządu Szkolnego, podziękowania i statuetki
dla krwiodawców, najlepszych sportowców, dobre słowo i życzenia od dyrektora Jana
Łaty, wychowawców, gości i wreszcie powodzenia na maturze, spełnienia wszelkich ma-
rzeń i pragnień…

Tymczasem "W drogę!", jak śpiewał w swej piosence Seweryn Krajewski z zespołem
"Czerwone gitary".                  Z pozdrowieniem  Maria Farasiewicz

OGŁOSZENIE
Prezes Zarządu Głubczyckiego

Towarzystwa Budownictwa Społeczne-
go Sp. z o.o z siedzibą  ul. Pocztowej 8

w Głubczycach, tel 77 485 2242
 ogłasza

I ustny przetarg nieograniczony
w sprawie oddania w najem części

niżej wymienionej nieruchomości:
oznaczenie nieruchomości wg KW:
OP1G/00030405/5, wg ewidencji grun-
tów: 667/53, pow. użytkowa: 118,35m2,
położenie: ul. Sudecka 20 w Głubczy-
cach, stawka czynszu 12zł/m2,

 przeznaczenie i sposób zagospoda-
rowania - pomieszczenie składowe lub
magazynowe wyłącznie dla materiałów
budowlanych lub garażowe z możliwo-
ścią garażowania samochodu ciężaro-
wego, okres zawarcia umowy: 3 lata.

OPIS PRZEDMIOTU NAJMU: po-
mieszczenie po składzie opału, muro-
wane, zadaszone, posadzka cemento-
wa, przylegające jedną ścianą do bu-
dynku mieszkalnego. Do pomieszcze-
nia możliwy jest wjazd pojazdem przez
wrota stalowe wys. 3,20m i szer. 2,90
w świetle otworu. Dojazd do posesji
z ogólnodostępnej drogi osiedlo-
wej. Obiekt wyposażony w instala-
cję elektryczną i wodno-kanaliza-
cyjną z węzłem sanitarnym. Obiekt
można oglądać w ustalonym tele-
fonicznie terminie.

Przetarg dotyczący oddania w najem
przedmiotowej nieruchomości odbę-
dzie się w dniu 18 czerwca 2019r. o godz.
10:30 w siedzibie Głubczyckiego TBS
Sp. z o.o. w Głubczycach ul. Pocztowa
8, parter - świetlica. Warunkiem przy-
stąpienia do przetargu jest wpłata wa-
dium w wysokości 4260,60 zł w termi-
nie do dnia 14 czerwca 2019r. na rachu-
nek bankowy BS 40-88680004-1000-
0000-1007-0001, z adnotacją wa-
dium-Sudecka 20-najem.  Głub-
czyckie TBS Sp. z o.o.  zastrzega
sobie prawo odwołania przetargu
z ważnych powodów.

Szczegóły dotyczące przetargu na
stronie: www.gtbs.eu w zakładce
OGŁOSZENIA lub www.bip.glubczy-
ce.p w zakładce Jednostki Gospodar-
cze/Głubczyckie Towarzystwo Budow-
nictwa Społecznego - Ogłoszenia lub
w siedzibie GTBS przy ul. Pocztowej 8
w godz. urzędowania 7:00 - 15:00 za wy-
jątkiem dni wolnych o pracy.
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RAJD ŚWIĘTEGO JERZEGO ...
... za nami.Ten rajd tworzymy wspólnie, nowe pomysły, nowe zabawy i nowe wyzwania - oto nasza harcerska przygoda.Patrole

zuchów i harcerzy zmagały sie na trasie rajdu z przygotowanymi zadaniami i konkurencjami, dopisała nam piękna pogoda. Dzięku-
jemy wszystkim za to, że byliście z nami, że wspólnie po raz kolejny uczestniczyliśmy w czymś fajnym, w czymś co nas wszystkich
łączy i pomaga tworzyć wspólne Harcerstwo. Dziękujemy żołnierzom z 10 Brygady Logistycznej w Opolu oraz wszystkim, którzy
pomogli nam zorganizować ten rajd, wspierają nas stale, naszym "dobrym duszkom" i przyjaciołom. Wasz uśmiech, dobre słowo i
zaproszenie na kolejne spotkanie jest dla nas motywacją do dalszej pracy. Na koniec dziękujemy naszym uczestnikom rajdu, bo
Wasze uśmiechy są bezcenne, a rozpromienione i wesołe twarze, pełne radości, optymizmu i takiej spontaniczności, są dla nas
największą zapłatą za trud i poświęcenie włożone w przygotowanie rajdu. Mamy nadzieję że się Wam podobało i miło spędziliście z
nami czas. Do zobaczenia na kolejnym harcerskim szlaku. Czuwaj !                                                   DH Krzysztof Patryjach

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>
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50-LECIE
KAPŁAŃSTWA

W sobotę, 11 maja br. o godz. 11.00 w ko-
ściele oo. Franciszkanów w Głubczycach
została odprawiona uroczysta Msza Św. ju-
bileuszowa 50-lecia święceń kapłańskich
ojca doktora Tadeusza Słotwińskiego.

