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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

STANIS£AW
 GALARA

Z TYTU£EM
 ,,ZNAKOMITY
PRZYWÓDCA”

Tytu³em  „Znakomi-
tego Przywódcy” uho-
norowano Prezesa i za-
³o¿yciela firmy Galmet
– Stanis³awa Galarê,
podczas tegorocznego

fina³u konkursu „Opolska Nagroda Jako-
œci”, organizowanego przez Opolsk¹ Izbê Go-
spodarcz¹ i Opolskie Centrum Rozwoju Go-
spodarki ju¿ od 12 lat. Statuetki „Znakomi-
tego Przywódcy” powêdrowa³y do czterech lau-
reatów, którzy wyj¹tkowo zas³u¿yli siê dla
opolskiej przedsiêbiorczoœci i rynku pracy,
w sposób w³aœciwy realizuj¹ przywództwo i
ustalaj¹ cele oraz kierunki rozwoju swoich
organizacji.
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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

DO¯YNKI GMINNO - POWIATOWE
 "G£UBCZYCE 2015"

JAK POWSTAWA£A KORONA ¯NIWNA
 "G£UBCZYCE SADY 2015"

Od niepamiêtnych czasów,  praktykowanym przez S³owian  zwycza-
jem   by³o dziêkowanie bogom za plony. Obrzêd ten stopniowo przybie-
ra³ charakter  œwiêta dziêkczynienia za zebrane plony i  towarzyszy³y mu
ró¿ne praktyki, niektóre zachowa³y siê do czasów wspó³czesnych, nie-
którym próbowano nadawaæ nowe treœci, formy i nazwy. (Do¿ynki, Wy-
¿ynki,  Œwiêto Plonów, ̄ niwniok…)

St¹d wziê³y siê zapewne sta³e, powtarzalne elementy dzisiejszych
do¿ynek: korowód z koronami ¿niwnym, Starostowie do¿ynkowi  z   chle-
bem  z tegorocznej m¹ki, gospodarze do¿ynek  kap³an, w³adze samorz¹-
dowe,   Msza œw. dziêkczynna Bogu,  a i ludziom  (w oprawie artystyczno
- rozrywkowej na estradzie)  pracuj¹cym w rolnictwie i na rzecz rolnictwa
- odznaczenia, dyplomy, podziêkowania, a dla wszystkich uczestników,
radosna z zakoñczenia prac ¿niwnych zabawa. Do¿ynkom towarzysz¹
te¿ wystawy dorobku rolnictwa i techniki wyrêczaj¹cej ludzi z pracy w
"pocie czo³a" w czasie ¿niw oraz inne atrakcje .

 Ozdob¹  korowodu s¹ bardzo wypracowane artystycznie korony ¿niw-
ne. Uczestnicz¹  one jednoczeœnie w konkursie na "Miss Koron". Koro-
ny robi siê, (plecie siê) jako dowód wdziêcznoœci za udane zbiory. Ka¿de
z ramion uplecione jest z innego zbo¿a - pszenica, jêczmieñ, owies, ¿yto,
pszen¿yto, proso, u góry zakoñczone s¹ krzy¿em, kielichem, hosti¹..
Korony symbolizuj¹ urodzaj dlatego nie mo¿e zabrakn¹æ w nich nasion,
owoców, warzyw i  innych  roœlin pochodz¹cych z naszych pól i ogro-
dów.  Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich  z  G³ubczyc Sadów, twórczynie
tegorocznej korony na Do¿ynki Gminno-Powiatowe,  ju¿ od wiosny siej¹
i uprawiaj¹ w ogrodach, na dzia³kach potrzebne kwiaty, zbo¿a, potem
zbieraj¹, równie¿ dziko rosn¹ce, susz¹ je   w cieniu, by zachowa³y natu-
ralne kolory i nie poczernia³y,  "g³ow¹ w dó³" by siê potem lepiej uk³ada-
³y.  Nie stosuj¹   dodatków z tworzyw sztucznych, tylko to co uros³o na
Ziemi G³ubczyckiej. Mo¿na pozazdroœciæ Paniom poczucia artyzmu,  do-
œwiadczenia, cierpliwoœci w pleceniu koron. Panowie równie¿ maj¹ swój
udzia³ w czêœci technicznej - metalowa spawana konstrukcja noœna, za-
szczyt niesienia w korowodzie.

Na stronie obok prezentujemy prace zwi¹zane z  przygotowywaniem
materia³ów i pleceniem korony ¿niwnej na Gminno - Powiatowe Do¿ynki
G£UBCZYCE 2015 - 13 wrzeœnia.

 Panie  zaprasz¹j¹, by spojrzeæ na dzie³o ich r¹k  tak  jak przez lupê.
Twórcy   koron ¿niwnych w G³ubczycach Sadach 2015
Czerner Jan,  Dziedzic Danuta , Fuhs  Kamila, Hajduk Sonia,  Krasicka

Halina, Krasicki Józef, Kubisztal Wanda, Michalak Krystyna, Mikler
El¿bieta, Oleœ  Anna, Olszyna Wiktoria, Sokó³ Urszula, Œp. Kubisztal
Józef, Tomasiuk Marianna, Urbañska  Irena, Urbañski Ryszard, Szul-
bowska Magdalena, Józef Krasicki So³tys.

W poprzednim GG na ok³adce pod plakatami prezentowaliœmy koronê
G³ubczyc Sadów  i jej elementy z roku 2014.

                                                                                             Jan Wac

Kalendarium prac
 zwi¹zanych z koron¹ do¿ynkow¹.
Listopad 2014 - Styczeñ 2015 - Marzec
 Nawlekanie na nitki lub druciki ziaren  - pszenicy, jêcz-

mienia,  kukurydzy,  dyni,  fasoli czarnej i bia³ej, grochu
¿ó³tego i zielonego, soczewicy czarnej. Ziarna  najpierw
poddawane by³y odpowiedniemu moczeniu, by bez tru-
du mo¿na by³o nawlekaæ równiutko na nitki lub druciki.
Jednakowo ustawiane  ziarna tworz¹ kolorowe sznury,
które trzeba jeszcze wysuszyæ.

Kwiecieñ
 Przygotowanie dzia³ek ogrodowych pod wysiew i

uprawê zbó¿, kwiatów, dyni, lnu i  prosa,

 Maj
Wysiew ró¿norodnych traw i kwiatów - zatrwian wrêb-

ny, gipsówka, s³omianki, kocanki, czarnuszka, z³ocisz
oskrzydlony, krokosz barwierski, dr¿¹czka, kukurydza
¿ó³ta, kolorowa, s³onecznik jadalny i ozdobny, z dynio-
watych - cukinie, kabaczki, tykwy, patisony i inne dynie
ozdobne. Wysiane roœliny wykorzystane bêd¹ do plece-
nia korony,  dekoracji o³tarza i wnêtrza koœcio³a.

