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Na zbli¿aj¹ce siê Œwiêta najlepsze ¿yczenia prze¿ywania Bo¿ego Narodzenia   w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosfe-
rze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,   tego ¿ycz¹: Przewodnicz¹cy

Rady Miejskiej Burmistrz G³ubczyc Kazimierz Naumczyk Jan Krówka
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INFORMACJA DLA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
Je¿eli jesteœ niepe³nosprawnym ruchowo mieszkañcem Gminy G³ubczyce, potrzebujesz za³atwiæ osobiœcie sprawê

w Urzêdzie Miejskim w G³ubczycach  zg³oœ ten fakt telefonicznie
pod numerem telefonu 77 485 23 25 lub elektroniczne na podany e-mail: um@glubczyce.pl

- pracownik urzêdu odwiedzi Ciê w Twoim miejscu zamieszkania.
Wystarczy podaæ: rodzaj sprawy do za³atwienia, numer telefonu

lub e-mail do kontaktu, miejsce zamieszkania i ewentualny termin
                                          wraz z godzin¹ kiedy mo¿emy Ciê odwiedziæ.                          Burmistrz G³ubczyc

WIZYTA GOŒCI  Z SAINT REMY
 W G£UBCZYCACH

W ramach wspó³pracy samorz¹dów i stowarzyszeñ miast partner-
skich  Saint Remy sur Avre we Francji i G³ubczyc  przebywa³a w  naszym
mieœcie 25 osobowa delegacja z³o¿ona z rodzin i przedstawicieli samo-
rz¹du. Goœci powitali na lotnisku we Wroc³awiu cz³onkowie zarz¹du
Stowarzyszenia Miast Partnerskich  z jego przewodnicz¹cym Kazimie-
rzem Naumczykiem  i przedstawiciele rodzin. We Wroc³awiu goœcie zwie-
dzili Oceanarium i Afrykarium . Nastêpny dzieñ poœwiêcono zwiedzaniu
wspólnie z rodzinami polskimi  pogranicza czeskiego.  Autorski pro-
gram  zwiedzania (Jeseniki, Pradziad, muzeum wide³ z ca³ego œwiata
(foto), pracowniê witra¿y, hutê szk³a rêcznie formowanego (manufaktu-
rê),   Krnov  w tym synagogê, oraz organizacjê konferencji programo-
wej) zaproponowa³  zaprzyjaŸniony z naszym Stowarzyszeniem Pawe³
Kuca - profesjonalny przewodnik z Krnova/Pragi.znaj¹cy  jêzyk  fran-
cuski.  Kolejny dzieñ  rozpoczê³o  kurtuazyjne spotkanie z naszymi
w³adzami samorz¹dowymi  w sali Rady Miejskiej, z wymian¹ pami¹tek i
suwenirów. Goœcie wywieŸli z sob¹ do Francji widoki  G³ubczyc i okoli-
cy wykonane  z motolotni. w porze kwitnienia rzepaków. (foto)

Po obiedzie u rodzin resztê dnia spêdzili na spotkaniach integracyj-
nych wœród rodzin. Nie lada atrakcj¹ dla goœci by³ wyjazd  do kopalni
soli w Bochni z  noclegiem  pod ziemi¹ w sztolni  w leczniczym mikrokli-
macie bogatym w jod. Po wyjeŸdzie na powierzchniê nastêpnego dnia
zwiedzanie Browaru w ¯ywcu po³¹czone z degustacj¹ piwa zmieni³o
nastroje goœci (foto). W drodze powrotnej zwiedzili jeszcze ogrody
Kapias w Gocza³kowicach.  Nie sposób szczegó³owo opisaæ wszyst-
kich spotkañ, oprócz wspólnych dla wszystkich rodzin jak przygoto-
wane w Równem przez  D.J. Wysoczañskich w œwietlicy so³eckiej lub
grila w ORW w Piotrowicach (foto). By³y te¿ liczne spotkania  wspólne
dla kilku rodzin, lub wyjazdy lokalne  np. zamek Linhartowy (foto), Góra
œw. Anny (foto),  Wis³a, Bielsko-Bia³a.....Czas od 30.06 - 7.07. spêdzony
z naszymi przyjació³mi  by³ wype³niony  atrakcyjnie czego nie ukrywali
goœcie przy po¿egnaniu i  zapraszaniu  na - za rok  do Saint Remy.
Wizyta goœci finansowana by³a z projektu unijnego, sk³adek cz³onków
Stowarzyszenia Miast Partnerskich G³ubczyce- Saint Remy oraz przez
rodziny                                                                                    Jan Wac

G£UBCZYCKIE  RODZINY
 GOŒCI£Y W ROCKENHAUSEN

Pi¹ta ju¿  wizyta  g³ubczyckich  rodzin zrzeszonych w
Stowarzyszeniu Miast Partnerskich G³ubczyce - Rocken-
hausen (kierowanym przez prezesa Boles³awa Buniaka)
trwa³a od 04.- 08.06.2015 . Rozpoczê³a siê od powitania i
mi³ego  spotkania przed hal¹ imprezowo-widowiskow¹
ju¿  znajomych goszcz¹cych rodzin z Rockenhausen.
Symbolem tego zdarzenia by³ tort „z pi¹tk¹”przywiezio-
ny przez goœci a ufundowany przez cukierniê J. Kamiñ-
skiego. (foto str. 20).Rodzinom towarzyszy³a, na zapro-
szenie tamtejszego samorzadu,  grupka stra¿aków OSP z
Nowej Wsi G³ubczyckiej, którzy realizowali tam swój in-
dywidualny  program zwi¹zany z poznaniem organizacji i
dzia³ania tamtejszego systemu  ochrony przeciwpo¿aro-
wej i innych funkcji stra¿aków. Mieli te¿ okazjê zwiedziæ
bazê wojskow¹  Amerykañskich Si³ Zbrojnych w Ram-
stein. Drugiego dnia -  wizyta u Burmisrza, który dokona³
prezentacji gminy Rockenhausen wchodz¹cej w sk³ad
gminy zwi¹zkowej, jej kompetencje oraz dzia³ania podle-
g³ych  jej organów. Sporo dyskusji i zainteresowania
wzbudzi³y mo¿liwoœci zarabiania pieniêdzy przez gminy
na produkcji i sprzeda¿y pr¹du  z wiatraków i fotoogniw
(foto ostatnie  str. 20  - dach œwietlicy wiejskiej w Ran-
sweiler która tak zarabia na w³asne utrzymanie) Tego dnia
zwiedziliœmy jeszcze placowkê kszta³c¹co-doœwiadcze-
niow¹  (opowiednik naszego Oœrodka Doradztwa Rol-
niczego) z zakresu gospodarki hodowlanej byd³a i trzody
chlewnej (foto) i firmê Johnson Control (d.Kejper) produ-
kuj¹cej  detale do siedzeñ samochodowych i samoloto-
wych. Kolejny dzieñ to dzieñ  wycieczkowy -  Wyjazd do
Neustadt zwiedzenie  wystawy  w zamku  na Wzgórzu
Hambach - Pomniku Niemieckiej Demokracji.  By³a to bo-
gata lekcja  równie¿ naszej historii o tym jak daleko i z jakim
skutkiem dotar³y   idee naszego Powstania Listopadowe-
go w 1830r..(str.20  foto zbiorowe, w g³êbi nasi reprezenta-
cyjni stra¿acy)  obok  notka o Zamku Hambacher Schloss.

   Po wspólnym obiedzie w restauracji przykatedralnej
w  Spirze zwiedziliœmy miasto, katedrê,  Star¹ Bramê, £aŸ-
nie ¿ydowskie z XIV w.  W ramach wspólnego z zaprzy-
jaŸnionymi rodzinami spêdzania wolnego czasu, ogl¹da-
liœmy w miejscowoœci  Kirchheimbolanben niezwykle ko-
lorowy i ró¿norodny korowód zwiazany  z trzydniowym
Festynem Piwnym  organizowanym co drugi rok  na po-
cz¹tku lata. Prezentowa³o siê w nim  min.20 browarów
które oferowa³y 50 rodzajów piwa.  Po¿egnalny wieczór
partnerski przy muzycznym akompaniamencie w œwietli-
cy (foto str.20 u do³u) w Ransweiler zakoñczy³ nasz¹  mile
i d³ugo wspominan¹ wizytê. Nastêpnego dnia rano - po-
¿egnania przy autobusie  firmy „Kocur” która nas bez-
piecznie zawioz³a i przywioz³a do domu            Jan Wac

 (Zamek Hambacher Schloss znany jest na ca³ym œwiecie jako
symbol niemieckiej demokracji. 27 maja 1832 roku zamek by³ œwiadkiem
pierwszego w nowo¿ytnej historii Niemiec zgromadzenia ludowego.

W maju 1832 roku oko³o 30.000 obywateli, przyby³ych ze wszyst-
kich zak¹tków Niemiec, demonstrowa³o pod czarno-czerwono-z³ot¹
flag¹ na rzecz demokracji i zjednoczenia kraju. W tym wa¿nym wyda-
rzeniu uczestniczyli tak¿e Polacy, weterani powstania listopadowe-
go: Jan Czyrski, Tadeusz Krêpowiecki, Aleksander £aski, Franciszek
Grzyma³a i Boles³aw Zatwarnicki. Wiec na zamku w Hambach prze-
szed³ do historii Niemiec jako Hambacher Fest czyli Festyn w Ham-
bach. Do tej tradycji nawi¹zali w 2001 roku prezydenci Niemiec,
Francji i Polski, którzy podpisali tu umowê o zacieœnieniu wspó³pra-
cy w ramach Trójk¹ta Weimarskiego. Ÿród³o:

www.dw.com/pl/pomnik-niemieckiej-demokracji/a-5942562)
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INFORMACJA dla osób staraj¹cych siê o przydzia³ lokalu z  zasobu mieszkaniowego Gminy G³ubczyce
   Urz¹d Miejski w G³ubczycach informuje, i¿ osoby staraj¹ce siê   o przydzia³ lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy
    G³ubczyce mog¹ sk³adaæ „Wniosek o przydzia³ lokalu” w terminie od dnia   1 lipca 2015 roku do dnia 30 wrzeœnia 2015r.

Wnioski z³o¿one po dniu 30 wrzeœnia 2015r. nie bêd¹ rozpatrywane przy tworzeniu  list osób uprawnionych do najmu
              lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy G³ubczyce na 2016 rok.

Druk „Wniosku o przydzia³ lokalu mieszkalnego” oraz wszelkie informacje dotycz¹ce jego uzupe³nienia uzyskaæ
             mo¿na w siedzibie Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach przy ul.Niepodleg³oœci 14, pok. nr 14 - I piêtro.

G£UBCZYCKI SZPITAL
 INWESTUJE W KOMFORT
 I BEZPIECZEÑSTWO PACJENTÓW
25 czerwca w g³ubczyckim szpitalu powiatowym oddano do u¿yt-

ku now¹ karetkê, windê pasa¿ersk¹ oraz pomieszczenia socjal-
ne dla personelu, które powsta³y z wyremontowanych piwnic.

Dziêki temu uwolni³y siê pomieszczenia na pierwszym piêtrze bu-
dynku, które bêd¹ zaadaptowane na rozszerzenie oferty diagno-
stycznej. Nowe inwestycje zwiêkszaj¹ bezpieczeñstwo i komfort
pacjentów oraz poprawiaj¹ warunki socjalne pracowników. Wy-
datki  sfinansowane przez bud¿et powiatu g³ubczyckiego, ZOZ-u i
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.

Wymiana pojazdów i sprzêtu bêd¹cego na wyposa¿eniu karetek
jest koniecznoœci¹. Ma na celu podniesienie bezpieczeñstwa miesz-
kañców  powiatu. Placówka planuje zakup kolejnych dwóch kare-

tek tak¿e z tego powodu, ¿e wy-
miana ambulansów  mo¿e byæ
powa¿nym argumentem zwiêk-
szaj¹cym szansê na wygranie
przysz³orocznego konkursu na
us³ugi ratownictwa medycznego
w  powiecie...>>>>>>

>>> Trwaj¹ in-
tensywne przy-
gotowania do
rozpoczêcia re-
montów dwóch
oddzia³ów, chi-
rurgicznego i po-
³o¿niczego-gine-
kologicznego.
Równolegle prze-
biegaj¹ tak¿e ko-
lejne etapy
przedsiêwziêæ
termomoderniza-
cyjnych.

 "Wspólne
dzia³ania organu
prowadz¹cego,
zarz¹dzaj¹cego
szpitalem, wszystkich pracowników sprawia, ¿e po kilku la-
tach od momentu, kiedy ratowaliœmy szpital, kiedy tworzyli-
œmy go na nowo mo¿emy byæ dumni z tego, ¿e te nasze wspól-
ne dzia³ania przynios³y takie pozytywne efekty. Te wszystkie
dzia³ania i remonty, które siê odbywaj¹ w ramach Mechani-
zmu Norweskiego sprawiaj¹, ¿e i wygl¹d i  funkcjonalnoœæ i
jakoœæ us³ug jest coraz lepsza, na coraz wy¿szym poziomie." -
podsumowuje w TV G³ubczyce Starosta powiatu g³ubczyc-
kiego, Józef Kozina

.                                                                               AJ



SIERPIEÑ 2015 nr 8/267 5

MINI-MAXI-MUZEUM -MARYSIEÑKA
MIÊDZYNARODOWA WYSTAWA - MARYSIEÑKA G£UBCZYCE LAS

OTWARTA OD 7 CZERWCA 2015
Wystawa: znaczków, kufli  piwnych, pocztówek z ca³ej Europy, G³ubczyce - Leobschuetz

Tematy: koleje, kolarstwo, kopalnictwo, harcerstwo, stra¿ graniczna, stra¿ po¿arna, banknoty i.......
TEMAT 2015: NAPOLEON BONAPARTE

Godziny otwarcia - sobota, niedziela od 14.00-18.00
 WELCOME - WITAMY - ZAPRASZAMY                                                           WSTÊP  WOLNY

DNI G£UBCZYC `2015
     Tegoroczne Dni Miasta cieszy³y siê mieszanym zainteresowaniem.
Miejski Oœrodek Kultury oraz Urz¹d Miejski dok³adali wszelkich sta-
rañ, aby mo¿liwie szeroko wypromowaæ imprezê, plakaty by³y we
wszystkich miejscowoœciach gminy, aby ka¿dy mia³ wiedzê o tym, co
siê zadzieje. Strona internetowa mokglubczyce.com.pl oraz glubczy-
ce.pl szczegó³owo informowa³y, co czeka nas na tej du¿ej imprezie
plenerowej. Facebook, bardzo ¿ywe narzêdzie komunikacyjne, rów-
nie¿ na bie¿¹co przypomina³ o planowanych wydarzeniach.