We Mszy Św. koncelebrowanej pod prze-
wodnictwem dostojnego jubilata udział wzięli
zaproszeni ojcowie i bracia zakonni, księża,
rodzina, przyjaciele, znajomi, koleżanki i ko-
ledzy z głubczyckiego Liceum Ogólnokształ-
cącego, goście oraz wierni. Słowo Boże wy-
głosił O. Maksymilian Damian z Wrocławia -
Karłowic, przywołując postać zacnego jubi-
lata, wykładowcę duchowności franciszkań-
skiej, jego liczne naukowe publikacje i książ-
ki oraz bogatą osobowość.

Wśród osób duchownych byli ponadto:
bratanek o. Tadeusza - ks. Damian Słotwiń-
ski, o. Antoni Dudek z Góry Św. Anny, o.
Bronisław Kancia z Kłodzka, nasz o. Gwar-
dian - Aureliusz Kułakiewicz, o. Hubert Ma-
lek, o. Urban Adam Bąk i inni.

Po zakończonej Mszy Św. przedstawiciele
różnych środowisk złożyli jubilatowi życze-
nia. Były kwiaty, upominki i wspomnienia.

Wiele ciepłych słów pod adresem o. Ta-
deusza padło w wierszowanej laudacji au-
torstwa Marii Farasiewicz, która zabrała głos
w imieniu własnym, Rady Powiatu i lokalnej
społeczności. Nie brakowało wzruszeń.

Po uroczystej liturgii zaproszeni goście
udali się na świąteczny obiad do klasztorne-
go refektarza, po czym raczyli się znakomi-
tym tortem ufundowanym przez wicestaro-
stę - Anitę Juchno.

W miłej, radosnej atmosferze upłynął czas.

Redakcja ZSM

Drogiemu Ojcu
dr. Tadeuszowi Słotwińskiemu

OFM z okazji jubileuszu
50. rocznicy święceń kapłańskich
"Za pięćdziesiąt lat kapłaństwa,
Za ducha i postawę franciszkańską;
Za kolejne w Głubczycach lata,
Za człowieczeństwo i zakonne wrota;
Za słowo Boże i jego moc,
Za otwartego serca pełen trzos;
Za rozmowy i relacje,
Za spotkania i przyjaźnie;
Za kulturę ojczystego języka,
Za umiłowanie Biblii, poetykę;
Za katechezę dla dorosłych,
Za uśmiech i zaskakujący koncept;
Za książki i publikacje,
Za nietuzinkowe rozumowanie;
Za pokorę i skromność,
Za życiową mądrość;
Za to, że jesteś wśród nas,
Za to, że błogosławisz nam,
Bóg zapłać''

NA JUBILEUSZ
O. TADEUSZA

SŁOTWIŃSKIEGO OFM
Strudzonemu człekowi lżej na duszy
I niełatwa codzienność tak nie smuci,
Kiedy rzec można bez ogródek:
Ooo, są dziś jeszcze ludzie święci.
Są ludzie czyści, pokorni, prawi
Jakoby z aniołami spokrewnieni,
Miłować ich trzeba sercem całym,
A serc ofiarę oddać im w dani,
Tyś właśnie taki, zacny ojcze,
Kapłan tak z czynu, jak i ze słowa,
W jestestwo Twe tchnęła dobroć samą
Najświętsza  łaska Chrystusowa.
Na drogach życia Ty nam z dawna
Jako przewodnia świecisz gwiazda,
Błogosławieństwo Twe zakonne
Na nasze głubczyckie spada gniazda.
Pod wpływem Twoim z serc grzeszników
Pierzchają czarnych myśli węże,
Niejedną duszę zabłąkaną
Tyś już ocalił drogi Ojcze.
I co dzień mnożysz swe zasługi,
I co dzień bardziej Tyś kochany,
Powtarzasz ciągle: wierzyć i miłować,
A Biblia swoistym drogowskazem.
Więc gdy Twój nadszedł jubileusz-
50 lat w kapłańskim stanie-
Do stóp Twych ojcze schylamy głowy,
By uczcić Twą franciszkańską postawę.
Wielu z nas Tobie coś zawdzięcza,
Niejednegoś pocieszał w trudnej chwili,
Zatem prosimy dziś Boga, byśmy
Kolejne Twe jubileusze obchodzili!