Czerwiec
Zbieranie i suszenie roœlin dziko rosn¹cych, dzikiego

owsa, kwiatów wrotyczu.

Lipiec
W odpowiednich terminach œcinanie kwiatów i traw,

ich suszenie. Koszenie kos¹ lub sierpem zbó¿, prosa i
lnu. Uk³adanie i wi¹zanie wi¹zek poszczególnych zbó¿ ,
wykonywanie kolorowych bukiecików z traw i kwiatów.
Wykonywanie kwiatów z suchych liœci kukurydzy oraz z
nawleczonych na nitki kolorowych ziaren i nasion. Wy-
konywanie metod¹ ziarnkow¹ czêœci korony tj. krzy¿a,
oraz  innych elementów korony jak kwadratów,  esek  z
nawleczonych  na nitki i druciki ziaren i nasion oraz mi-
sternie wykonanych z ziaren kwiatów

Sierpieñ
Wykonywanie mniejszych czêœci korony metod¹ ziarn-

kowo-kwiatow¹ z drobnych wczeœniej przygotowywa-
nych  elementów. Wykonywanie  g³ównej czêœci korony
z szeœciu przêse³, metod¹ k³osow¹ z jêczmienia, ¿yta, psze-
nicy, pszen¿yta i dwie z owsa. Pozosta³e czêœci z lnu i
prosa. Przyozdobiono je bukiecikami  z traw i kwiatów.
Zbiera siê dyniowate i kwiaty do dekoracji koœcio³a.

13. wrzesieñ 2015
 -  podziwianie i ocenianie korony wykonanej przez

Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich  przy So³tysie   G³ub-
czyc Sadów i niew¹tpliwej pomocy Panów z poza KGW

 z so³tysem Józefem Krasickim na czele
                                                              Jan Wac
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UCHWA£A NR IX/67/15
RADY MIEJSKIEJ W G£UBCZYCACH
z dnia 24 czerwca 2015 r.

WIELOLETNI PROGRAM
 GOSPODAROWANIA ZASOBEM

MIESZKANIOWYM
GMINY G£UBCZYCE NA LATA

2015 - 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póŸn. zm. ))
i art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150) uchwala
siê, co nastêpuje:

§ 1. Uchwala siê wieloletni program gospodarowania zaso-
bem mieszkaniowym Gminy G³ubczyce na lata 2015 - 2019, w
brzmieniu okreœlonym w za³¹czniku do uchwa³y.

§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³o-

szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk

 Za³¹cznik do Uchwa³y Nr IX/67/15 Rady Miejskiej w G³ub-
czycach z dnia 24 czerwca 2015 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem Gminy G³ubczyce na lata 2015-2019

Rozdzia³ 1.
Wprowadzenie
Stosownie do zapisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z póŸn. zm.) oraz
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2014 r. poz.150) tworzenie warunków do zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz¹dowej nale¿y do
zadañ w³asnych gminy.

Gmina wykonuje swoje zadania w zakresie tworzenia warun-
ków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wykorzystuj¹c
m.in. mieszkaniowy zasób gminy oraz poprzez pozyskanie lokali
z innych zasobów. Realizuj¹c przedmiotowe zadania gmina tak-
¿e mo¿e wynajmowaæ lokale od innych w³aœcicieli i podnajmo-
waæ je osobom, których gospodarstwa domowe osi¹gaj¹ niski
dochód. Gmina na zasadach i wypadkach przewidzianych w
ustawie zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a tak¿e za-
spokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o ni-
skich dochodach.

Rosn¹ce potrzeby mieszkaniowe oraz deficyt tanich lokali
mieszkalnych na wolnym rynku s¹ miernikiem liczby osób ubie-
gaj¹cych siê o lokal mieszkalny z zasobów gminy. Od roku 2008
obserwuje siê zapotrzebowanie na lokale na tym samym pozio-
mie. Gmina ustawowo jest zobowi¹zana do zapewnienia lokali
zamiennych oraz lokali dla osób pozostaj¹cych w niedostatku i
posiadaj¹cych orzeczenie s¹du o uprawnieniu do otrzymania
lokalu socjalnego.

Iloœæ wniosków o przydzia³ lokalu w ci¹gu ostatnich lat kszta³-
tuje siê bez wiêkszych zmian i jest odzwierciedleniem zapotrze-
bowania na przedmiotowe lokale.

Tabela Nr 1.
 Iloœæ wniosków o przydzia³ lokali z mieszkaniowego zasobu

Gminy G³ubczyce, jakie wp³ynê³y w 2014 roku.

Iloœæ wniosków z³o¿onych na przydzia³ lokalu w 2014r.
Iloœæ wniosków zakwalifikowanych do przydzia³u/

Iloœæ wniosków zrealizowanych - przydzia³ lokalu
Ogó³em - 81 w tym:49/20
lokale socjalne 37/13
pomieszczenia tymczasowe 1/1
lokale wynajmowane na czas nieoznaczony 7/5
lokale zamienne 4/1
Z tabeli wynika, ¿e Gmina G³ubczyce zapewni³a mieszkania dla

ok. 41% osób spe³niaj¹cych kryteria do przydzia³u lokali.
Dane demograficzne z ostatnich lat t.j. od 2008 roku do grud-

nia 2014 roku, wskazuj¹, ¿e liczba ludnoœci zamieszkuj¹cej teren
Gminy G³ubczyce zmniejszy³a siê o 1127 osoby, w tym w mieœcie
o 598 osób.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy G³ubczyce na lata 2015 - 2019 obejmuje wszystkie istotne
zagadnienia oraz problematykê zwi¹zan¹ z wdro¿eniem i reali-
zacj¹ polityki mieszkaniowej.

Celem g³ównym programu jest racjonalne gospodarowanie
posiadanym zasobem mieszkaniowym oraz utrzymanie go na ta-
kim poziomie, który umo¿liwi realizacjê zadañ w³asnych Gminy.

Za niezbêdne uznaje siê nastêpuj¹ce dzia³ania zmierzaj¹ce do
poprawy wykorzystania mieszkaniowego zasobu gminy oraz
racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem pole-
gaj¹ce na: m.in.