    Ka¿dy chyba przyzna, ¿e
wyj¹tkowo wiele atrakcji przy-
gotowano dla dzieci. By³ bo-
gaty lunapark z bardzo wielo-
ma urz¹dzeniami, w tym potê¿-
na karuzela, która wynosi³a
œmia³ków na 40m w górê. Oba
trawniki zape³nione by³y tymi
atrakcjami. Dodatkowo w so-
botê przeprowadzone by³y zaba-
wy dla dzieci z nagrodami w "Mu-
zycznej podró¿y na weso³o".
    Popo³udnie i wieczór oddali-
œmy fanom disco polo, a póŸny
wieczór zagospodarowa³ DJ Mi-
chael Aqua oraz  DJ Ludi, którzy
zabawiali m³odzie¿ muzyk¹ ta-
neczn¹. Przerywnikiem dla tañ-
ców by³ wystêp hip - hopowego
sk³adu Si³a Perswazji, który cie-
szy³ siê ogromnym powodzeniem.

    Niedzielne popo³udnie to muzyka taneczna G³ubczyckich Dinozau-
rów, wspania³y wystêp big bandu naszej PSM  oraz  Grupy Estrado-
wej Józefa Kaniowskiego.
    Wieczór oddaliœmy w rêce Teatru Broadway, który wprowadzi³ nas
w atmosferê wieczoru musicalowym konkursem dla publicznoœci oraz
piêknymi strojami, w których m³odzi artyœci paradowali po rynku.
    Ostatnim punktem Dni G³ubczyc by³a Musicalowa Gala Teatru
Broadway. Osobiœcie bardzo ubolewam nad tak nisk¹ frekwencj¹, ale
niech bêdzie, ¿e by³o zimno. Artyœci zaprezentowali dwu i pó³godzin-
ny program sk³adaj¹cy siê z najwiêkszych przebojów musicalu i muzy-
ki popularnej we wspania³ych aran¿acjach.  Zobaczyliœmy 30 arty-
stów i 250 kostiumów, które zmieniane by³y niemal do ka¿dej piosenki.
By³ to program wykonany na bardzo wysokim poziomie mimo plene-
rowych warunków.  To by³o coœ absolutnie królewskiego!

       Monika Komarnicka - Miejski Oœrodek Kultury

TANECZNE ZAKOÑCZENIE
ROKU SZKOLNEGO

Jak co roku, na deskach Miejskiego Oœrodka Kultury,
(25.06.15r.) odby³o siê taneczne zakoñczenie roku szkolne-
go w wykonaniu uczniów szko³y tañca Royal Dance Cen-
ter. Dziêki pokazom tanecznym, dzieci pochwali³y siê zdo-
bytymi w ci¹gu roku umiejêtnoœciami, a rodzice z dum¹
obserwowali postêpy swoich pociech. W programie zna-
laz³y siê przeró¿ne rodzaje i style tañca, m.in. bardzo wido-
wiskowy i wymagaj¹cy precyzji american step.

M³odym tancerzom wrêczone zosta³y dyplomy, a ca³a
impreza zakoñczy³a siê wspólnym zdjêciem uczniów i ka-
dry nauczycielskiej, która  niew¹tpliwie bêdzie mi³¹ pa-
mi¹tk¹ dla obu stron.

KONCERT POD RATUSZEM
Za nami nie-

zwyk³y koncert
(5.07.15r.) wybit-
nego polskiego
trêbacza Macieja
Fortuny, który
zaprosi³ do
wspó³pracy ame-
rykañskich muzyków – saksofonistê i flecistê Mack'a Golds-
bury oraz kontrabasistê Erik'a Unsworth'a. Dope³nieniem
ca³oœci by³ perkusista Andrzej Konieczny, który pomimo
m³odego wieku, da³ popis swoich umiejêtnoœci. Niezwyk³e
w tym koncercie by³o miejsce jego realizacji, czyli plac przed
Ratuszem. Bardzo rzadko mamy bowiem okazjê ws³uchaæ
siê w jazzowe klimaty na œwie¿ym powietrzu. Dodatkowo,
dla wiêkszego komfortu wystawione zosta³y krzes³a dla
publicznoœci. ¯ywio³owe reakcje widzów œwiadczy³y o
tym, ¿e by³ to wystêp na najwy¿szym, œwiatowym pozio-
mie. Z aprobat¹ spotka³o siê równie¿ miejsce koncertu,
dlatego pracownicy Miejskiego Oœrodka Kultury, posta-
raj¹ siê w niedalekiej przysz³oœci o "powtórkê z rozrywki".

                                                       Magda Derewecka
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Z£OTE  I  SZMARAGDOWE
 GODY MA£¯EÑSKIE

20.05.2015 w Urzêdzie Stanu Cywilnego odby³a siê mi³a uro-
czystoœæ, podczas której Burmistrz G³ubczyc Adam Krupa w
towarzystwie Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Kazimierza Na-
umczyka i Kierownika USC Beaty Grochalskiej  wrêcza³ w imie-
niu Prezydenta RP „Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñ-
skie” . Na „œlubnym kobiercu” ponownie stanê³o siedem par
które prze¿y³y w zwi¹zku ma³¿eñskim pó³ wieku.

Oprócz mi³ych ¿yczeñ, s³ów
uznania  ze strony w³adz samo-
rz¹dowych, kwiatów, toastu,by³
równie¿ minikoncert w wykona-
niu Kamili Klein (foto str. 6/19) de-
dykowany Jubilatom. Po czêœci
oficjalnej, ju¿  przy kawie,  trwa³y
wspomienia, a by³o co wspomi-
naæ, dzieliæ siê doœwiadczeniem i
dorobkiem  ¿yciowym. Red.GG
odnotowa³a niektóre  fragmenty

Alina i Edward £oziñscy z Kietlic
Mamy 2 córki, jedna jest dyrektorem szko³y podstawoej w

Opolu, druga zwi¹zana z farmacj¹ pracuje w Kêdzierzynie, 2 wnucz-
ki, jedna jest lekark¹ we Francji, a druga zdaje maturê. Choroby
nas nie omija³y, troski i zmartwienia te¿, m¹¿ jest po bypasach.
Prowadziliœmy 20 ha gospodarstwo, m¹¿ pracowa³ jeszcze w kó³-
ku rolniczym, ja przez 10 lat w sklepie. Rada dla m³odych jak do-
czekaæ Z³otych Godów - cierpliwoœci, cierpliwoœci...

 Helena i  Zbigniew   Szlachetko z Kietlic.
Urodziliœmy siê na Kresach, poznaliœmy siê w Kietlicach w

1964 roku  i tu  we wrzeœniu tego roku wziêliœmy œlub. ¯ona
ca³e ¿ycie prowadzi³a gospodarstwo, ja pracowa³em zawodo-
wo, równoczeœnie dzia³a³em spo³ecznie w po¿arnictwie, przez
40 lat by³em naczelnikiem miejscowej OSP. Mamy syna, 2 wnu-
ków i wnuczkê, obecnie jesteœmy na emeryturze.Rada  na d³u-
gie zgodne  ¿ycie - jedno drugiemu nie przeszkadzaæ,  ¿yæ
spokojnie i cieszyæ siê ¿yciem.

Stanis³awa i Stanis³aw Kowalscy
Pani Stanis³awa przyjecha³a do G³ubczyc w 1961 roku, nie-

d³ugo potem pozna³a mê¿a, œlub wziêli w 1964 roku. W 1961
zaczê³a pracowaæ w PSS Spo³em,  6 lat, potem przez 30 lat w
Spó³dzielni Mieszkaniowej. M¹¿ ca³e ¿ycie pracowa³ w PKS-ie,
najpierw jako kierowca samochodu ciê¿arowego, a potem au-
tobusu. Obecnie jesteœmy na emeryturze. Mamy 2 dzieci: syna
i córkê, 4 wnuczki i 2 wnuków, a nied³ugo zostaniemy pra-
dziadkami.

Henryk i Rozalia Kubik
M¹¿ pracowa³ w piekarni GS-owskiej, ja pracowa³am w gospo-

dzie gdzie pozna³am mê¿a, zajmowa³am siê domem, dzieæmi . Mamy
6 wnuków, (3 wnuczki i 3 wnuków), ucz¹ siê i pracuj¹. ¯yjemy
spokojnie, aby humor by³ i jedno drugiemu przebacza³o.

 Genowefa i Kazimierz Huzar
Pochodzê z Kwidzynia - mówi Pani Genowefa-  m¹¿ z W³o-

c³awka, œlub braliœmy w Kwidzyniu, potem losy zaprowadzi³y
nas do Katowic, pracowaliœmy w kopalni Staszic, m¹¿ jako
górnik, a ja w ró¿nych dzia³ach ksiêgowych i administracyj-
nych. Po 35 latach pracy m¹¿ przeszed³ na emeryturê i od tego
czasu mieszkamy  w Królowem. ̄ ycie w du¿ym mieœcie,  to nie
dla nas. Mamy syna i córkê, mieszkaj¹ w Katowicach, syn jest
te¿ ju¿ na emeryturze, mamy 3 wnuczki i 3 wnuków.

Recepta??  - trzeba umieæ siê dogadywaæ.

 Olga i Jan  Chmura
Œlub wziêliœmy 24. paŸdziernika 1964r. w G³ubczycach, przez 2

lata pracowa³am w handlu, potem  zajmowa³am siê wychowywa-
niem czwórki  synów. Dziœ cieszymy siê  jedenastk¹ wnucz¹t i
dwójk¹ prawnucz¹t.  Jeden syn mieszka w Równem, ma sklep i bar,
drugi  ma gospodarstwo, trzeci wyjecha³ do Holandii, czwarty te¿
pracuje za granic¹. M¹¿ ca³e ¿ycie pracowa³ w spó³dzielniach pro-
dukcyjnych, sk¹d przeszed³ na emeryturê.

Maria i Franciszek Pilch
Pañstwo Pilchowie pochodz¹  z Kresów. Pani Maria z Mariam-

pola do G³uczyc trafi³a  z pierwsz¹ fal¹  wypêdzonych . Pracowa³a
w ksiêgowoœci ,najpierw w Powiatowy Zwi¹zku Gminnych Spó³-
dzielni, potem  w  "gospodarce komunalnej". Pan  Franciszek  uro-
dzony w Samborze, wczeœnie osierocony (matka zmar³a w 1942r.
ojciec w 1944) trafi³ do G³ubczyc w II fali reptriacji w 1957r. jako
siedemnastolatek. Sam musia³ za³atwiaæ w województwie sprawy
wyjazdu i pokonywaæ  opory tamtejszej w³adzy niechêtnej wyjaz-
dom. W  G³ubczycach w "gospodarce komunalnej" pozna³ ¿onê i
wypracowa³ emeryturê. Wspólnie wychowali  troje dzieci, ciesz¹
siê oœmiorgiem wnucz¹t. Recepta na d³ugotrwa³y zwi¹zek??? -
przede wszystkim wzajemne szanowanie siê.

IRENA I STANIS£AW ROMANIK Z PIOTROWIC

Pañstwo Romanikowie obchodzili  55. rocznicê po¿ycia ma³-
¿eñskiego czyli Szmaragdowe Gody Ma³¿eñskie. Z tej okazji Ju-
bilatom  z³o¿yli wizytê wiceburmistrz  Kazimierz Bedryj i Kierownik
Urzêdu Stanu Cywilnego Beata Grochalska. By³y ¿yczenia, ser-
decznoœci, kwiaty, wspólne zdjêcie i wspomiena przy kawie, które
wystarczy³yby na nakrêcenie  wzruszaj¹cego serialu filmowego.

Redakcja GG do³¹cza siê do ¿yczeñ wszystkim Jubilatom i ¿yczy
nastêpnych Jubileuszy których kolejnoœæ podajemy.    Jan Wac

Nazwy Rocznic Œlubu
pierwsza - Bawe³niana
druga ----- Papierowa
trzecia ---  -Skórzana
czwarta -- -Kwiatowa
pi¹ta ------ Drewniana
szósta ---- Cukrowa
siódma ----Miedziana
ósma -------Spi¿owa
dziewi¹ta - Generalska
dziesi¹ta ---Cynowa
jedenasta --Stalowa
dwunasta --Jedwabna
trzynasta -- Koronkowa
czternasta --Koœci s³oniowej
piêtnasta ---- Kryszta³owa

dwudziesta ---- Porcelanowa
dwudziesta pi¹ta ----- Srebrna
trzydziesta ----- Per³owa
trzydziesta pi¹ta ------ Koralowa
czterdziesta ----Rubinowa
czterdziesta pi¹ta ----- Szafirowa
piêædziesi¹ta --- Z³ota
piêædziesi¹ta pi¹ta -Szmaragdowa
szeœædziesi¹ta --- Diamentowa
szeœædziesi¹ta pi¹ta --- ̄ elazna
siedemdziesi¹ta --- Kamienna
siedemdziesi¹ta pi¹ta - Brylantowa

PS. O zbli¿aj¹cych siê jubile-
uszach nale¿y poinformowaæ USC
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APTEKA  KOLOROWA
 ul. Koœciuszki 28/1 48-100 G³ubczyce
   tel. 534 669 779   NIP 7551930000

www.facebook.com/Apteka.Kolorowa
czynna  pon-pt 7:30-19:30,  sobota 8:00-14:00

CO DALEJ Z KOLEJ¥?
  SPOTKANIE U BURMISTRZA G£UBCZYC

 23.06.2015r. z inicjatywy Burmistrza G³ubczyc w Urzêdzie Miejskim
odby³o siê spotkanie poœwiêcone kontynuacji dzia³añ zwi¹zanych przywró-
ceniem  sprawnoœci technicznej nieczynnej linii kolejowej z G³ubczyc do
Rac³awic Œl. i uruchomieniu kolejowego ruchu turystycznego w obrêbie
powiatów g³ubczyckiego i prudnickiego.