                       Maria Farasiewicz-
                               wiceprzewodnicząca
                                           Rady Powiatu
             Głubczyce, 11 maja 2019r.

     (parafraza)
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XII OPOLSKI TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO

OLIMPIAD SPECJALNYCH
09 maja 2019 roku  na sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka

Szkolno - Wychowawczego odbył się XII Opolski Turniej Tenisa
Stołowego Olimpiad Specjalnych.

Przed zawodami sportowcy wypowiadają słowa przysię-
gi Olimpiad Specjalnych: "Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę
mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku".

W zawodach wzięło udział 48 zawodników  z 12 klubów:
Delfinek - Kadłub, Strzygły - Strzelce Opolskie, Mix Team So-

koły - Nowe Gołuszowice, Dinozaury - Opole, Iskra - Opole, Pe-
run - Racławice Śląskie, Pantery - Czarnowąsy, Krzyś -Kędzie-
rzyn - Koźle, Boys - Radawie, Promyk - Głogówek, Leśne Skrzaty
- Zawadzkie oraz gospodarze Jeżyk - Głubczyce.

Kluby Olimpiad Specjalnych działają na terenie województwa
opolskiego przy Zespołach Szkół Specjalnych, Środowiskowych
Domach Samopomocy, Domach Pomocy Społecznej, Warszta-
tach Terapii Zajęciowej.

Uroczystości otwarcia zawodów dokonał Tomasz Kiszczyk
dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego oraz
kierownik oświaty Tomasz Seń.

Sprawny przebieg imprezy możliwy był dzięki pomocy wolon-
tariuszom z Liceum Ogólnokształcącego oraz szkoły podstawo-
wej nr 1, za co organizatorzy bardzo dziękują.

Po długiej i wyczerpującej walce zawodnicy z Głubczyc zajęli
następujące miejsca:

w kategorii chłopców 12-15 lat - I m. Kamil Mirga
w kategorii chłopców 16-21 lat - I m. Jakub Bielski,
w kategorii chłopców 22< - I m. Tomasz Pospiech,
II m. Mateusz Jacheć, grupa zaawansowana - II m. Sebastian

Wilczyński, w kategorii kobiety 16-21 lat - III m. Marzena Kawa
Najlepsi zawodnicy otrzymali medale oraz każdy klub otrzymał

dyplom za udział w turnieju. Zawody prowadzone były przez
nauczycieli wychowania fizycznego Dariusza Szałagan oraz Zbi-
gniewa Serwetnickiego.                          Dariusz Szałagan

NAGRODY
I STYPENDIA
SPORTOWE
 BURMISTRZA
GŁUBCZYC
15. maja odbyła się sesja Rady

Miejskiej poświęcona uhonorowa-
niu nagrodami finansowymi i stypendiami sportowymi najlep-
szych zawodników sportowych naszych sztandarowych dyscy-
plin sportowych: badminton, karate, taekwondo.

Przyznano nagrody: II stopnia  (1500 zł) i III st. (1000 zł):
Badminton - III st. - Paweł Kiszczyk, Dominik Lenartowicz,

Anna Gałaszkiewicz, Rafał Mielnik, Jakub Gałązka, Oliwia Zieliń-
ska, Kaja Naumczyk , Oliwia Siekierzyńska,

Karate - III st. - Szymon Cieślik, Maciej Kowalczyk, Jakub Pa-
tryjach, Julia Hac, Mateusz Stankiewicz,

Taekwondo - II st. - Wojciech Żłobicki, III st. Wiktoria Konik,

Stypendia sportowe (od 200,00 do 400,00zł )
 od marca do grudnia 2019 otrzymali:
Taekwondo - Bartosz Słodkowski, Karolina Konik, Daria Ba-

ran, Paulina Szpak, Michał Jano, Olga Jabłońska, Jakub Brewus,
Kinga Sztucka, Patrycja Piworun

Badminton - Przemysław Szydłowski, Maciej Matusz, Szymon
Ślepecki, Kordian Kobylnik, Mateusz Golas, Angelika Kowar-
ska, Maja Janko,

W miłej  uroczystości uczestniczyli trenerzy, prezesi klubów,
rodzice zawodników. Na zakończenie prezes (foto) klubu LKS
Technik podziękował  zawodnikom za trud wkładany  w osiągane
wyniki oraz wszystkim którzy stworzyli warunki i wspomagają
rozwój młodzieży poprzez sport, promując przy tym nasz region i
Polskę. >>> fotoreportaż str. 20 GG >>>
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