- utrzymaniu zasobu na dobrym poziomie technicznym,
- zapewnieniu lokali socjalnych celem bie¿¹cej realizacji wyro-

ków eksmisyjnych poprzez dostosowanie wielkoœci zwolnione-
go lokalu socjalnego odpowiednio do sytuacji rodzinnej i liczby
osób objêtych eksmisj¹,

- wskazaniu tymczasowego pomieszczenia, noclegowni, schro-
niska lub innej placówki zapewniaj¹cej miejsca noclegowe oso-
bom, którym nie przyznano uprawnienia do lokalu socjalnego,

- proponowaniu zamian w ramach zasobu tak, by gospodar-
stwa domowe zajmowa³y lokale odpowiednie do wielkoœci ro-
dziny, jak i jej sytuacji materialnej,

- ³¹czeniu i dzieleniu lokali celem dostosowania ich do aktual-
nych potrzeb,

- uporz¹dkowaniu problemu w³asnoœci we Wspólnotach
Mieszkaniowych, w których Gmina G³ubczyce ma swój udzia³.

Rozdzia³ 2.
Prognoza dotycz¹ca wielkoœci oraz stanu technicznego zaso-

bu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podzia-
³em na lokale socjalne i pozosta³e lokale mieszkalne.

1. Mieszkaniowy zasób Gminy tworz¹ lokale mieszkalne po³o-
¿one w budynkach bêd¹cych w 100% w³asnoœci¹ Gminy G³ub-
czyce oraz lokale mieszkalne po³o¿one w budynkach stanowi¹-
cych wspó³w³asnoœæ Gminy i innych podmiotów tj. osób fizycz-
nych i osób prawnych. Ponadto Gmina G³ubczyce zgodnie z
Uchwa³¹ Nr XXXVIII/343/09 Rady Miejskiej w G³ubczycach z
dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zasad podnajmowania lokali
mieszkalnych, nie wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zaso-
bu Gminy G³ubczyce, a bêd¹cych w³asnoœci¹ G³ubczyckiego
Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Spó³ka z o.o. w G³ub-
czycach, wynajmuje lokale mieszkalne na podstawie Porozumie-
nia w sprawie wynajêcia lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³a-
snoœæ G³ubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego
Spó³ka z o.o. w G³ubczycach zawartego dnia 23 lutego 2010 roku.

2. Zasób mieszkaniowy Gminy G³ubczyce wed³ug stanu na
dzieñ 31 grudnia 2014 r. stanowi ogó³em 588 lokale o ³¹cznej
powierzchni u¿ytkowej 28 514,10 m

2 
w tym:
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1) 227 lokale o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej 10 684,57 m2 -
po³o¿one w budynkach bêd¹cych w 100% w³asnoœci¹ Gminy
G³ubczyce oraz "innych" budynkach;

2) 361 lokali o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej 17 829,53 m2 -
po³o¿one w budynkach stanowi¹cych wspó³w³asnoœæ Gminy
i innych podmiotów tj. osób fizycznych i osób prawnych.

3. Na podstawie w/w Porozumienia Gmina G³ubczyce wy-
najmuje ogó³em 14 lokali o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej 716,52
m2 - po³o¿onych w budynkach stanowi¹cych w³asnoœæ G³ub-
czyckiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego Spó³ka z
o.o. z/s w G³ubczycach.

4. Zasób lokali socjalnych na dzieñ 31 grudnia 2014 r. tworzy
109 lokali socjalnych o powierzchni u¿ytkowej 3 922,68 m2
stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy G³ubczyce oraz 2 lokale socjal-
ne o powierzchni u¿ytkowej 61,30 m2, stanowi¹ce w³asnoœæ
G³ubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego z/s
w G³ubczycach (...........)

Rozdzia³ 4.
Planowana sprzeda¿ lokali w kolejnych latach.
1. Celem sprzeda¿y lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³a-

snoœæ Gminy G³ubczyce jest:
1) racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem

Gminy;
2) prywatyzacja zasobu mieszkaniowego;
3) zmniejszenie udzia³u Gminy w budynkach Wspólnot

Mieszkaniowych;
4) pozyskiwanie œrodków na rzecz mieszkalnictwa.
2. Sprzeda¿ lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asnoœæ

Gminy G³ubczyce odbywa siê na podstawie uchwa³y w spra-
wie zasad gospodarowania nieruchomoœciami.

3. Pierwszeñstwo nabycia lokali mieszkalnych od Gminy G³ub-
czyce przys³uguje najemcom zajmuj¹cym lokale na podstawie
umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony, którzy mog¹ otrzy-
maæ bonifikaty zgodnie z uchwa³¹ w sprawie okreœlenia wa-
runków udzielania bonifikat od wartoœci rynkowej nierucho-
moœci Gminy G³ubczyce sprzedawanych w drodze bezprzetar-
gowej oraz wysokoœci stawek procentowych.

4. Dla prawid³owego funkcjonowania budynków mieszkal-
nych powinny byæ zbywane z zastosowaniem bonifikat tere-
ny przyleg³e, które nie mog¹ byæ zagospodarowane jako od-
rêbne nieruchomoœci.

5. Przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³a-
snoœæ Gminy G³ubczyce powinny byæ stosowane nastêpuj¹-
ce zasady:

1) udzielane bonifikaty nie mog¹ przekroczyæ 80% rynkowej
wartoœci lokalu;

2) wy¿sze bonifikaty - do 95 % - mog¹ byæ stosowane pod
warunkiem jednoczesnej sprzeda¿y wszystkich lokali miesz-

kalnych na rzecz Najemców w nastêpuj¹cych budynkach:
a) Wspólnot Mieszkaniowych, w których Gmina G³ubczyce ma

swój udzia³, a sprzedaj¹c przestaje byæ cz³onkiem danej Wspólno-
ty Mieszkaniowej,

b) stanowi¹cych 100% w³asnoœci Gminy G³ubczyce (...)
3) maksymalne bonifikaty - do 99 % - przy jednoczesnej sprze-

da¿y wszystkich lokali wraz z u³amkow¹ czêœci¹ gruntu, po³o¿o-
nych w budynkach na terenie wiejskim (za wyj¹tkiem lokali po³o-
¿onych w budynku Pomorzowice 1a) ;

4) wolne lokale mieszkalne wymagaj¹ce remontów lub moderni-
zacji, dla których wartoœæ kosztorysowa remontu lub modernizacji
przekracza 50% ceny rynkowej lokalu, bêd¹ sprzedawane w dro-
dze przetargu;

6) wolne lokale mieszkalne o powierzchni przekraczaj¹cej 80 m2,
mog¹ byæ sprzedawane w drodze przetargu, po uwzglêdnieniu
zasad wynajmowania lokali mieszkalnych (brak osób uprawnio-
nych do najmu lokalu, brak chêtnych w przetargu na najem);

7) wolne lokale mieszkalne lub ich czêœci podzielone odrêbnymi
tytu³ami prawnymi w celu ich scalenia mog¹ byæ sprzedane w³a-
œcicielom lokali przyleg³ych w drodze bezprzetargowej, bez udzie-
lenia bonifikaty;

8) przy sprzeda¿y lokalu, dotychczasowy najemca lokalu (bu-
dynku), powinien zwróciæ Gminie 100% œrodków finansowych wy-
datkowanych z bud¿etu Gminy na jego remont oraz na remont
czêœci wspólnych budynku, za okres 36 miesiêcy poprzedzaj¹-
cych jego sprzeda¿. (....).