W spotkaniu uczestniczy³o 8 osób, byli  to przedstawiciele Gminy G³ub-
czyc, G³ogówka, Starostwa Powiatowego G³ubczyc i Prudnika, przedstawi-
ciele Stowarzyszenia Mi³oœników Kolei z Rac³awic Œl. Spotkanie otworzy³ z-
ca burmistrza  krótkim przypomnieniem historii kolei w G³ubczycach.

Kolej w G³ubczycach istnia³a od 1855r. Linia kolejowa nr 294 od G³ubczyc
do Rac³awic Œl. zosta³a otwarta 15 sierpnia 1876r. a stacja G³ubczyce sta³a siê
stacj¹ wêz³ow¹. Kolej funkcjonowa³a bez przerwy do 02. kwietnia 2000r., kie-
dy to odjecha³ ostatni poci¹g i ruch kolejowy z G³ubczyc do Rac³awic Œl.
zosta³ wstrzymany. Szlak kolejowy Baborów- Rac³awice Œl. zamkniêto
02.12.2013r. 15 sierpnia 2016r. up³ynie 140 lat kolei na ziemi  g³ubczyckiej.

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dnia 13.05.2015r. wpisa³ liniê
294 wraz z istniej¹c¹ infrastruktur¹ do rejestru zabytków nieruchomych woje-
wództwa opolskiego.

Dyskusja na spotkaniu dotyczy³a nieodp³atnego przejêcia linii kolejowej z
Rac³awic Œl. do G³ubczyc na cele zwi¹zane z kolejowym ruchem turystycz-
nym, co mo¿e  wp³yn¹æ na o¿ywienie regionu. Postanowiono wyst¹piæ do
Dyrekcji PKP S.A. Polskie Linie Kolejowe w Opolu o: udostêpnienie protoko-
³u przegl¹dów technicznych torowiska, mostów, wiaduktów i przepustów ko-
lejowych i okreœlenie  kosztów przywrócenia i utrzymania linii dla ruchu tury-
stycznego.

Po otrzymaniu tych informacji od PKP PLK S.A.  sprawa nieodp³atnego
przejêcia linii kolejowej nr 294 bêdzie przekazana pod obrady Rad Miejskich.

Obecnie od 2003r. na nieczynnym przystanku kolejowym Œciborzyce Ma³e
na linii G³ubczyce -Rac³awice Œl. raz do roku w  sierpniu odbywa siê Harcerski
Piknik Kolejowy ŒCITOR

Od 2008r. na stacji Rac³awice Œl. odbywa siê co roku dwudniowy piknik
kolejowy pod has³em KOLEJ¥ PO POGRANICZU POLSKO-CZESKIM orga-
nizowany przez Mi³oœników Kolei Rac³awice Œl. Wszystkich mi³oœników kolei
zapraszamy do uczestnictwa w tych imprezach.

   Stowarzyszenie Mi³oœników Kolei     Piotr Kopczyk >>>cd.>>>

PS.
25.06.2015r. w godzinach przedpo³udniowych

bardzo du¿o osób zgromadzi³o siê na stacji kole-
jowej w G³ubczycach min.. oprócz policji byli: kon-
serwator zabytków z Opola, przedstawiciele Sto-
warzyszenia Mi³oœników Muzeum i Ziemi G³ub-
czyckiej, Stowarzyszenia Mi³oœników Kolei z
Rac³awic Œl., Stowarzyszenia Krótkofalowców
Pogórza Sudeckiego.

Okaza³o siê, ¿e od kilku dni trwa rozbiórka bocz-
nych torów przy dawnych placach buraczanych.
Problem pojawi³ siê, gdy postronni ludzie poin-
formowali policjê, ¿e rozbiórka mo¿e byæ prowadzona
bezprawnie, poniewa¿ linia kolejowa i jej infrastruktu-
ra wpisane zosta³y do rejestru zabytków. Policja wstrzy-
ma³a rozbiórkê nieu¿ywanego torowiska w G³ubczy-
cach. Problem polega na tym, czy tory, na których
prowadzono prace mo¿na by³o w ogóle ruszaæ?

W materiale TVP Opole, w wypowiedzi przedsta-
wicielki kolei us³yszeliœmy, ¿e "teren objêty rozbiórk¹
nie jest pod ochron¹ Konserwatora" Z kolei przed-
stawiciele konserwatora zabytków nakazali wstrzy-
maæ wszelakie prace, poniewa¿ trwa procedura zwi¹-
zana z wpisem do rejestru zabytków.

Przedstawiciele Stowarzyszenia Mi³oœników Ko-
lei w Rac³awicach Œl¹skich posiadaj¹ pisma potwier-
dzaj¹cego wpisanie linii kolejowej od G³ubczyc do
Rac³awic Œl. do rejestru. Poinformowano tak¿e o tym
na pikniku kolejowym w Rac³awicach Œl¹skich.

Mi³oœnicy kolei i mieszkañcy ziemi g³ubczyckiej
wszelkimi si³ami chc¹ uratowaæ stacjê i liniê kole-
jow¹,  wierz¹ ¿e pojawi¹ siê na niej drezyny lub
poci¹g retro. Trwa dochodzenie prokuratorskie.

CO DALEJ Z KOLEJ¥?? cd

Tak
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72. ROCZNICA MORDU
LUDNOŒCI POLSKIEJ

NA WO£YNIU

DOM  POMOCY  SPO£ECZNEJ W  KLISINIE,
NIP: 748-104-86-49, tel. (77) 485-75-93, fax (77) 485-75-94, www.dps-klisino.pl

W imieniu Mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej w Klisinie oraz  DPS-u Kietrz
- Œrodowiskowego Domu Samopomocy Nowe Go³uszowice,  Francisz-

kañskiego  Oœrodka  Pomocy Dzieciom,  ZOL-u G³ubczyce,  Domu Dziec-
ka w Krasnym Polu,  Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego

- Domu Samotnych Matek z Dzieæmi Zopowy
-  parafii: Bliszczyce, Baborów, Nowa Cerekiew, Kietrz, Pilszcz, Wódka,

Wiechowice, Braciszów, Równe, Branice, Dzier¿ys³aw
sk³adamy podziêkowania za dary spo¿ywcze - Danonki, Danone,
Actimele, Activie, œmietany, jogurty pitne w iloœci 5000kg.
Artyku³y nabia³owe przekazane zosta³y przez Konfraterniê
po³udniowo-zachodni¹ Królewskiego Orderu œw. Stanis³awa  w Opolu,
 przeora Miros³awa Mandrygê oraz Hufiec ZHP w Opolu komendanta
 Piotra Laskowskiego.
Ponadto sk³adamy podziêkowania dla Pana Roberta Galara,
 który nale¿y do Królewskiego Orderu œw. Stanis³awa
 za nieodp³atny transport darów.

11. 07. 2015 Komenda Huf-
ca Zwi¹zku Harcerstwa Pol-
skiego   z harcerzami wziê³a
udzia³ w obchodach  72. rocz-
nicy mordu Ludnoœci Polskiej
na Wo³yniu.

 W obchodach Krwawej Nie-
dzieli oprócz m³odzie¿y harcer-
skiej udzia³  wziê³y w³adze sa-
morz¹dowe, w³adze gminy i po-

wiatu oraz poczty sztandarowe. Wœród zaproszonych goœci nie
mog³o zabrakn¹æ tak¿e Kresowian oraz przedstawicieli Zwi¹z-
ków Kombatanckich. Ksi¹dz Adam Szubka, proboszcz Parafii
Bogdanowice, który jest zarazem kapelanem Kresowiaków G³ub-

czyckich wyg³osi³ przemowê nawi¹zuj¹c¹ do tragicznych wyda-
rzeñ, maj¹cych miejsce na Kresach Wschodnich Rzeczpospoli-
tej. Gdzie w lipcow¹  niedzielê 1943r. Ukraiñska Powstañcza Ar-
mia przy wsparciu ch³opstwa zaatakowa³a blisko 100 miejscowo-
œci w zachodnich powiatach Wo³ynia, zginê³o wtedy  ok. 10000
Polaków. Nastêpnie odby³a siê wspólna modlitwa, po której za-
proszeni goœcie z³o¿yli kwiaty i znicze przed Kamieniem Pamiêci
na cmentarzu komunalnym w G³ubczycach.

 Joanna Kuc

12.07.2015 r. na zaproszenie Prezesa  Zarz¹du Stowarzy-
szenia Kresowian  Witolda Listowskiego, w Kêdzierzynie-
KoŸlu,  delegacja jednostki strzeleckiej 3009 G³ubczyce im.
p³k. Stanis³awa Gliñskiego Zwi¹zku Strzeleckiego "Strze-
lec" Organizacji Spo³eczno -Wychowawczej, na czele z do-
wódc¹ inspektorem Zwi¹zku Strzeleckiego Grzegorzem To-
biasiñskim,  wziê³a czynny udzia³ w uroczystych obchodach
Œwiêta Pamiêci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach Po³u-
dniowo - Wschodnich II RP.

W tym roku mi-
jaj¹ 72 lata od mo-
mentu, kiedy w
lipcu 1943 roku
bandy UPA jedno-
czeœnie zaatako-
wa³y blisko sto
polskich wsi i do-
kona³y masakry
zamieszkuj¹cej je
ludnoœci. Tak roz-
poczê³y siê krwa-
we dni Kresów
Wschodnich. Wojewódzkie obchody Dnia Pamiêci Ofiar Ludo-
bójstwa na Kresach odby³y siê w Kêdzierzynie-KoŸlu. Uroczy-
stoœci rozpoczê³y siê od nabo¿eñstwa w intencji pomordowa-
nych Polaków. Nastêpnie wszyscy uczestnicy, wraz z kompani¹
honorow¹ oraz pocztami sztandarowymi, przemaszerowali pod
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Orl¹t Lwowskich, gdzie znajduje siê
tablica upamiêtniaj¹ca te wydarzenia. Tam odby³ siê uroczysty apel,
odegrano hymn pañstwowy, a ¿o³nierze oddali salwê honorow¹.
Na zakoñczenie uroczystoœci uczestnicy obchodów z³o¿yli kwiaty
i zapalili znicze. Uroczystoœci te stanowi¹ wa¿ny dzieñ w ¿yciu ka¿-
dego strzelca. Przypominaj¹ nam, jaka jest cena bezbronnoœci i
motywuje nas do wytê¿onej pracy. Pamiêtamy o mêczeñstwie ofiar.

                                                       GRZEGORZ TOBIASIÑSKI

 ŒWIÊTO PAMIÊCI
OFIAR LUDOBÓJSTWA POLAKÓW

NA KRESACH PO£UDNIOWO -
WSCHODNICH II RP
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Kochani wspó³redaktorzy G³osu G³ubczyc  i wspó³organizatorzy imprez i uroczystoœci w 2015 r.
W zwi¹zku z propozycj¹ Burmistrza A.Krupy wprowadzenia w GG sta³ej rubryki

informuj¹cej/zapowiadaj¹cej/promuj¹cej planowane imprezy, uroczystoœci, zawody sportowe, do¿ynki, odpusty, mecze,
op³atki, itp, itd,  proszê o nadsy³anie na adres janwac@O2.pl krótkich informacji  o planach (nawet do koñca 2015 roku),

te ju¿ pewne z dat¹ i godzin¹ lub tylko miesi¹c, nazwê, kto i gdzie organizuje.
Informacje i korekty nades³ane do 20 danego miesi¹ca

 - równie¿ relacje z udanych imprez - uka¿¹ siê w nastêpnym GG.
UWAGA!  Wszelkie informacje do GG przesy³aæ na adres jw. w za³¹czniku - tekst w Wordzie, zdjêcia
 w JPG (zdjêcia z telefonów komórkowych, œci¹gniête z Internetu, w Wordzie nie nadaj¹ siê do druku).

                                                                                                                 Pozdrawiam Jan Wac

LIPIEC/SIERPIEÑ 2015
20.06 - 04.07.2015r. - Warsztaty i plener malarski G³ubczyce 2015 rok,
07/08. 2015  Wakacje z Orlikiem, boisko Orlika
07/08.2015 Harcerska Akcja Letnia 2015 Dar³ówko  Wschodnie - ZHP
07/08 2015 "M³odzi duchem, m³odzi inaczej..." - impreza integracyjna w DDP w G³ubczycach  dla DDP  z woj.opolskiego- czêœæ I i II
07.2015 Wyjazd do wód termalnych w – Czechach, (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
07.2015 Zabawa z okazji Œwiatowego Dnia Inwalidy, (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
07.2015 Nieobozowa Akcja Letnia, Stanica w Œciborzycach Ma³ych, Ratusz Miejski - ZHP
03.07.2015  Plener 2015  Wystawa poplenerowa (tytu³ roboczy) Powiatowe Muzeum Ziemi G³ubczyckiej do 28.08.2015
01.07.2015  72. Rocznica Mordu Polaków  na Wo³yniu, KHZHP, Kamieñ Pamiêci Kresowiaków,  godz. 12:00
xx. 08.2015 "Piknik sierpniowy" w polsko-czeskich okolicach dla  podopiecznych DDP
01.08.2015r.    71. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego KHZHP, koœció³ par.  Godz. 12:00
8.08.2015 Wycieczka do Kotliny K³odzkiej –(ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
8.08.2015 Wyjazd do wód termalnych w Czechach, (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
14-16.08.2015 Harcerski Piknik Kolejowy - ŒCITOR Stanica w Œciborzycach Ma³ych - ZHP
15.08.2015   95. Rocznica Bitwy Warszawskiej, Œwiêto WP, KHZHP, Koœció³ Par. Pomnik  Godz. 12:00
30.08.2015 Podsumowanie HAL i NAL 2015 Stanica w Œciborzycach Ma³ych - ZHP
WRZESIEÑ 2015
xx. 09.2015   Piêciobój Sportowo - Obronny,  Marysieñka  Las  Godz.10.00
xx.09.2015   "Jesieñ 2015 w progach DDP" – impreza muzyczna dla  podopiecznych DDP
xx. 09.2015    Miêdzynarodowy  Turniej    "Silesia Cup"  w badmintonie Hala ZOKIS, LKS
xx. 09.2015   Ognisko nad Zalewem w Pietrowicach, (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1
xx. 09.2015   Wyjazd do wód termalnych w Czechach, (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1
xx.09.2015    Malarstwo Ewy Kalinowskiej- Maæków (tytu³ roboczy) Powiatowe Muzeum Ziemi G³ubczyckiej do 09.10.2015
01.09.2015    76. Rocznica wybuchu II Wojny Œwiatowej, Dzieñ Weterana, KHZHP, Pomnik   Godz. 11:00
06.09.2015    Odpust w parafii Narodzenia NMP w G³ubczycach
10-16.09.2015r. - Tydzieñ Seniora,
11-13.09.2015 Miêdzynarodowe Seminarium Karate/kata  - hala ZOKIS - LZS Karate-Do
12.09.2015     V Piknik Integracjny Nowe Go³uszowice w partnerstwie z   so³ectwem oraz Stowarzyszeniem "NAPRZECIW", ŒDS
12.09.2015     Powiatowe Zawody Sportowo-Po¿arnicze OSP - G³ubczyce (stadion)
13.09.2015    Do¿ynki Gminne  w G³ubczycach
17.09.2015  76. Rocznica agresji sowieckiej na Polskê, Dzieñ Sybiraka KHZHP, Pomnik Sybiraków, Godz. 12:00
25 - 26.09.2015r. - Obchody Jubileuszu 70 -lecia Liceum Ogólnokszta³c¹cego,
27.09.2015 – Msza œw. w  koœciele o.o. franciszkanów o godz. 17.00 w intencji wszystkich osób starszych i koncert chórów FENIKS,
                      CHALO, zespó³ UŒMIECH
30.09.2015 – "Jesieni¹ ¿yje siê lepiej..." program liryczno-kabaretowy przygotowany przez Dom Dziennego Pobytu
                         – IMPREZA  ZAMKNIÊTA  - tylko na pisemne zaproszenie

TWORZYMY KALENDARIUM WA¯NYCH WYDARZEÑ, IMPREZ ARTY-
STYCZNYCH, INTEGRACYJNYCH, UROCZYSTOŒCI, ZAWODÓW

SPORTOWYCH, DO¯YNEK, ODPUSTÓW, itp, itd.  W 2015 ROKU

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w G³ubczycach dzia³aj¹c na podstawie art.4 ust.1
pkt.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 ze zm./, §3
Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakoœci¹ wody w
k¹pielisku i miejscu wykorzystywanym do k¹pieli  (Dz.U z 2011r. Nr.86, poz. 478),  na podstawie wyników organolep-
tycznej analizy wody z k¹pieliska przeprowadzonej w dniu 20.07.2015r. oraz sprawozdania z badañ mikrobiologicznych
jakoœci wody nr 230/W/S/OKK/15 z dnia 23.07.2015r. wykonane zgodnie z metodami referencyjnymi przez Dzia³ Labo-

ratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu,  Oddzia³ Laboratoryjny w Kêdzierzynie-KoŸlu   stwierdza
przydatnoœæ wody do k¹pieli w k¹pielisku po³o¿onym  na terenie Oœrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Pietrowicach.
                                                                                                                              PPIS w G³ubczycach     mgr Alina Mazur - Ciapa

a/a



O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
BURMISTRZA  G£UBCZYC  z dnia 1 lipca 2015 roku

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (jt. Dz. U z 2015r. poz. 318) oraz
Uchwa³y Rady Miejskiej w G³ubczycach  z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr XXXIII/256/12 w sprawie podzia³u Gminy G³ubczyce na
sta³e obwody g³osowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych i Uchwa³y Nr IX/ 77/15

Rady Miejskiej w G³ubczycach z dnia  24 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia na terenie Gminy G³ubczyce odrêbnych
obwodów g³osowania dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego -

Burmistrz G³ubczyc podaje do publicznej wiadomoœci informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz
o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum - w referendum zarz¹dzonym na dzieñ 6 wrzeœnia 2015 roku
PODZIA£ GMINY G£UBCZYCE NA STA£E I OBRÊBNE OBWODY G£OSOWANIA
Nr obwodu g³osowania/Granice obwodu g³osowania/Siedziba Obwodowej Komisji  Do Spraw  Referendum
1. Miasto G³ubczyce - ulice: Asnyka, Boñczyka, Broniewskiego, Chopina, Kasprowicza, Konopnickiej, Kwiatowa, Matejki, Mickiewicza,
Mi³osza, Norwida, Os. Tuwima, Powstañców, Reymonta, Sk³odowskiej, S³oneczna, S³owackiego, Wyspiañskiego, ̄ eromskiego.
Gimnazjum Nr 1,  ul. Kochanowskiego 31,  G³ubczyce  (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)
2. Miasto G³ubczyce - ulice: Akacjowa, Andersa, Bukowa, Brzozowa, Chrobrego, Dêbowa, Kasztanowa, Klonowa,
Os. Konstytucji 3 Maja, Krakowska, al. Lipowa, Olimpijska, pl. Sportowy, Wi¹zowa, Wiœniowa, Wroc³awska.
Œwietlica Zarz¹du Oœwiaty, Kultury i Sportu, ul. Olimpijska 1,G³ubczyce (lokal dostosowany do potrzeb  niepe³nosprawnych)
3. Miasto G³ubczyce - ulice: pl. Jana Paw³a II, Fabryczna, Niepodleg³oœci, Parkowa, Lwowska, Kochanowskiego, pl. Zwyciêstwa.
Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego,  ul. Niepodleg³oœci 2,  G³ubczyce
4. Miasto G³ubczyce - ulice: pl. Armii Krajowej, I Armii Wojska Polskiego, Browarna, Garbarska, Kolejowa, Krnowska, Moniuszki,
Opawska, Oœwiêcimska, Plater, Plebiscytowa, Pocztowa, Przyrowie, Ro¿nowska, Rynek, Sosnowiecka, pl. Szkolny, Torowa,
 pl. Wiosenny, Wodna. Szko³a Podstawowa Nr 1,  ul. Dworcowa 2, G³ubczyce (lokal dostosowany do wyborców niepe³nospr.)
5. Miasto G³ubczyce - ulice : Dzier¿onia, Gdañska, Grunwaldzka, Królowej Jadwigi, Park M³odzie¿owy, pl. 1 Maja, Polna,
Sobieskiego, Zielona. Miejski Oœrodek Kultury,  ul. Koœciuszki 24,  G³ubczyce
6. Miasto G³ubczyce - ulice: Koszarowa, Koœciuszki, Krêta, Marka, Piastowska, Sienkiewicza, Wa³owa, Warszawska, Zacisze.
Szko³a Podstawowa Nr 2,  ul. Kochanowskiego 2,  G³ubczyce
7.Miasto G³ubczyce - ulice: G³owackiego, Karpacka, Ko³³¹taja, Krasiñskiego, Miarki, Morawska, Ogrodowa, Raciborska, Stroma,
Sudecka, pl. Zgody. Internat Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego,  ul. Raciborska 19,  G³ubczyce
8. Miasto G³ubczyce - ulice:  pl. bpa Adamiuka, Ba³uckiego, Bytomska, Chorzowska, Gliwicka, Jana Paw³a II, pl. Józefa, Klasztorna,
Kopernika, Kozielska, pl. Koœcielny, £¹kowa, Nowy Œwiat, Pszczelna, Ratuszowa, Rybnicka, Staszica, pl. Stawowy, Stelmacha,
Wiejska, Zakonna, ̄ orska, ̄ ytnia. Ratusz,   Rynek 1,  G³ubczyce (lokal dostosowany do potrzeb  niepe³nosprawnych)
9. Miasto G³ubczyce - ulice: Dworcowa, al. Œl¹ska. Szko³a Podstawowa Nr 1,  ul. Dworcowa 2,  G³ubczyce
     (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)
10. Gmina G³ubczyce -  miejscowoœci: Gadzowice, Go³uszowice. Szko³a Podstawowa,  Go³uszowice 34,  Go³uszowice
11. Gmina G³ubczyce -  miejscowoœci: Debrzyca, Grobniki, Widok. Szko³a Podstawowa,  ul. œw. Jana 13,  Grobniki
12. Gmina G³ubczyce -  miejscowoœci: Bernacice, Bernacice Górne, Bogdanowice z przysió³kiem Bogdanowice - Kolonia, Nowa
       Wieœ G³ubczycka, Nowy Ro¿nów. Szko³a Podstawowa,  ul. Konopnickiej 15, Bogdanowice
13. Gmina G³ubczyce -  miejscowoœci: Krzy¿owice, Nowe Go³uszowice, Zopowy,   Zopowy-Osiedle. Œrodowiskowy Dom Samopo
       mocy,  Nowe Go³uszowice 18,  Nowe Go³uszowice  (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych)
14. Gmina G³ubczyce -  miejscowoœci: Braciszów, Chomi¹¿a, Mokre-Kolonia, Pietrowice.Zespó³ Szkó³,  Pietrowice 9,  Pietrowice
15. Gmina G³ubczyce -  miejscowoœci: Chróstno, Ciermiêcice, Zubrzyce. Œwietlica Wiejska,  ul. D³uga 32,  Zubrzyce
16. Gmina G³ubczyce -  miejscowoœci: Dobieszów,  Krasne Pole, Lenarcice z przysió³kiem Podlesie, Mokre, Opawica, Pielgrzymów,
       Radynia, Równe. Œwietlica Wiejska,  Równe 120,  Równe
17. Gmina G³ubczyce -  miejscowoœci: Kwiatoniów, Pomorzowice, Pomorzowiczki, S³awoszów z przysió³kiem Dobrogostów,   Stara
   Wieœ, Œciborzyce M. z osad¹ ̄ abczyce, Tarnkowa., Œwietlica Wiejska,  Pomorzowice 1,  Pomorzowice  (lokal dostosowany ...)
18. Gmina G³ubczyce -  miejscowoœci: Kietlice, Klisino z przysió³kiem Klisinko, Królowe.Szko³a Podstawowa,  Klisino 68, Klisino
19. Gmina G³ubczyce -  miejscowoœci: G³ubczyce-Sady,  Lwowiany z przys, G³ubczyce-Las Marysieñka, Zawiszyce z    przysió³kiem
Studzienica. Œwietlica Wiejska,  G³ubczyce-Sady 1,  G³ubczyce-Sady (lokal dostosowany do wyborców niepe³nosprawnych)
20. Gmina G³ubczyce -  miejsc.: Biernatów z przysió³kiem Biernatówek, Lisiêcice, Nowe Sady, Zespó³ Szkó³,  ul. Szkolna 5,  Lisiêcice
21. Dom Pomocy Spo³ecznej w Klisinie, Œwietlica Domu Pomocy Spo³ecznej, Klisino 100, Klisino (lokal dostosowany do  .....)
22. DPS  w Klisinie filia Radynia, Œwietlica Domu Pomocy Spo³ecznej, Radynia 40, Radynia (lokal dostosowany do potrzeb....)
23. Szpital Powiatowy w G³ubczycach, Szpital Powiatowy,ul. Sk³odowskiej 28, G³ubczyce (lokal dostosowany do potrzeb....)
24. Zak³ad Karny w G³ubczycach Œwietlica Zak³adu Karnego, ul. Kochanowskiego 3, G³ubczyce
25. Placówka Opieki Ca³odobowej "Spokojna Przystañ" w Chomi¹¿y,  Chomi¹¿a 46a, Chomi¹¿a (lokal dostosowany do...)
Lokale wyborcze czynne od godz. od 6oo do 22oo
G³osowanie korespondencyjne. Ka¿dy wyborca posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze mo¿e g³osowaæ korespondencyjnie - za-

miar takiego g³osowania zgodnie z ustaw¹ - Kodeks wyborczy z dnia  5 stycznia 2011 roku (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z póŸn. zm.) wyborca
powinien zg³osiæ Burmistrzowi G³ubczyc w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 roku (termin wyd³u¿ony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu
wyborczego). Zgodnie z Art. 12a ustawy Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Obwodowe komisje do spraw referendum,
które maj¹ siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych, s¹ komisjami w³aœciwymi dla celów
g³osowania korespondencyjnego w kraju ( nie dotyczy to obwodów g³osowania nr 21, 22,23,24,25).    >>>>> dok. str. 11
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ROLNIK NA ZAGRODZIE

Z BEZPIECZEÑSTWEM W ZGODZIE?

  Ka¿dy rolnik indywidualnie jest odpowie-
dzialny za stan bezpieczeñstwa w swoim go-
spodarstwie.