Rozdzia³ 6.
Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami wchodz¹-

cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane
zmiany w zakresie zarz¹dzania mieszkaniowym zasobem gminy
w kolejnych latach.

1. Mieszkaniowym zasobem Gminy G³ubczyce na podstawie
zawartych porozumieñ od dnia 30 paŸdziernika 2007 r. zarz¹dza
G³ubczyckie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Spó³ka z
o.o. w G³ubczycach.

2. Wspólnoty Mieszkaniowe z udzia³em gminy zarz¹dzane s¹
przez:

1) G³ubczyckie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Spó³-
ka z o.o. z/s w G³ubczycach;

2) Zarz¹dcê Wspólnot Mieszkaniowych Agencjê ABC - II w
G³ubczycach;

3) Biuro Nieruchomoœci "Adificja" Zarz¹dzanie Wycena Poœred-
nictwo w G³ubczycach;

4) Spó³dzielniê Eksploatacyjno - Mieszkaniow¹ "KOMBINAT"
w G³ubczycach;   5) w³aœcicieli.

3. Nie przewiduje siê zmian w sposobie zarz¹dzania mieszkanio-
wym zasobem Gminy w kolejnych latach.

(ca³oœæ  na stronie WWW.glubczyce.pl)

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
z 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.
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OSOBY POTRZEBUJ¥CE POMOCY
W ZWI¥ZKU  Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM

 LUB PRZEMOC¥ W RODZINIE MOG¥ J¥ UZYSKAÆ:
* w Punkcie Konsultacyjnym /budynek Urzêdu Miejskiego,  ul. Niepodleg³oœci 14, pok.24 (II piêtro), tel. 77 485-08-60
  - dy¿ury cz³onków Gminnej Komisji ds. Rozwi¹zywania   Problemów Alkoholowych:
         we wtorki  w godz. 12.00 -14.00  w pi¹tki w godz.  9.00 - 11.00   œrody w godz. 14.00 - 16.00
*dy¿ury  terapeuty:
   w poniedzia³ki i œrody w godz.  16.00  - 19.30  przez telefon zaufania - bezp³atna infolinia:
   - codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00 - 14.00  tel  0800 - 475 - 070
*  u psychologa ds. przemocy /w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej przy     ul. Pocztowej 6a tel. 77 485-29-22/
   - przyjmuje w pi¹tki w godz. 14.00 - 16.00  (termin spotkania nale¿y wczeœniej uzgodniæ telefonicznie)
* Grupy samopomocowe AA i AL-Anon spotykaj¹ siê w pomieszczeniach Stowarzyszenia G³ubczycki Klub Abstynenta
      (budynek Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach ul. Niepodleg³oœci 14):
    -   grupa AA  -  w ka¿d¹ œrodê o godz. 18.00   grupa Al- Anon  -  w ka¿dy wtorek o godz. 18.00
* G³ubczycki Klub Abstynenta czynny codziennie od godz.17.00
*  Franciszkañski Oœrodek Pomocy Dzieciom /ul. Zakonna 3/  - czynny codziennie w godz. 14.00 - 22.00  /tel. 77 485-61-77/
*  Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i m³odzie¿y - po³¹czenie bezp³atne: 116 111

Z KRONIKI KGW POMORZOWICE KRESOWE  MADONNY

 9 sierpnia
br. w ko-
œciele para-
fialnym we
wsi Wójci-
ce k. Otmu-
chowa od-
by³a siê po
raz pi¹ty
u r o c z y -
stoœæ po-
œwiêcona

Madonnom Kresowym. Do wójcickiej œwi¹tyni zjecha³y ikony nie-
gdyœ czczone na Kresach, a których kult trwa po dzieñ dzisiejszy.
S³yn¹ ³askami i cudami. Warto dodaæ, ¿e w Wójcicach od lat kwitnie
kult Matki Bo¿ej £opatyñskiej; tam te¿ znajduje siê Jej ikona.  Tego-
roczna uroczystoœæ w sposób szczególny poœwiêcona by³a Matce
Boskiej z Monasterzysk czczonej w Bogdanowickim Sankturarium.
St¹d te¿ do Wójcic udali siê liczni parafianie z Bogdanowic wraz z
ksiêdzem proboszczem - kustoszem Adamem Szubk¹ oraz so³tysem
Markiem Gorczyc¹.  Gminê G³ubczyce reprezentowa³ pan burmistrz
Adam Krupa przyby³y z ma³¿onk¹. Oprawê artystyczn¹ tej podnios³ej
uroczystoœci stanowi³ autorski program poetycko-muzyczny ku czci
Matki Boskiej   z Monasterzysk w re¿yserii Marii Farasiewicz z akom-
paniamentem i muzyk¹ Józefa Kaniowskiego, udzia³em tak¿e Beaty
Krzaczkowskiej i Mieczys³awa Zaj¹ca - aktora teatru TRADYCJA ZSM.
Wybrzmia³y tu utwory pe³ne g³êbokich treœci, liryzmu, o charakterze
modlitewnym. Podczas tej  uroczystoœci wyst¹pi³ równie¿ chór ECHO
KRESÓW z K-KoŸla.
W przejmuj¹cej homilii ks. Adam Szubka przywo³a³ dzieje obrazu Mo-
nasterzyskiej Pani oraz przytoczy³ szereg przyk³adów cudów i ³ask
otrzymanych za Jej wstawiennictwem.
Sakraln¹ czêœæ uroczystoœci zakoñczy³a prelekcja na temat kultu czci
Kresowych Madonn, których wizerunki mo¿na by³o zobaczyæ w³a-
œnie w koœciele w Wócicach.
Nastêpnie po czêœci sakralnej liczni goœcie wraz ze spo³ecznoœci¹
Wójcic udali siê na poczêstunek do miejscowej œwietlicy, a w menu
dominowa³o g³ównie jad³o kresowe.
                                                                Redakcja ZSM

Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Pomorzowicach oprócz
bogatej kroniki, której pierwsze kartki prezentujemy (str.20)
posiada album zawieraj¹cy liczne dyplomy i podziêkowa-
nia. Album otwiera podziêkowanie dla pani Gra¿yny Kul-
ka "za dotychczasow¹ wspó³pracê, za zaanga¿owanie i
pracê spo³eczn¹ na rzecz so³ectwa Pomorzowice" oraz po-
dziêkowania dla Ko³a Gospodyñ Wiejskich, m.in. za zor-
ganizowanie, wspólnie z so³tysem, radnym i szko³¹ pod-
stawow¹,  zabawy karnawa³owej dla dzieci, Dnia Babci i
Dziadka, festynu z okazji 3 Maja, Wieczornicy z okazji
Œwiêta Niepodleg³oœci, Miko³ajek, Wieczoru Wigilijnego
dla samotnych. Podziêkowanie od dyrekcji i Rady Peda-
gogicznej za okazan¹ si³ê serca, przyjazn¹ d³oñ oraz  wspar-
cie finansowe przy organizowaniu festynu "W rodzinie
si³a". Podziêkowanie za zorganizowanie uporz¹dkowania
terenu u¿ytecznoœci publicznej pod boisko do pi³ki rêcz-
nej dla dzieci i m³odzie¿y. Za zajêcia praktyczne z haftu i
szyde³kowania na lekcjach techniki. Za zorganizowanie
wyjazdu dla dzieci na "Piknik na Florydzie" w Brzegu. Po-
dziêkowanie za udzia³ w "Przegl¹dzie Twórczoœci Ludo-
wej im. Zofii Czechowej, a tym samym kultywowanie tra-
dycji Œl¹ska Opolskiego". Dyplom OODR dla KGW w
konkursie kulinarnym "Za tort na ka¿d¹ okazjê" (I m.).
Wyró¿nienie w konkursie "Nasze kulinarne dziedzictwo -
Smaki Regionu" za kaczkê w sosie grzybowym z czernin¹,
za bigos warzywny z pulpetami i bu³eczk¹ ze œliwk¹ w
konkursie Chrzelickie Specja³y. KGW uczestniczy³o w VI
Kongresie Europejskim w Kamieniu Œl¹skim z wystawk¹
robótek rêcznych - szyde³ko i haft.                 Jan Wac
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TACY SAMI  "Dla dobra dzieci"
Gdy przychodzi lato ka¿dy z nas szuka sposobu, aby odpo-

cz¹æ i korzystaæ z jego uroku. Równie¿ i my jako Stowarzysze-
nie Rodziców Dzieci Niepe³nosprawnych TACY SAMI, po raz
kolejny postanowiliœmy po³¹czyæ przyjemne z po¿ytecznym.

Na trzy dni przenieœliœmy nasze sale terapeutyczne na teren
Oœrodka Rekreacyjno - Wypoczynkowego w Pietrowicach, aby
tam nad wod¹ i w cieniu drzew po³¹czyæ to co konieczne - reha-
bilitacjê, z odrobin¹ wypoczynku, w duchu integracji. Naszym
podopiecznym, nie wskazana jest d³ugotrwa³a przerwa w terapii,
nawet w okresie wakacyjnym, poniewa¿ czêsto powoduje ona
cofniêcie nabytych umiejêtnoœci i regres w rozwoju dziecka. Aby
zapobiec wakacyjnym przestojom, ju¿ po raz trzeci w historii
naszego stowarzyszenia, zorganizowaliœmy nasz letni mini tur-
nus rehabilitacyjno - integracyjny o wdziêcznej nazwie "Dla
dobra dzieci".

Podczas turnusu zajêæ nie brakowa³o. Zadbali o to nasi tera-
peuci, którzy byli tam razem z nami: Pani Tereska Ogar - logope-
da, Marta Pirch - fizjoteraputa, Madzia Szafrañska - pedagog,
Gosia Or³owska - plastyk, Justyna Mykitka - terapeuta SI, Mar-
cin Winiarz - psycholog. A nad wszystkim czuwa³a niezast¹pio-
na  Ania Pawliszyn - Strychaniecka - tym razem w roli organiza-
tora, a nie logopedy.

Zajêcia indywidualne przeplata³y siê z zajêciami grupowymi
lub odbywa³y siê w parach. Pomiêdzy zajêciami dzieci, odbywa-
³y siê konsultacje psychologiczne dla rodziców. To niezwykle
cenne, ¿e mieliœmy mo¿liwoœæ skorzystania z indywidualnej swo-
bodnej rozmowy ze specjalist¹, który pomaga³ rozwik³aæ proble-
my codziennych zmagañ z niepe³nosprawnoœci¹ dziecka.

Dodatkowo w przerwach od zajêæ, dzieci korzysta³y z uroków
wsi na terenie gospodarstwa Pani Ani Pañczyszyn. Jedni wy-
bierali kontakt z koniem, inni zwierzêta wiejskie. Jedni wybierali
jazdê na oklep, inni w bryczce, a jeszcze inni zamienili padok na
stodo³ê i szaleñstwo na œwie¿o skoszonym sianie. Kontakt z
natur¹ zawsze wzbudza w naszych dzieciach wiele pozytyw-
nych emocji, rozwija i uczy.

Po po³udniu tak¿e nie brakowa³o wra¿eñ  terapeutycznych -
by³o muzycznie i plastycznie. We wszystko anga¿owa³y siê na-
sze niezast¹pione wolontariuszki Monika, Karolina, Kamila i Ania
- dziêkujemy dziewczyny za Wasz¹ pomoc w opiece nad dzieæ-
mi. Równie¿ po po³udniu ka¿dego dnia pod okiem naszych tera-
peutów z "twórczej godziny" korzysta³o zdrowe rodzeñstwo
naszych podopiecznych. Takie zajêcia to tylko u nas :

Nowoœci¹ tego turnusu by³a profesjonalna sesja fotograficz-
na naszych podopiecznych, któr¹ wykona³ dla nas  Tomasz Mi-

chalewski ze studia fotograficznego ARTE .  Serdecznie dziêku-
jemy Panu Tomkowi za cierpliwoœæ do naszych pociech i profe-
sjonaln¹ wspó³pracê. Kto wie, mo¿e w³aœnie wtedy, któreœ z na-
szych dzieci zapa³a³o mi³oœci¹ do modelingu lub fotografowa-
nia. W koñcu nie brakuje u nas prawdziwych gwiazdek i gwiaz-
dorów. Niebawem pochwalimy siê efektem pracy p. Tomka - to
sami zobaczycie jak by³o ;)