 Bior¹c pod uwagê specyfikê pracy, która
niesie za sob¹ wiele zagro¿eñ wa¿na jest ich
œwiadomoœæ, ocena i konsekwentne d¹¿enie
do poprawy bezpieczeñstwa wszelkimi mo¿-
liwymi sposobami.

 Cel  jest prosty:  ochrona zdrowia i ¿ycia, nie tylko w³asnego,
ale równie¿ najbli¿szych cz³onków swojej rodziny. To pozwoli
zapobiec wielu niepotrzebnym i dotkliwym urazom cia³a, doty-
cz¹cym zw³aszcza koñczyn górnych i dolnych.

Ryzyko wypadku podczas pracy w gospodarstwie rolnym ³atwo
mo¿na zmniejszyæ poprzez w³aœciw¹ organizacjê pracy. Ka¿de-
mu dzia³aniu powinien towarzyszyæ zdrowy rozs¹dek. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿eby do pracy przystêpowaæ wypoczêtym i robiæ prze-
rwy na odpoczynek. Nigdy nie wolno wykonywaæ ¿adnych prac
bezpoœrednio po spo¿yciu alkoholu oraz maj¹c choæby podej-
rzenie, ¿e wypity poprzedniego dnia alkohol ma wp³yw na nasz
organiz

   Z³o¿onoœæ prac zwi¹zana z wykonywaniem ich w ró¿nych
warunkach atmosferycznych, na ró¿nych maszynach, przy
zmiennym obci¹¿eniu i ró¿norodnoœci czynnoœci w ci¹gu dnia
powinna powodowaæ ci¹g³¹ analizê sytuacji, bie¿¹ce wykorzy-
stywanie zasad bezpieczeñstwa, dzia³anie zgodnie z instrukcja-
mi obs³ugi urz¹dzeñ oraz unikanie sytuacji "jakoœ to bêdzie"
zwi¹zanych z rutyn¹ .

"Upadek to nie przypadek"
                                          "Nie daj siê wkrêciæ"
       "Dobrze traktujesz - mniej ryzykujesz"
to has³a akcji prewencyjnych, realizowanych przez Kasê Rol-

niczego Ubezpieczenia Spo³ecznego w ramach zapobiegania
malej¹cym, lecz nadal wci¹¿ licznym zdarzeniom wypadkowym
w rolnictwie.

 Do wypadków dochodzi najczêœciej na podwórzu i w obej-
œciu.  Przyczyn jest wiele.  Poznaj zasady bezpiecznej pracy i
postaraj siê, aby ich znajomoœæ przyczyni³a siê do wyelimino-
wania zagro¿eñ w Twoim gospodarstwie. To czêsto niewiele
kosztuje, a mo¿e pozytywnie wp³yn¹æ na Twoje samopoczucie.

Wiedza na temat zagro¿eñ w wielu przypadkach pozwoli unik-
n¹æ tragedii!

W celu zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej:
 dbaj o porz¹dek na terenie swojego gospodarstwa - zasta-

wione przejœcia albo porozrzucane przedmioty w ci¹gu komuni-
kacyjnym mog¹ byæ przyczyn¹ potkniêcia, poœlizgniêcia siê,

a w konsekwencji upadku osób;  na bie¿¹co usuwaj œliskoœæ,
grz¹skoœæ i nierównoœæ nawierzchni pod³o¿a.

 Aby ustrzec  siê przed upadkiem:
* sprawdŸ stan u¿ywanej przez siebie drabiny - nie u¿ywaj

uszkodzonej, wykonanej z materia³u nie gwarantuj¹cego odpo-
wiedniej wytrzyma³oœci, bez zabezpieczeñ;

* noœ obuwie robocze,  dostosowane do rodzaju wykonywa-
nej pracy - zu¿yte wymieñ na nowe;

*  zabezpieczaj schody barierkami i porêczami, likwiduj¹c na
bie¿¹co ubytki w stopniach - schody powinny byæ mocne i
wygodne;

* pamiêtaj o zabezpieczaniu w³azów stropowych i œciennych
barierkami, uchwytami i listwami przypod³ogowymi,

* sprawdzaj, a w razie koniecznoœci wymieñ uszkodzone os³o-
ny ruchomych czêœci wa³ów przegubowo-teleskopowych na
nowe - nie ryzykuj!

Os³oniête ruchome czêœci maszyn i urz¹dzeñ to szansa zacho-
wania zdrowia, a nawet ¿ycia. SprawdŸ je wszystkie, a w razie
koniecznoœci nie zwlekaj z uzupe³nieniem!

PAMIETAJ! Zwierzê - nawet oswojone, mo¿e zachowaæ siê
niespodziewanie, gwa³townie zareagowaæ na nieznany bodziec
(ha³as, ból czy wymuszon¹ pozycjê cia³a).

Wiêcej informacji na temat zaleceñ dotycz¹cych:
* wyposa¿enia gospodarstwa,
*  zabezpieczenia osób pracuj¹cych oraz
* sposobu wykonywania czynnoœci,  zwi¹zanych z dzia³alno-

œci¹ rolnicz¹ znajdziecie Pañstwo na stronie internetowej:
www.krus.gov.pl oraz uczestnicz¹c w szkoleniach o bhp w go-
spodarstwie rolnym, organizowanych dla Pañstwa m.in. przez
Placówkê Terenow¹ KRUS w G³ubczycach /filmy, prezentacje,
praktyczne pokazy udzielania pierwszej pomocy i inne..

Serdecznie zapraszam!
                                    Barbara Zió³ko

Placówka Terenowa KRUS w G³ubczycach

>>>>>>   dok.G³osowanie przez pe³nomocnika
Wyborcy którzy najpóŸniej w dniu g³osowania ukoñcz¹ 75 lat lub posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu

niepe³nosprawnoœci, w tym tak¿e wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie organu rentowego o: 1) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy, 2)
niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji; 3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy
inwalidów, a tak¿e osoby ? sta³ej albo d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przys³uguje zasi³ek
pielêgnacyjny mog¹ g³osowaæ przez Pe³nomocnika - zamiar g³osowania przez Pe³nomocnika wyborca powinien zg³osiæ Burmistrzo-
wi G³ubczyc w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 roku.

Bli¿sze informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w G³ubczycach - Biuro Meldunkowe ul. Niepodleg³oœci 12 lub telefonicz-
nie pod numerem 77 485 21 78 s¹ one równie¿ zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy G³ubczyce.

                                                                                                                                                                    Burmistrz G³ubczyc
                         Adam Krupa
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wia-

domoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umiesz-
czeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczy-
cach w dniu:

1. 24.06.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do
sprzeda¿y nieruchomoœæ niezabudowan¹ po³o¿on¹ w G³ubczy-
cach przy ul. Wodnej, oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 363/24 o pow. 0,1170 ha.

Z dniem 05.08.2015 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2015 r.
poz.782) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o nabycie nie-
ruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepi-
sów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej nie-
ruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieruchomoœci
przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

2. 10.07.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do
sprzeda¿y nieruchomoœæ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy
ul. Grunwaldzkiej nr 11/1, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci
gruntu z dzia³ki nr 418/5 o powierzchni 0,0202 ha.

Z dniem 21.08.2015 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2015 r.
poz.782) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o nabycie nie-
ruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepi-
sów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej nie-
ruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieruchomoœci
przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
1. 4 sierpnia 2015 r. odbêdzie siê III przetarg ustny nieogra-

niczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej bu-
dynkiem handlowo - us³ugowym, oznaczonej wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 478/28 o powierzchni 0,1256 ha, po³o¿o-
nej w G³ubczycach przy ul. Klasztornej nr 7. Cena wywo³awcza
do przetargu wynosi 170 983,00 z³. Wadium wynosi 17 000,00 z³.

2. 6 sierpnia 2015 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci lokalowej (boks ga-
ra¿owy nr 7), po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Wiejskiej wraz ze
sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 435/19. Cena
wywo³awcza do przetargu wynosi 14 800,00 z³. Wadium wynosi
1 480,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Terminy i warunki wniesienia wadium za-
warte s¹ w og³oszeniach o przetargach.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
w G³ubczycach ul. Niepodleg³oœci nr 14 (pokój nr 20) - telefon
(077) 485 30 21 wewnêtrzny 222, 223 i 224 lub w internecie na
stronie WWW.glubczyce.pl

G£UBCZYCKA RADA SENIORÓW
"¯yje nam siê coraz lepiej..."
    Z przyjemnoœci¹ obserwujemy pozytywne zmiany jakie za-

chodz¹ w naszym mieœcie. Szpital Powiatowy w G³ubczycach w
bardzo du¿ym stopniu zosta³ zmodernizowany i sta³ siê przyja-
znym miejscem dla pacjentów oraz ich rodzin. Przeprowadzono
gruntowny remont budynku, zakupiono najnowszy sprzêt dia-
gnostyczny, zamontowano nowe windy, wygospodarowano
teren na nowy parking oraz przywrócono do ¿ycia park wokó³
szpitala.

 Tak¿e aktualne wyniki maturalne naszej m³odzie¿y, plasuj¹ce
siê z niektórych przedmiotów wy¿ej ni¿ œrednia ogólnopolska,
stanowi¹ powód do dumy. Daj¹ równie¿ nadziejê, ¿e m³odzie¿,
która ukoñczy³a Licem Ogólnokszta³c¹ce powróci do miasta i
wniesie wiele dobrego do naszego ¿ycia.

Mo¿emy siê równie¿ pochwaliæ sukcesami m³odych sportow-
ców, którzy zajmuj¹ miejsca na podium, zdobywaj¹c z³ote, srebr-
ne medale w badmintonie i przeró¿nych sztukach walki.

Czeka nas równie¿ rewitalizacja parku miejskiego, który zosta-
nie w³¹czony do ewidencji zabytków przyrody. Mamy nadziejê,
¿e mieszkañcy G³ubczyc w³¹cz¹ siê do dyskusji na temat dobre-
go projektu dla naszego parku. Wszelkie pomys³y, wnioski i
uwagi, prosimy kierowaæ do G³ubczyckiej Rady Seniorów, pod
adresem G³ubczyce, ul.B.Chrobrego 7.

   Ponadto G³ubczycka Rada Seniorów wydaje "pude³ko ¿ycia"
osobom samotnie zamieszkuj¹cym. Informacje, które zawiera
"pude³ko ¿ycia" to s¹ bardzo wa¿ne dane dla ratowników me-
dycznych. Tak niewiele trzeba aby uratowaæ ludzkie ¿ycie. Wy-
starczy wype³niæ druk karty informacyjnej – podaæ najwa¿niej-
sze wskazówki na temat stanu zdrowia: przyjmowanych leków,
uczuleniach, rozpoznanych chorobach, wyp³enion¹ kartê infor-
macyjn¹ wk³adamy do "pude³ka ¿ycia", "pude³ko umieszczamy
w lodówce na widocznym miejscu, na lodówkê naklejamy na-
klejkê "To jest pude³ko ¿ycia".

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ od cz³onków GRS i
pod numerami: 77 485 85 15, 77 485 29 22 oraz 77 485 82 19.

  Ju¿ nied³ugo (w sierpniu) po raz drugi pójdziemy "Z kijkami
po zdrowie...". Zapraszamy wszystkich chêtnych m³odych i sta-
rych, du¿ych i ma³ych, zdrowych i chorych do marszu nordic
walking. Zapisywaæ siê mo¿na u wszystkich cz³onków GRS lub
w Domu Dziennego Pobytu w G³ubczycach ul.Chrobrego 7.

 A po wakacjach czekaj¹ nas nowe zadania...
                                    Janusz Peczkis  przewodnicz¹cy   GRS

W Parku Miejskim po  „stawie ³abêdziowym”
zamiast ³abêdzi  p³ywaj¹ dzikie urocze kaczuszki
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OPOLSKIE STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓ£

ZWIERZ¥T – ID¥ ZMIANY

 29 czerwca 2015 roku w
sali Urzêdu Miejskiego w Opo-
lu odby³o siê walne posiedzenie
zarz¹du i cz³onków Opolskie-
go Stowarzyszenia Przyjació³
Zwierz¹t (OSPZ), w wyniku
którego wy³oniono nowe w³adze
oraz ustalono program dzia³añ
na najbli¿sz¹ kadencjê.

Kilkanaœcie osób, mieszkaj¹-
cych g³ównie w G³ubczycach
okaza³o gotowoœæ do kontynu-

acji dzie³a  Stowarzyszenia. To grupa zapaleñców pe³nych idei,
gotowych do judymowskiej pracy na rzecz naszych braci mniej-
szych w potrzebie.

Niewielki, ale pe³en entuzjazmu zespó³ m³odych ludzi, od po-
nad pó³ roku dzia³a na rzecz dobrostanu zwierz¹t w powiecie

g³ubczyckim.
W ci¹gu zaledwie kilku miesiêcy

pod auspicjami OSPZ wolontariusze
z G³ubczyc  umo¿liwili adopcje kilku-
nastu psów i kotów, chroni¹c je przed
schroniskow¹ rzeczywistoœci¹.

Dziêki wspó³pracy z urzêdem gmin-
nym do dyspozycji Stowarzyszenia
pozostawiono na terenie miasta kil-
ka boksów, do których trafiaj¹ bez-

domne lub odebrane interwencyjnie psy. Dobrze uk³ada siê te¿
w tej kwestii wspó³praca ze Stra¿¹ Miejsk¹, która okazuje tu
wiele empatii i zrozumienia.

Coraz wiêcej okolicznych gmin –  np. Branice, Kietrz, Baborów
wyra¿a zainteresowanie dzia³alnoœci¹ Stowarzyszenia i deklaruje
wolê partycypowania w kosztach sterylizacji, czipowania i lecze-
nia znalezionych na ich terenach bezdomnych zwierz¹t.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e jest to bardzo interesuj¹ca, a na pewno
tañsza alternatywa dla bud¿etów gminnych. Gminy  bowiem, na
mocy uchwa³ o walce z bezdomnoœci¹ za jednego od³owionego
psa musz¹ p³aciæ  nawet ponad tysi¹c z³otych. Psy, nad którymi
opiekê przejmuje Stowarzyszenie, kosztuj¹ du¿o mniej; wszyst-
kie zwierzêta s¹ leczone, sterylizowane, czipowane i odrobaczo-
ne, nie wspominaj¹c o zabiegach pielêgnacyjnych. A co naj-
wa¿niejsze, omija je traumatyczne doœwiadczenie jakim jest od-
danie do schroniska.

Wypada mieæ nadzieje, ¿e Opolskie Stowarzyszenie Przyja-
ció³ Zwierz¹t, które z dniem 29.06.2015 zyska³o nowy wizerunek
i zosta³o zasilone grup¹ m³odych oddanych dzia³aczy z powiatu
g³ubczyckiego, stanie siê organizacj¹ prê¿n¹  i nowoczesn¹.

Wierzymy te¿, ¿e do Stowarzyszenia przystêpowaæ bêdzie
coraz wiêcej cz³onków i sympatyków, do czego serdecznie za-
chêcamy.

Wszelki kontakt i informacje  na temat OSPZ – Oddzia³ w
G³ubczycach znajdziecie Pañstwo na  Facebooku, gdzie istnieje
nasz fan page:  sswww.facebook.com/Niechciane

oraz pod numerami telefonów:
884 352 300, 509 947 908, 604 052 959, 508 596 173

Dorota Gremaud

AKCJA LETNIA 2015
Stowarzyszenie Przyjació³ Harcerstwa, Komenda Hufca

Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna,
Urz¹d Miejski  oraz Miejski Oœrodek Kultury s¹  organizato-
rami Harcerskiej Akcji Letniej oraz pó³kolonii w miejscu za-
mieszkania.

Kolonia odbêdzie siê w Dar³ówku Wschodnim w oœrodku
wypoczynkowym  „Urszula” po³o¿onym 150  m od morza.

 Harcerska Akcja Letnia zosta³a podzielona na trzy turnusy:
I turnus 23.07-04.08.2015r.
II turnus 04.08-16.08.2015r.
III turnus 16.08-28.08.2015r.
Pó³kolonie odbêd¹ siê w Stanicy Harcerskiej w Œciborzycach M.
Nieobozowa Akcja Letnia podzielona zosta³a na dwa turnusy:
I turnus 03.08-07.08.2015r.
II turnus 12.08-16.08.2015r.
Nieobozowa Akcja Letnia w Ratuszu w Sali pod Anio³em:
I turnus 03.08-07.08.2015r.
II turnus 10.08-12.08.2015r.
15.08-16.08.2015r. Harcerski Piknik Kolejowy ŒCITOR
06.08-10.08.2015r. Sp³yw kajakowy Dzia³oszyn - Osjaków
30.07-03.08 Wyjazd Harcerzy ZHP do Warszawy na uroczysto-

œci zwi¹zane z 71. rocznic¹ Powstania Warszawskiego.
¯yczymy wszystkim udanych wakacji i bezpiecznego powrotu

do domu

CARVING sztuka lansowana przez so³tysa
 So³tys Nowej Wsi G³ubczyckiej Adam Buchaniec  zaprosi³

panie z Kó³ Gospodyñ Wiejskich powiatu g³ubczyckiego na spo-
tkanie  z dwukrotnym   mistrzem Polski  Juniorów  Domini-
kiem Bajerem w carvingu czyli sztuce rzeŸbienia w  owocach i
warzywach. Celem spotkania by³
sonda¿ zainteresowania t¹ jak¿e
u¿yteczn¹ umiejêtnoœci¹ w kuch-
ni, jeœli chcemy goœci uraczyæ nie
tylko bogatymi, ale i zaskoczyæ
wykwintnie podanymi daniami.
Zainteresowanie jak widaæ na zdjê-
ciach by³o du¿e. Co sprawi³o,  ¿e
na do¿ynkach w Nowej Wsi G³ub-
czyckiej  28.08.2015 odbêdzie siê
publiczny gratisowy kurs/pokaz
carvingu i robienia dekoracji z
warzyw i owoców. Jeœli i to siê
sprawdzi to w przysz³oœci zorga-
nizuje  taki  kurs dla gospodyñ
byæ mo¿e nie tylko wiejskich

                               Jan Wac
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DRU¯YNOWE MISTRZOSTWA
 POLSKI TAEKWONDO
26.04.2015 r. w hali sportowej OSiR w Zawierciu  odby³y siê

Dru¿ynowe  Mistrzostwa Polski  Taekwondo.  Zawody otworzy³
Prezydent Miasta Zawiercie Pan Witold Grim, bêd¹cy Patro-
nem Honorowym imprezy. Zawody odbywa³y siê tylko w konku-
rencji walk dru¿ynowych.

Klub Sportowy Taekwondo G³ubczy-
ce reprezentowa³a Marta Wsiaki, Karo-
lina Konik, Kamila Ciechanowska, Bar-
tosz S³odkowski, Adam Antoñczyk i tre-
ner Daniel Jano.  W kategorii walk pa-
rami nasze panie Marta Wsiaki i Karoli-
na Konik zajê³y I miejsce natomiast Bar-
tosz S³odkowski i Adam Antoñczyk za-
jêli III miejsce tocz¹c wyrównany poje-

dynek ze zwyciêzcami tego turnieju. Nasza Dru¿yna w sk³adzie
Kamila Ciechanowska, Marta Wsiaki i Karolina Konik by³y bez-
konkurencyjne i zdoby³y tytu³ Dru¿ynowego Mistrza Polski w
kategorii walk. Przypomnieæ nale¿y, ¿e dru¿yna naszego klubu (
Kamila Ciechanowska, Paulina Szpak, Daria Baran i Oliwia Ful-
neczek) we wczeœniejszych zawodach w Wieliczce zdoby³a tytu³
Mistrzyñ Polski w uk³adach formalnych. W historii Klubu Spor-
towego Taekwondo s¹ to pierwsze tytu³y Dru¿ynowych Mi-
strzów Polski. Wielkie gratulacje dla zawodników za tak wysoki
wynik.                                                                                          DJ

 DZIEÑ DZIECKA
W PRZEDSZKOLU NR 3

Dzieñ Dziecka to najwa¿niejsze œwiêto w naszym przedszko-
lu. Co roku staramy siê by by³ to dzieñ mi³y, weso³y, pe³en
atrakcji. Poza tym dbamy, by przygotowaæ dla dzieci inne cie-
kawe niespodzianki.

Najwiêksz¹ niespodziank¹
by³a przygotowana przez pa-
nie z przedszkola bajka z jajka
,, Brzydkie kacz¹tko''. Dzieci z
du¿¹  radoœci¹ obejrza³y spek-
takl teatralny przygotowany
w przedszkolnym ogrodzie.
By³ te¿ bajkowy  poczêstunek
lody i pizza, a tak¿e upominki
przygotowane przez przed-
szkole i Radê Rodziców- jajka
z niespodziank¹. Pogoda do-
pisywa³a wiêc  dzieci du¿o

czasu spê-
dzi³y na
d w o r z e
puszczaj¹c
banki my-
dlane, bio-
r¹c udzia³ w
zabawach
tanecznych
prowadzo-
nych przez
wodzireja, grach dru¿ynowych , korzysta³y ze sprzêtu rekreacyj-
nego, biega³y, mog³y tak¿e  pomalowaæ swoje buzie  wcielaj¹c
siê w ro¿ne postacie z bajek.

Piêkna pogoda , wiele atrakcji i masa pozytywnych wra¿eñ - tak
najkrócej mo¿na by podsumowaæ tegoroczny  Dzieñ Dziecka.

                                                                            Jadwiga Pilch

XVI ROCZNICA  X OPOLSKIEJ BRYGADY LOGISTYCZNEJ
  25.06.2015r harcerzeKH ZHP  uczestniczyli w obchodach 16. rocznicy powo³ania

10 Opolskiej Brygady Logistycznej w Opolu. Odby³o siê oficjalne z³o¿enie meldunku
p³k  Adamowi S³odczykowi Dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej oraz prze-
gl¹d pododdzia³ów, po którym Poczet Flagowy podniós³ flagê pañstwow¹ na maszt,
a Orkiestra Wojskowa z ¯agania zagra³a hymn pañstwowy.  Wœród zaproszonych
goœci byli: szef Logistyki Inspektoratu Wsparcia Si³ Zbrojnych, by³y dowódca 10
Opolskiej Brygady Logistycznej, Przyjaciel Harcerzy G³ubczyc p³k Jacek Mroczek,
przedstawiciele instytucji rz¹dowych i samorz¹dowych województwa opolskiego,
weterani ze stowarzyszeñ i zwi¹zków kombatanckich, dowódcy jednostek wojsko-
wych, s³u¿by mundurowe oraz delegacje z organizacji pozarz¹dowych. Podczas ob-
chodów zosta³y wrêczone odznaczenia, wyró¿nienia i medale.

 Burmistrz G³ubczyc Adam Krupa oraz przewodnicz¹cy Rady Miejskiej  Kazimierz
Naumczyk wrêczyli  p³k. Adamowi  S³odczykowi Statuetkê Przyjació³ Harcerstwa. Po
przemówieniach uczestników zaproszono na poczêstunek na którym nie mog³o za-
brakn¹æ tradycyjnej wojskowej grochówki oraz do zwiedzania przygotowanych sta-
nowisk, gdzie m³odzie¿ harcerska mog³a zapoznaæ siê ze wspó³czesnym uzbrojeniem,
umundurowaniem oraz wyposa¿eniem  ¿o³nierza. Dziêki Stowarzyszeniu 10. Pu³ku
Piechoty z £owicza nowoczesny sprzêt mo¿na by³o porównaæ z wyposa¿eniem hi-
storycznym.                                                                                             Joanna Kuc

GRA W ZIELONE
05.07.15r. w Komendzie Hufca ZHP od-

by³o siê podsumowanie projektu ekologicz-
nego Gra w zielone, który trwa³  od
20.03.2015r.  do 14.06.2015r. By³ to konkurs,
a zarazem zabawa ekologiczna przeznaczo-
na dla gromad zuchowych, dru¿yn harcer-
skich oraz m³odzie¿y niezrzeszonej, która
chcia³a zrobiæ coœ po¿ytecznego dla œrodo-
wiska przyrodniczego z terenu dzia³ania na-
szego hufca oraz miejsca zamieszkania. Mi³o
nam przedstawiæ zwyciêzców naszej akcji:

I Dru¿yna harcerska "WICHRY" z Nowej
Cerekwi, II Gromada zuchowa "ISKIERKI"
ze SP nr1, III Dru¿yna  harcerska "PARA-
DOX" z G³ubczyc   Wszystkim zuchom i
harcerzom serdecznie dziêkujemy za nade-
s³anie prac, udzia³  i zaanga¿owanie.

                                Aleksandra Lipiñska
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CZERWIEC MIESI¥CEM
ATRAKCJI

W PRZEDSZKOLU NR 1
Czerwiec by³ miesi¹cem bogatym w imprezy rodzin-

ne, poniewa¿ 01.06 obchodziliœmy tradycyjnie Dzieñ
Dziecka, 13.06 odby³ siê w Przedszkolu nr 1 piknik
rodzinny pod has³em "Olimpiada na weso³o", 23.06
œwiêtowaliœmy Dzieñ Ojca w grupie "Motylków", nato-
miast 25.06 uroczyœcie po¿egnaliœmy starszaki pod-
czas zakoñczenia roku w MOK.

Dzieñ Dziecka to d³ugo wyczekiwane œwiêto, dlatego
wszystkie przedszkolaki bardzo cieszy³y siê z tego, ¿e
mog³y uczestniczyæ w zabawach na œwie¿ym powietrzu
na stadionie miejskim. Zaopatrzone w plecaki z przek¹-
skami i z baga¿em dobrego humoru bawi³y siê pod czuj-
nym okiem pañ - skaka³y na skakance, biega³y i æwiczy³y
z pi³k¹. Bra³y udzia³ w zabawach ko³owych ze œpiewem,
konkurencjach sportowych z wykorzystaniem kr¹¿ków,
woreczków, chor¹giewek. W tym szczególnym dniu do-
pisa³a i pogoda, i frekwencja.

Olimpiada przypad³a na sobotê, dlatego mog³y w niej
uczestniczyæ ca³e rodziny. Na dzieci i ich rodziców cze-
ka³y liczne atrakcje, m.in. konkurencje sportowe oraz s³od-
ki poczêstunek. Mimo tak wielkiego upa³u wszyscy do-
brze siê bawili, a dzieci nie chcia³y wracaæ do domów. Na
piknik przyby³y te¿ maluchy, które rozpoczn¹ pierwsz¹
przygodê z przedszkolem we wrzeœniu 2015 roku.

Dzieñ Ojca jak dotychczas pozostawa³ w cieniu hucz-
niej obchodzonego Dnia Matki, dlatego w tym roku po-
stanowi³yœmy sprawiæ niespodziankê tatusiom. St¹d
pomys³ zorganizowania uroczystoœci z udzia³em ma³ych
"Motylków". Dzieci bardzo cieszy³y siê z mo¿liwoœci
wystêpu dla najbli¿szych - rodziców i rodzeñstwa, któ-
rzy t³umnie przybyli na uroczystoœæ. Przedszkolaki za-
prezentowa³y program artystyczny - œpiewa³y piosenki,
recytowa³y wierszyki poznane w ci¹gu roku, pl¹sa³y w
rytm muzyki, a na koniec zaprosi³y tatusiów do tañca z
krawatami! Du¿a trema, trochê ³ez, ale wystêp siê uda³!
Rodzice byli zadowoleni i wzruszeni. Po uroczystoœci na
wszystkich czeka³ okaza³y tort, a tak¿e ciep³e i zimne na-
poje oraz owoce. To by³ wyj¹tkowy i pe³en wra¿eñ dzieñ.
Myœlimy, ¿e na d³ugo zostanie w pamiêci tatusiów na-
szych maluszków.

Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê mamom przedszko-
laków, które w³o¿y³y du¿o serca w przygotowanie uroczy-
stoœci i zadba³y o to, by i dzieci, i tatusiowie mieli w tym
szczególnym dniu du¿o uciechy, radoœci i niespodzianek.

Zakoñczenie roku najstarszych grup  przedszkol-
nych w MOK  by³o ostatnim uroczystym akcentem w
czerwcu. Przedszkolaki zaprezentowa³y barwne widowi-
sko. Przedstawi³y swoje umiejêtnoœci i talenty aktorskie,
wokalne oraz taneczne. Dzieci na scenie by³y odwa¿ne,
œmia³e, nie ba³y siê kontaktu z publicznoœci¹, która t³um-
nie przyby³a na tê uroczystoœæ. Aktorzy zostali nagrodze-
ni brawami, otrzymali równie¿ pami¹tkowe tablo od Pani
Dyrektor Anny Pyrczak oraz od swoich wychowawczyñ.

Przed starszakami upragnione wakacje, czas wypoczyn-
ku i zabawy. We wrzeœniu postawi¹ pierwsze kroki w
szkole. ̄ yczymy powodzenia!

           Krystyna Bednarska, Marzena Gisal

XVII RACIBORSKI RAJD ROWEROWY
ŒRODOWISK TRZE•WOŒCIOWYCH
DOOKO£A POLSKI IM. JANA PAW£A II
01 lipca 2015r. rowerzyœci wyruszyli  z Raciborza. By³o ich 34. 20  z

nich zadeklarowa³o przebycie ca³ej trasy Rajdu tj. zaplanowane ok. 3.200
km.

Na trasie bêd¹ "do³¹czaæ i uczestniczyæ" inni rowerzyœci którzy prze-
mierzaj¹ od jednego do kilku etapów wed³ug swoich mo¿liwoœci fizycz-
nych. Zakoñczenie Rajdu przewidziane jest w Raciborzu  08 sierpnia
2015r. Rowerzyœci przejad¹ trasê dooko³a Polski zgodnie z ruchem wska-
zówek zegara: z  G³ubczyc gdzie koñczy³ siê pierwszy etap, drugiego
dnia do Prudnika i dalej K³odzko, Szczawno Zdrój, Piechowice, ¯ary,
Kostrzyn, Gryfino, Œwinoujœcie, Ustka, Malbork, Olsztyn, Kêtrzyn, E³k,
Bia³ystok, Siemiatycze, Che³m, Krosno, Nowy Targ, Skoczów, Jastrzê-
bie Zdrój i Racibórz. tj. 39 etapów. Udzia³ w Rajdzie bior¹ nie tylko
osoby uzale¿nione od œrodków psychoaktywnych, ale tez osoby, nie-
uzale¿nione, którym droga jest idea trzeŸwego ¿ycia. Cele Rajdu s¹ nie-
zmienne od lat. Sa nimi: integracja œrodowiska trzeŸwoœciowego, propa-
gowanie zdrowego trybu ¿ycia oraz promowanie turystyki rowerowej.

W G³ubczycach rajdowców podejmowali Burmistrz G³ubczyc, Pe³no-
mocnik ds. wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi (p. Ania Ry-
dzak), oraz œrodowisko abstynenckie  (Prezes Stowarzyszenia G K A
Czwaczka Kazimierz. Po  spotkaniu  w Urzedzie Miasta i  obiedzie „ u
Kurka” udali siê do ORW  w Pietrowicach, tam  rozpoczyna swoj¹ dzia-
³alnoœæ Oœrodek Readaptacji Spo³ecznej prowadzony przez Spó³dziel-
niê Socjaln¹ w ramach projektu którego partnerem jest Stowarzyszenie
GKT. Tu  uczestnicy Rajdu spêdzili noc i nastepnego dnia w dalsz¹
trasê. Kazimierz Czwaczka

RATOWNIK POLA WALKI
W  Jednostce  Strzeleckiej 3009 G³ubczyce im. p³k Stanis³awa Gliñskie-

go Zwi¹zku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Spo³eczno - Wycho-
wawczej coraz wiêkszy nacisk
jest k³adziony na taktykê czer-
won¹, medycynê pola walki i
pierwsz¹ pomoc przedmedyczn¹.
Strzelcy dziêki nabytym umiejêt-
noœciom na kursach s¹ w stanie
udzieliæ fachowo pierwszej po-
mocy przedmedycznej nie tylko
podczas zajêæ, æwiczeñ  poligonowych, ale równie¿ potrzebuj¹cemu prze-
chodniowi, czy uczestnikowi wypadku. W dniach od 13 do 20 lipca od-
by³o siê szkolenie w Wojskowym Centrum Kszta³cenia Medycznego w
£odzi - Ratownik Pola Walki. Z dum¹ informujemy, i¿ g³ubczycki strzelec
Dawid Morawiec ukoñczy³ ów kurs z wyró¿nienem . Gratulujemy.

                                                            GRZEGORZ TOBIASIÑSKI
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  PER ASPERA  AD ASTRA, CZYLI
PASJE I OSI¥GNIÊCIA UCZNIÓW

 LICEUM OGÓLNOKSZTALC¥CEGO
Rok szkolny 2014/2015 ju¿ za nami. By³ to bardzo dobry czas

dla naszej szko³y, obfitowa³ w wiele spektakularnych  sukcesów
naszych uczniów i ciekawych przedsiêwziêæ nauczycieli.

Uczniowie mogli aktywnie zaanga¿owaæ siê w konkursach
przedmiotowych, wydarzeniach kulturalnych i charytatywnych
oraz sportowo- rekreacyjnych.

  W 2015 zdobyliœmy 15. miejsce w województwie w rankingu
  Perspektyw ,,Najlepsze szko³y w Polsce ''
Sukcesy matematyczne:
     Piotr Pojda, uczeñ klasy Ia o profilu politechnicznym, zosta³

laureatem XLVII Ma³ej Olimpiady Matematycznej. Zwyciêzcê
przygotowywa³a  pani prof. Agata Opyt.

Konkurs Matematyczny Pogranicza Œl¹sko-Opolskiego rów-
nie¿ wygrali nasi uczniowie:Piotr Pojda  kl. Ia i Przemys³aw Sze-
liñski kl. IIa. Pomys³odawc¹ i organizatorem konkursu jest pani
profesor Bo¿ena Ustrzycka.

   W marcu br. odby³ siê Konkurs MAT 2015. W kategorii klas
pierwszych - Wojciech Bury z klasy I c - zaj¹³ I miejsce w szkole,
4. w województwie i 85. w kraju. W kategorii klas drugich - Prze-
mys³aw Szeliñski z klasy IIa - zaj¹³ 1. miejsce w szkole, 14. w
województwie i 140. w kraju. W kategorii klas trzecich - Marek
Krupa z klasy IIIc - zaj¹³ 1. miejsce w szkole, 6. w województwie
i 134.  w kraju. Uczniów przygotowa³y matematyczki:

 Dagmara Pospiszel-Góral, Bo¿ena Ustrzycka i Agata Opyt
Osi¹gniêcia chemiczne:
     Uczennica klasy IIIc (medycznej) Kamila Kurkiewicz zosta-

³a finalistk¹ etapu wojewódzkiego LXI Olimpiady Chemicznej,
reprezentuj¹c województwo opolskie w etapie okrêgowym. Etap
okrêgowy olimpiady odby³ siê we Wroc³awiu  30 i 31 stycznia br.
Czêœæ teoretyczna na Uniwersytecie Wroc³awskim, a czêœæ labo-
ratoryjna na Politechnice Wroc³awskiej.

 W Ogólnopolskiej VIII Olimpiadzie o Diamentowy  Indeks
AGH uczennica Kamila Kurkiewicz z kl III bra³a udzia³ w dwóch
etapach. 7 marca br. w Opolu odby³y fina³y siê XXI Opolskiego
Turnieju Chemicznego. Organizatorami zawodów by³y: Uniwer-
sytet Opolski, Wydzia³ Chemii, Opolski Kurator Oœwiaty i Pol-
skie Towarzystwo Chemiczne. W pierwszej dziesi¹tce najlepszych
znalaz³o siê 4 naszych uczniów, w tym dwoje z nich Kamila Kur-
kiewicz i Marek Krupa to laureaci. Nagrodzonych uczniów przy-
gotowywa³a prof. Julita Stebnicka.

Osi¹gniêcia z biologii
  W tym roku szkolnym mamy  finalistkê centralnego etapu

XIX OLIMPIADY WIEDZY O ̄ YWIENIU I ̄ YWNOŒCI. Dwie
uczennice klasy IIIc (medycznej): Alicja Gospodarczyk i Izabella
Kowalska bra³y udzia³ w zawodach okrêgowych OLIMPIADY,
które odby³y siê 9.01.2015 r. w Jeleniej Górze. Do etapu okrêgo-
wego zakwalifikowa³o siê ponad stu uczestników województw
opolskiego i dolnoœl¹skiego.  Izabella Kowalska uzyska³a 10.
miejsce, a Alicja Gospodarczyk zajmuj¹c 1. miejsce zakwalifiko-
wa³a siê do etapu centralnego olimpiady i zosta³a finalistk¹!!

   Uczennice klasy IIc: Weronika Kucab  i Dominika ̄ ukowiec-
ka zosta³y finalistkami konkursu ekologicznego" Test wiedzy
ekologicznej" zorganizowany przez Powiat G³ubczycki. Weroni-
ka Kucab zajê³a 1. miejsce a Dominika ̄ ukowiecka II miejsce w
kategorii uczniów szkó³ œrednich.

Nauczycielem biologii  finalistek olimpiady i konkursu jest
Teresa Liberska.

Jêzyk polski jest mocn¹ stron¹ naszych uczniów
W III  Powiatowym Konkursie Poprawnej Polszczyzny  nasi

uczniowie byli najlepsi. 1. miejsce Wojciech Bury, 2. miejsce
Anna Kaliciak i Daniel Go³¹b 3. miejsce Jolanta Pi¹tkowska

Polonistki pracuj¹ce z tymi uczniami - Anna Szwal,  Agata
Wo³oszyn i Urszula Chawa.

Uczniowie  rozwijaj¹ zainteresowania historyczne…
 Alicja Bary³a z klasy IIa  zdoby³a nagrodê i specjalne wyró¿-

nienie  w V Wojewódzkim Konkursie o Kresach Wschodnich.
Konkurs organizowany by³ przez Kuratorium Oœwiaty w Opolu
oraz Towarzystwo Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-
Wschodnich, opiekê merytoryczn¹ sprawowa³ Instytut Historii
Uniwersytetu Opolskiego. Bohaterem pracy laureatki by³a jej
prababcia, a tematem "Syberyjskie dzieci genera³a Andersa -
wybrane losy wojenne i powojenne  polskich sierot wyprowa-
dzonych z ZSRR". Alicja jest uczennic¹ pani profesor Katarzy-
ny Jasiñskiej -Kaliwody.

  Laureaci i osoby wyró¿nione w kategorii szkó³ ponadgimna-
zjalnych VI Powiatowego Konkursu "Korzenie  Wielu G³ubczy-
czan s¹ na Kresach"  to równie¿ nasi uczniowi   I miejsce Jolanta
Pi¹tkowska, II miejsce Martyna Krupa, III m.  Natalia Strojna

 Wyró¿nienia: Karolina Gomu³ka i Monika Mazur
Spotkania z ¿yw¹ histori¹..
Pani Maria Oleksiejuk  bibliotekarka w ZSO zorganizowa³a dla

m³odzie¿y spotkanie autorskie z  Arkadiuszem Szymczyn¹ -au-
torem ksi¹¿ki ,,G³ubczyccy Kresowianie i Sybiracy"

 29 maja br. w auli LO odby³a siê uroczysta Gala VI Powiatowe-
go Konkursu "Korzenie  wielu G³ubczyczan s¹ na Kresach".
Szczególnym goœciem na uroczystoœci by³ pan Zygmunt Ko-
sowski, lekarz, harcerz RP, instruktor harcerski, mi³oœnik kultury
i Ziemi Podolskiej, pasjonat historii Polski. Jego barwna opo-
wieœæ o Kresach Wschodnich  by³a prawdziw¹ lekcj¹ historii dla
naszych uczniów.

Konkurs ,,Syæko se wom zycom"
  W tym roku w VII  Wojewódzkim Przegl¹dzie  Poezji i Pieœni

Jana Paw³a II "Syæka se wom zycom" w dwóch kategoriach:
poezja œpiewana i recytacja wziê³y udzia³ uczennice naszego
liceum. W kategorii poezji œpiewanej I miejsce zajê³a Magdalena
Gumienna, uczennica kl. 1a, II miejsce zajê³a Kamila Klein, uczen-
nica kl. Ic. W kategorii: recytacji Jolanta Pi¹tkowska, uczennica
kl. 1c zajê³a III miejsce.

Uczniowie poznaj¹  Polskê, wyje¿d¿aj¹ równie¿ za granicê..
  Nauczyciele organizuj¹ wycieczki szkolne. W tym roku

uczniowie klas pierwszych zwiedzali Poznañ a klas drugich Kra-
ków. S¹ to wyjazdy edukacyjno-kulturalne.