Istotnym dla nas jako organizatorów jest fakt, ¿e oprócz czasu
przeznaczonego na pracê terapeutyczn¹ znalaz³ siê rzeczywiœcie
czas na odpoczynek nad brzegiem zalewu, p³ywanie, ognisko
czy nocne rozmowy i wymianê doœwiadczeñ pomiêdzy rodzica-
mi. W nat³oku codziennych rozlicznych obowi¹zków, gdzie dziec-
ko, które zmaga siê z niepe³nosprawnoœci¹ jest jeszcze bardziej
absorbuj¹ce ni¿ zdrowe - takie momenty, kiedy mo¿na pobyæ w
grupie, podzieliæ siê swoimi troskami, zasiêgn¹æ porady u osób,
które ju¿ maj¹ poprzecierane szlaki na drodze "niepe³nospraw-
noœæ", czy zwyczajnie poœmiaæ siê i po¿artowaæ lub wymieniæ
siê przepisem na sprawdzony obiad, s¹ nies³ychanie wa¿ne!
Pozwalaj¹ na³adowaæ nam rodzicom akumulatory na nastêpny
rok. Tym dwunastu rodzinom, które by³y uczestnikami naszego
turnusu na pewno to siê uda³o. 12 niepe³nosprawnych uczest-
ników turnusu, ich zdrowe rodzeñstwo, mamusie, kilku tatusiów
i jedna babcia na pewno na d³ugo nie zapomn¹ tych kilku dni.

Tym turnusem po raz ko-
lejny udowadniamy, ¿e tera-
pia i rehabilitacja nie musi
byæ ciê¿k¹ i ¿mudn¹ prac¹
zamkniêt¹ w czterech œcia-
nach gabinetu. Po raz kolej-
ny zrealizowaliœmy inicjaty-
wê, która pokazuje, ¿e trze-
ba zatroszczyæ siê nie tylko
o dziecko niepe³nosprawne,
ale dla jego dobra opiek¹ na-
le¿y obj¹æ ca³¹ jego rodzinê.
Chocia¿by to mia³o trwaæ
tylko trzy dni, tak jak w na-
szym przypadku od 28 do 30
lipca 2015 roku.

Zdajemy sobie sprawê, ¿e
wszystko to co siê wydarzy³o, a co teraz opisujemy, nie by³oby
mo¿liwe bez wsparcia finansowego z zewn¹trz, gdy¿ ca³kowity
koszt turnusu przekroczy³ kwotê 17 tysiêcy z³otych. W tym miej-
scu kierujemy serdeczne podziêkowania do naszych darczyñ-
ców indywidualnych, którzy przez ca³y rok wspierali nas datka-
mi, anga¿owali siê w ró¿nego rodzaju zbiórki prowadzone przez
nasze stowarzyszenie np. zbiórka nakrêtek plastikowych, czy
po prostu kupowali nasze kartki okolicznoœciowe, wykonane
przez podopiecznych. Podziêkowania kierujemy równie¿ w stro-
nê w³odarzy Gminy G³ubczyce, którzy rok rocznie organizuj¹
konkursy celowe na dzia³ania skierowane wobec osób niepe³-
nosprawnych.

Jeszcze raz serdecznie DZIÊKUJEMY za wsparcie licz¹c, ¿e w
kolejnym roku znów powtórzymy nasz¹ sztandarow¹, turnusow¹
inicjatywê. Nasze dzieci tego potrzebuj¹, a pamiêtajcie, ¿e mo¿e-
my to zrobiæ tylko z Wami. Regularnie odwiedzajcie nasz¹ stro-
nê internetow¹ www.tacy-sami.org, oraz nasz profil na Facebo-
oku, z których dowiecie siê o wszystkim co robimy. Nie pozosta-
wajcie bierni na nasze apele.

Potrzebujemy Waszej pomocy, by móc pomagaæ innym.
                     Z serdecznymi pozdrowieniami "Tacy Sami"
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CZESI  NA WO£YNIU
Kto z nas mieszkaj¹cy na Wo³yniu w okresie II Rzeczypo-

spolitej i w czasie wojny nie zetkn¹³ siê z Czechami? Byli towa-
rzyszami naszych dzieciêcych zabaw, kole¿ankami i kolegami
szkolnymi, a czasami najbli¿szymi s¹siadami. Doœwiadczyliœmy
tego, kiedy nasza rodzina mieszka³a w M³ynowie, Boremlu,
Werbie i Dubnie. Wiele innych miejscowoœci zamieszka³ych w
pe³ni lub czêœciowo przez rodziny czeskie, na zawsze pozosta³y
w mojej pamiêci: Wo³kowyje, Maœlanka, Nowiny Czeskie, Pod-
hajce, Libanówka, Moskowszczyzna, Sofijówki, Turkowicze.
Rozstaliœmy siê w koñcu 1943 r., by ju¿ nie spotkaæ siê nigdy na
ziemi wo³yñskiej. Mia³em wtedy osiemnaœcie lat i nie wiele wie-
dzia³em o ich emigracji, historii, osi¹gniêciach kulturalnych i
gospodarczych. Te zainteresowania przysz³y znacznie póŸniej;
ostatnio zosta³y wzbogacone licznymi publikacjami wydawa-
nymi przez naszych po³udniowych s¹siadów - w tym przez or-
ganizacjê "Wo³yñscy Czesi i ich przyjaciele" z siedzib¹ w Pra-
dze. Przede wszystkim nurtowa³a mnie myœl, sk¹d wziêli siê
Czesi na Wo³yniu.

W po³owie XIX wieku w Czechach by³ g³ód ziemi, istnia³o
wiele drobnych gospodarstw, ziemia by³a droga, a du¿o rze-
mieœlników bez pracy.  St¹d tendencje do emigracji. Takie szan-
se stwarza³a blisko po³o¿ona Gubernia Wo³yñska. W 1861 r.
zniesiono w Rosji poddañstwo i wiele maj¹tków parcelowano.
Podobnie rzecz mia³a siê po powstaniu styczniowym tym bar-
dziej, ¿e Polacy mogli jedynie ziemiê sprzedawaæ. Niska by³a
cena sprzedawanej ziemi i lasów. Wówczas w Czechach zrodzi-
³o siê has³o: "za cha³upê maj¹tek". Teren Wo³ynia by³ wiêkszy
od Czech, a linia kolejowa dochodzi³a do miejscowoœci Brody.
Pozytywne ustosunkowanie siê w³adzy carskiej do emigracji i
odpowiednia agitacja w Czechach spowodowa³y, ¿e pocz¹w-
szy od 1868 r. zaczêli przybywaæ na Wo³yñ koloniœci czescy.
Pierwszych 126 rodzin osiedli³o siê w Gliñsku kolo Równego
(otrzymali 1797 ha ziemi z rozparcelowanego maj¹tku). Z ka¿-
dym rokiem kolonistów przybywa³o i tak by³o do 1908 r. kiedy
osi¹gnêli prawie 40 000 osób (w 185 miejscowoœciach). PóŸniej
tj. do 1921 r. Czechów przybywa³o ma³o.