     W dniach od 16 do 21 maja 2015 r. grupa 11 uczniów z klas
pierwszych wraz z opiekunkami S. Wiciak i K. Jasiñsk¹-Kali-
wod¹ oraz koordynatorem i t³umaczem M. Balcer pojecha³a do
Rockenhausen w Niemczech. Jest to ma³e miasteczko w po³u-
dniowo zachodniej czêœci Niemiec w landzie Rheinland - Pfalz.
Uczniowie z Integrierte Gesamntschule w Rockenhausen goœci-
li nasz¹ m³odzie¿ w swoich domach. W tym roku tematem prze-
wodnim wymiany by³o: " Dziedzictwo kulturowe Nadrenii-Pala-
tynatu i województwa opolskiego", który by³ realizowany me-
tod¹ projekt. W przysz³ym roku m³odzie¿  z Niemiec przyjedzie
do G³ubczyc. Szko³a to nie tylko nauka…

      Przy ZSO  powsta³ szkolny klub krajoznawczo-turystycz-
ny ,,WAGABUNDA". Klubowicze z nauczycielami: pani¹ Jo-
lant¹ Kruk i panem Zbigniewem Serwetnickim  wêdrowali star¹
tras¹ kolejow¹ G³ubczyce- Pietrowice, p³ynêli kajakami na  od-
cinku Zawadzkie - Kolonowskie. To dopiero pocz¹tek ich dzia-
³alnoœci…>>>> cd.



PODZIÊKOWANIE
W imieniu rodziców i swoim w³asnym serdecznie dziêkujê Placówce opiekuñczo-wychowawczej

wsparcia dziennego Ziarenko  w Branicach, w szczególnoœci :  Siostrze Agnieszce,  wychowawcom
: p. Agnieszce Surma,  p. Karolinie Gunia,  klerykowi Grzegorzowi Rychlikowskiemu  oraz  pozo-
sta³ym  wolontariuszom placówki,  którzy umo¿liwili realizacjê Pó³kolonii

"Nieobozowe  Lato, czyli wakacje w Miasteczku Mi³osierdzia 2015" oraz  zapewnili naszym
dzieciom mo¿liwoœæ spêdzenia aktywnie czasu wolnego. Wra¿enia  dzieci i rodziców potwier tylko
stwierdzenie, ¿e to by³ niezapomniany czas. Uœmiechy na twarzach dzieci i entuzjazm mówi¹ same za
siebie - Pó³kolonia by³a bardzo udana! . Dzieci by³y bardzo zadowolone z organizacji, z ciep³ego
przyjêcia, poœwiêconego czasu oraz ró¿norodnoœci atrakcji.

                                                                                                                     Adrianna Hawron

  Rowerami na Pradziada - 200 km na rowerach  przejechali nasi
uczniowie. Dotarli na sam szczyt. Opiekunowie: J.Kruk , P.Na-
umczyk, Z.Serwetnicki i K.Tokarz czuwali nad wszystkim. To ju¿
by³ 10 jubileuszowy rajd!!

Sportem i sztuk¹ do lepszego porozumienia…
To projekt Gimnazjum w Krnovie. My te¿ tam byliœmy 51

uczniów i 4 nauczycieli (K.Tokarz, J.Kruk, P.Naumczyk, R. Zwo-
liñski). Uczniowie  rywalizowali  z m³odzie¿¹ czesk¹ w sporcie i
mogli uczestniczyæ w ciekawych zajêciach artystycznych.

EUROWEEK…
W dniach 15-19 .11.2014 odby³a siê kolejna edycja Euro-we-

eku. Uczniowie naszej szko³y uczestniczyli w warsztatach jêzy-
kowych prowadzonych przez wolontariuszy z ca³ego œwiata
m.in.z:Danii, Francji,Turcji, £otwy, Rumunii, Azerbejd¿anu,Wiet-
namu,Tajlandii, Kenii. Wszystkie zajêcia odbywa³y siê w jêzyku
angielskim i dotyczy³y m.in. poznania kultury i tradycji danych
pañstw. Opiekunkami m³odzie¿y ju¿ kolejny raz by³y: M.Tarnow-
ska i L.Koz³owska.

Sport to te¿ nasza mocna strona
   17 lutego 2015 w Strzelcach Opolskich odby³ siê pó³fina³

wojewódzki pi³ki no¿nej halowej dziewcz¹t szkó³ ponadgimna-
zjalnych. Powiat g³ubczycki reprezentowa³y dziewczêta ZSO.  W
klasyfikacji koñcowej nasza dru¿yna zajê³a trzecie miejsce. Opie-
kunem pi³karek jest Krzysztof Tokarz.

23 kwietnia b.r. uczniowie naszej szko³y wziêli udzia³ w
XXXVIII Wojewódzkich Zawodach Sportowo - Obronnych.
W kategorii dziewcz¹t szko³ê reprezentowa³y: Ola Wierz-
bicka (2a), Agata Krukowska (2s) oraz Agata Ormiañska
(1d). 4. miejsce dziewcz¹t na wojewódzkich zawodach spor-
towo-obronnych Opiekunem grupy by³a p. Jolanta Kruk

Konkursy szkolne
Konkurs Mickiewiczowski  odbywa siê w naszej szkole

od pocz¹tku lat 70-tych. Jest to sposób na  przybli¿enie
twórczoœci naszego patrona szko³y i odkryciu talentów na-
szych uczniów w œpiewaniu, recytowaniu, grze aktorskiej.
W tym roku te¿ uda³o siê zorganizowaæ t¹ wpisan¹ w trady-
cjê ZSO imprezê. Na ca³oœci¹ czuwa³y polonistki: Anna
Szwal i Agata Wo³oszyn. A na zakoñczenie roku szkolnego
Happening teatralny, czyli ,,Kosmiczne spotkania"  Lice-
alia te¿ ju¿ maj¹ sta³e miejsce w kalendarzu imprez w naszej szko-
le . Rywalizacje sportowe, kreatywna zabawa, rozwijanie talen-
tów. Ten pomys³  naszych nauczycieli na zakoñczenie roku szkol-
nego  siê sprawdzi³. Przyci¹ga m³odzie¿ i dzieci z g³ubczyckich
szkó³ i przedszkoli.

Wolontariat - tu te¿ dzia³amy
     Zuza Szkwarek z kl I d opowiedzia³a kole¿ankom i kolegom

historiê Natalki, podopiecznej Fundacji "Mam Marzenie". Do-
wiedzieli siê, ¿e jest to jedenastoletnia dziewczynka nieuleczal-

nie chora. Bardzo poruszy³a ich ta historia i postanowili jej po-
móc, organizuj¹c w szkole zbiórkê pieniêdzy. Zbiórka odby³a siê
w grudniu na Miko³ajki , a  6. maja Natalka  wylecia³a do Londy-
nu, tym samym spe³niaj¹c swoje najwiêksze marzenie.

Praca nauczycieli  ZSO jest doceniona
     15 paŸdziernika 2014r. w Centrum Wystawienniczo - Kon-

gresowym w Opolu mia³a miejsce Wojewódzka Uroczystoœæ z
okazji Dnia Edukacji Narodowej. W programie uroczystoœci zor-
ganizowanej przez Kuratorium Oœwiaty w Opolu uczestniczyli
przedstawiciele w³adz wojewódzkich i samorz¹dowych, parla-
mentarzyœci, przedstawiciele instytucji i œrodowisk oœwiatowych,
zwi¹zków zawodowych, dyrektorzy szkó³, nauczyciele… Obok
okolicznoœciowych wyst¹pieñ, m.in. Wojewody Opolskiego -
Ryszarda Wilczyñskiego, Opolskiego Kuratora Oœwiaty- Haliny
Bilik, przedstawicieli zwi¹zków zawodowych, wiod¹cym elemen-
tem programu uroczystoœci by³o wrêczanie odznaczeñ pañstwo-
wych przez Wojewodê Opolskiego i Wicewojewodê Opolskie-
go - Antoniego Jastrzembskiego.

Wœród wyró¿nionych byli  nauczyciele naszego Liceum.
Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Medal Srebrny za

D³ugoletni¹ s³u¿bê otrzyma³a prof. Bo¿ena Ustrzycka. Medal
Komisji Edukacji Narodowej otrzyma³a prof. Stanis³awa Wiciak.

Medal Srebrny za D³ugoletnias S³u¿bê otrzyma³a prof. Ewa
Pigulska. Medal Br¹zowy za D³ugoletni¹ S³u¿bê otrzyma³a prof.
Katarzyna Jasiñska-Kaliwoda.

 Nauka w LO daje wiele mo¿liwoœci, bo szko³a rozwija siê du-
chem czasu. Nowoczesna pod wzglêdem zasobów dydaktycz-
nych  i myœleniu o nauce. Jest przyjazna i bezpieczna dla uczniów.
Nauczyciele s¹ wymagaj¹cy, ale te¿ wspieraj¹ s³abszych. Dlate-
go nasi  uczniowie odnosz¹ sukcesy w wielu dziedzinach.

     Najwiêkszym sukcesem szko³y ponadgimnazjalnej s¹  wy-
sokie wyniki maturalne. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w
G³ubczycach mo¿e siê pochwaliæ. Corocznie wyprzedzamy po-
wiat i województwo!                                 Agata Wo³oszyn
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                                 ZAPROSZENIE 
Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze SKRZY-

DLATY RACIBÓRZ serdecznie zaprasza mieszkañ-
ców powiatu G³ubczyckiego na Puchar Œwiata Mode-
li Lataj¹cych, które odbêd¹ siê 22 i 23.08. 2015 r. na
polach  Kombinatu Rolnego Kietrz po³o¿onych po-
miêdzy miejscowoœciami Pilszcz–Uciechowice–Ja-
b³onka. (miejsce dojazdu bêdzie oznakowane). Zawo-
dy bêd¹ rozgrywane od wczesnych godzin rannych do
zachodu s³oñca.  Patronat honorowy objêli:

Prezydent Miasta Racibórz, Burmistrz Kietrza,
Kombinat Rolny Kietrz, Grupa MARAT z Rybnika.

                                                 Organizator RSL SR
 

REKLAMA  W G£OSIE G£UBCZYC
 G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o zasiêgu gminy, w formacie A4 z
ok³adk¹ w kolorze. Ukazuje siê na prze³omie miesiêcy w nak³adzie 1200 egz. oraz

w wersji elektronicznej. Reklamy - tylko czarno bia³e na wewnêtrznych
stronach - podstawowy modu³ - w  ramce 9x9cm, jednorazowa edycja 100,00z³

+VAT, przy wiêkszej iloœci cenê mo¿na negocjowaæ.
   Treœæ reklam nadsy³aæ  w wersji elektronicznej w pliku JPG (rozdz. 300dpi) na
adres e-mail "janwac@o2.pl", w terminie do 15. ka¿dego miesi¹ca na miesi¹c

nastêpny, wraz z podaniem "parametrów"
niezbêdnych do wystawienia

 Faktury Vat przez Miejski Oœrodek Kultury.

G³os G³ubczyc -
 bezp³atny informator samorzadowy

 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach.  (ISSN 1234-0890) nak³ad 1200 egz.
 Red. naczelny - Jan Wac,  Adres Redakcji: 48-100 G³ubczyce,

ul. Niepodleg³oœci 14, Urz¹d Miejski,  tel. 77 485-30-21
e-mail janwac@o2.pl

Materia³y zamówione i niezamówione przyjmujemy
 do 10 ka¿dego miesi¹ca.

 Materia³y mo¿na zostawiaæ  w sekretariacie Urzêdu Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za nades³ane  i opublikowane listy

 oraz zastrzega sobie prawo skracania, redagowania  tekstów i zmiany tytu³ów;
Nie odpowiadamy za treœæ zamieszczonych  og³oszeñ i reklam.

Numery archiwalne GG  - www.glubczyce.pl, wszystkie GG
oraz Kalendarze G³ubczyckie na  http://www.sbc.org.pl

Druk - WIE-DRUK, ul. Królowej Jadwigi 1/29,
 42-500 Bêdzin, tel.604 257 694,   www.wie-druk.pl
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Serdecznie Witamy

31 Nowych

Mieszkañców Ziemi

G³ubczyckiej, urodzonych

w czerwcu 2015

w Szpitalu Powiatowym

w G³ubczycach.

Rodzicom Gratulujemy!

Badower Hanna c.Joanny
Posucice 22.06.2015

8.55 2660g 50cm

Bednarczyk Igor s.Marty
G³ubczyce 08.06.2015

8.20 3450g 54cm

Besz Kamil s.Anny
Kol. W³odzienin 13.06.15

1.05 4350g 60cm

Cisowski Marek s.Marzeny
Grobniki 11.06.2015

8.45 3550g 54cm

Cwajna Milena c.Emili
Nowy Œwiêtów 19.06.2015

2.30 2900g 55cm

Iwaniec Antoni s.Joanny
G³ubczyce 25.06.2015

15.25 3480g 53cm

Jakubowska Liwia c.Sabiny
Grobniki 13.06.2015
15.45 3900g 54cm

Ja³ocha Pola c.Barbary
Brzeg 30.06.2015
14.10 3000g 56cm

Kacprzak Lena c.Justyny
Sucha Psina 24.06.2015

8.22 3900g 59cm

Kanas Antonina c.Anety
Baborów 18.06.2015

8.50 3950g 60cm

Konik Nina c.Katarzyny
G³ubczyce 15.06.2015

14.00 2015g  3300g 54cm

Kosierowski Aleksander
s.Anny Baborów 22.06.15

13.50 3250g 56cm

Mazur Kacper s.Roksany
Jarno³tówek 16.06.2015

15.40 2700g 53cm

Smotrycki Tobiasz s.Edyty
Dzieæmarów 21.06.2015

0.15 3400g 54cm

Fotografie  noworodków: KADR Studio Fotograficzno - Filmowe Janusz Baczkur, G³ubczyce,  Grunwaldzka 2,  662 065 354

Z³ote Gody Ma³¿eñskie  (str.6)
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RODZIN