Dziel¹ oni terytorium Wo³ynia na "zachodni" (w granicach II
Rzeczpospolitej) i "wschodni" (ZSRR). Podaj¹, ¿e w 1947 r., tj.
przed repatriacj¹, ludnoœæ czeska zamieszkiwa³a w a¿ 638 miej-
scowoœciach, w tym 109 wy³¹cznie przez nich. Osiedlali siê
g³ównie w powiatach (wówczas "ujezdach"): równieñskim,
dubieñskim, ³uckim, ostrogskim, ¿ytomierskim, w mniejszym
stopniu w kowelskim, w³odzimierskim, krzemienieckim, w rejo-
nie Czarnobyla i Brodów.

W stosunku do w³adzy pañstwowej byli "ugodowcami", a
kulturê roln¹ mieli wysok¹; byli dobrymi gospodarzami i rze-
mieœlnikami. To oni zapocz¹tkowali uprawê chmielu, buraka
cukrowego, koniczyny, roœlin oleistych. Du¿o nowego wnieœli
w sadownictwo i w pszczelarstwo. Pierwsi na Wo³yniu zaczêli
nawo¿enie pól obornikiem, co spotka³o siê z oporem miejsco-
wej ludnoœci: "nie bêdziemy jedli œmierdz¹cej pszenicy i tako-
wych ziemniaków". Rozwijali przemys³ rolniczy, jak browary i
mleczarnie, sprowadzili z Czech maszyny rolnicze. Brali udzia³
w wystawach gospodarczych, zajmuj¹c czo³owe miejsca.

Walka na ziemi wo³yñskiej katolicyzmu z prawos³awiem nie
ominê³a kolonistów czeskich. Pocz¹tkowo zachowali oni swoj¹
wiarê tj. katolicyzm (65%) i protestantyzm (35%). Tak by³o do
1891 r. PóŸniej "ukazy" carskie i naciski Wy¿szego Synodu
Prawos³awnej Cerkwi spowodowa³y, ¿e 75% Czechów przesz³o
na prawos³awie. Niektórzy (katolicy, reformowani ewangelicy,

babtyœci) pozostali przy swojej wierze. Dzisiaj z ironi¹ mówi¹, ¿e
carat widzia³ Czechów jako prawos³awnych, RP - jako katolików,
a ZSRR - jako niewierz¹cych. To spowodowa³o, jak wynika³o z
moich obserwacji kiedy zamieszkiwa³em na Wo³yniu, ¿e ludnoœæ
czeska by³a mniej religijna ni¿ inne narodowoœci, a szczególnie
wyznania prawos³awnego.

Czesi od zarania emigracji do Guberni Wo³yñskiej dbali o
oœwiatê m³odego pokolenia, chocia¿ w³asnych nauczycieli mieli
niewielu. Tê rolê spe³niali i inni, g³ównie matki rodzin. Ju¿ w 1875
r. posiadali 28 szkó³ z czeskim jêzykiem nauczania. Tylko cztery z
nich by³y finansowane przez pañstwo (Gliñsk, Budera¿, Miro-
hoszcza i Kupiczów). Œrednio jedna szko³a przypada³a na 400
mieszkañców, a iloœæ szkó³ stale ros³a. Niestety rusyfikacja "ino-
wierckich" szkó³ rozpoczê³a siê od 1887 r., a po trzech latach
obowi¹zywa³ ju¿ rosyjski jêzyk nauczania i programy pañstwo-
we lub cerkiewne, co bardzo obni¿y³o poziom dawnych szkó³.
Trwa³o to do koñca istnienia caratu.

Po 1921 r. w sowieckiej czêœci Wo³ynia istnia³y szko³y pañ-
stwowe w czeskim jêzyku. W 1936 r. by³o ich 25. Brak nauczycie-
li, podrêczników, a od 1938 r. obowi¹zuj¹cy pañstwowy zakaz
nauczania w jêzykach mniejszoœci narodowych (z wyj¹tkiem
¿ydowskich) spowodowa³o, ¿e dzieci czeskie mog³y uczyæ siê
ojczystej mowy tylko prywatnie (z du¿ym ryzykiem). Kilku na-
uczycieli - propagatorów historii i kultury czeskiej zap³aci³o za to
¿yciem. W "zachodniej" czêœci Wo³ynia mog³y funkcjonowaæ
szko³y czeskie tylko jako prywatne. By³o ich 13. W innych, pol-
skich, gdzie by³a wiêkszoœæ uczniów narodowoœci czeskiej, wpro-
wadzono przedmiot jêzyka czeskiego. Czeska Macie¿ Szkolna
(w £ucku) mia³a filie (ko³a) w 69 miejscowoœciach.

W kultywowaniu swojej kultury byli skazani na siebie. Przede
wszystkim starali siê zachowaæ wszystko to co wywieŸli z Czech
i utrzymywaæ z krajem sta³¹ wiêŸ. Po I wojnie œwiatowej w Polsce
zwi¹zki z dawn¹ ojczyzn¹ by³y legalne i akceptowane przez w³a-
dze pañstwowe. St¹d dop³yw prasy czeskiej, czasopism, ksi¹-
¿ek, czêste kontakty osobiste, a nawet zawieranie ma³¿eñstw. W
latach 1918 -1938 udzia³ wo³yñskich Czechów we wszystkich
zlotach "Soko³a" w Czechos³owacji. M³odzie¿ z bogatych do-
mów studiowa³a za granic¹.

Czesi mieszkaj¹cy na "wschodnim" Wo³yniu mieli ograniczo-
ne mo¿liwoœci wspó³pracy z Czechos³owacj¹; po 1925 r. coraz
mniejsze, wreszcie przez w³adzê sowieck¹ w ogóle zabronione.

Du¿y wp³yw na zachowanie czeskiej œwiadomoœci narodowej
mia³y misje katolickie i protestanckie przyje¿d¿aj¹ce z ojczyzny.
Napotyka³y jednak trudnoœci ze strony polskiej, a tym bardziej
radzieckiej. Czeskie Ochotnicze Stra¿e Po¿arne (w Polsce uwa-
¿ane za najlepsze), oprócz zasadniczej funkcji, by³y równie¿ orga-
nizatorami ¿ycia kulturalnego: orkiestry, chóry, amatorskie ze-
spo³y teatralne, wystawy, zabawy taneczne, udzia³ w uroczysto-
œciach pañstwowych i prywatnych. W 1939 r. na terenie polskiej
czêœci Wo³ynia dzia³a³o: 28 organizacji "Soko³a", 107 orkiestr,
103 stra¿e po¿arne, 32 biblioteki, 55 zespo³ów dramatycznych i
inne. Dla tych celów Czesi wybudowali 70 obiektów. Odpowied-
nie wychowanie w rodzinie, nauka jêzyka czeskiego, dzia³alnoœæ
spo³eczna i kulturalna, wiêŸ z ojczyzn¹ wp³ynê³y na wychowa-
nie patriotyczne, zachowanie tradycji i mowy czeskiej m³odych
pokoleñ na Wo³yniu.

Ugodowoœæ Czechów wo³yñskich by³a widoczna tak w okre-
sie miêdzywojennym, jak i za w³adzy radzieckiej. Brak sprzeciwu
do kolektywizacji gospodarstw i nacjonalizacji przedsiêbiorstw,
zrzeszanie siê rzemieœlników w spó³dzielnie, nie anga¿owanie
siê w politykê spowodowa³o, ¿e np. w naszej gminie sowieci nie
deportowali ani jednej rodziny czeskiej, >>>>>                                 >>>>>
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>>>>>>   chocia¿ wielu z nich by³o bogatych. Ze zrozumia³ych
wzglêdów przyjazny stosunek do narodowoœci czeskiej mieli oku-
panci niemieccy.

Chocia¿ byli mniejszoœci¹, narodow¹ i œwiadkami mordów ̄ ydow
i Polaków na Wo³yniu - potrafili z nacjonalistami ukraiñskimi nawi¹-
zaæ kontakty i zachowaæ politykê neutralnoœci. Oczywiœcie potêpia-
li okrucieñstwa dokonywane przez nich na bezbronnej ludnoœci.
Utrzymywali jednak w przekonaniu kierownictwo UPA, ¿e po zakoñ-
czeniu wojny wyjad¹ do Czechos³owacji. Procentowa³o to w przy-
sz³oœci stanowiskiem pañstwa czechos³owackiego do emigracji ukra-
iñskiej, uciekaj¹cej na zachód. Ocenia siê, ¿e mimo to 300 osób zgi-
nê³o z r¹k banderowców, a 460 wymordowali Niemcy, z tego 374 w
Malinie Czeskim. Natomiast w 40 rodzinach czeskich uratowa³o siê
132 osoby pochodzenia ¿ydowskiego.

Niezale¿nie od powy¿szego, Czesi na "zachodnim" Wo³yniu po-
cz¹wszy od 1941 r. organizowali ruch oporu (samoobrony), który
póŸniej otrzyma³ nazwê "BLANIK" (góra w okolicy Pragi, owiana
legend¹). Ruch ten wydawa³ gazetê "G³asatiel", prowadzi³ rozmowy
z kierownictwem UPA. W sumie istnia³y 102 punkty oporu zorgani-
zowane w podokrêgi, a te w 5 okrêgów (Hulcza, Moskowszczyzna,
Mirohoszcza, Chomotów, Str¹ków). Wielu uczestników organizacji
"BLANIK" póŸniej zasili³o szeregi 1 Korpusu Czesluego w ZSRR.
Od 1985 r. uznany w Czechach za ruch oporu.

Czesi wo³yñscy zdawali sobie sprawê z tego co ich czeka je¿eli
pozostan¹ i bêd¹ obywatelami ZSRR; do przesiedlenia w³¹cznie.
Starali siê wszelkimi sposobami o rych³¹ repatriacjê, a kiedy do niej
dosz³o, uwa¿ali to za najszczêœliwsz¹ chwilê w ich ¿yciu. A przecie¿
pozostawiali na tej ziemi rodzinne groby i niema³y dorobek trzech
pokoleñ. Z³otymi zg³oskami zapisali siê w ich sercach Edward Be-
nesz i Ludwik Swoboda - którzy przede wszystkim do tego siê przy-
czynili.

W³aœciwie zapocz¹tkowali repatriacjê czescy ¿o³nierze w 1944 r.
Pierwszy cywilny transport kolejowy wyjecha³ z Dubna w styczniu
1947 r., a cala operacja przesiedlenia zakoñczy³a siê w ci¹gu 109 dni.
Obejmowa³a ona zgodnie - z dwustronnym porozumieniem z 1946 r.
- tylko teren ca³oœci Wo³ynia i to rodzin czeskich (g³ow¹ rodziny by³
Czech). St¹d oko³o 9 tysiêcy innych pozosta³o w ZSRR. Trzeba by³o
a¿ czarnobylskiej tragedii, aby z tych terenów w latach 1991-1993
wyjecha³o 1812 mieszkañców narodowoœci czeskiej i oko³o 2 tysiê-
cy z innych terenów Ukrainy W rezultacie oko³o 50 tys. ludnoœci
czeskiej wróci³o do ojczyzny. By³a to najwiêksza repatriacja z oko³o
2 milionów Czechów w 1945 r. poza granicami pañstwa.

Dorobek Czechów wo³yñskich to m. in. browary - 16, cukrownie -
5, m³yny - 115, elektrownie - 2, cementownie - 1, cegielnie - 19, wa-
pienniki - 1, mleczarnie - 32, du¿e warsztaty - 37. W dziedzinie kultu-
ry: szko³y - 82, domy kultury - 71, remizy stra¿ackie - 42, organizacje
"Soko³a" - 28, stra¿e po¿arne - 103, orkiestry - 107, teatry amatorskie
- 55, ksiêgarnie - 32, organizacje m³odzie¿y katolickiej - 8, organizacje
m³odzie¿y czeskiej - 1, œwi¹tynie czterech wyznañ - 48, redakcje ga-
zet i czasopism. Przed repatriacj¹ Czesi uprawiali ponad 40 tys. ha
ziemi i oko³o 2 tys. ha lasów.

Szczególnie godne jest podkreœlenie, ¿e opracowane w Czechach
materia³y dotycz¹ce emigracji, historii, osi¹gniêæ gospodarczych i
kulturalnych wo³yñskich Czechów w latach 1868- 1947 (w tym mapy,
tabele, zdjêcia) coraz czêœciej trafiaj¹, na tereny by³ej Guberni Wo-
³yñskiej, g³ównie do muzeów. Zainteresowanie nimi z ka¿dym ro-
kiem wzrasta wœród ludnoœci ukraiñskiej   Mo¿na tylko Czechom
pozazdroœciæ, zawsze byli dobrymi politykami.

 Zbigniew Wojciaszek Warszawa lipiec 2014
 Honorowy Cz³onek Stowaarzyszenia Czechów
z Wo³ynia i ich Przyjació³

OTWARTE MISTRZOSTWA
ŒWIATA  TAEKWONDO

W dniach od 25.06 do 28.06.2015 r w Rimini (W³ochy)
odby³y siê Otwarte Mistrzostwa Œwiata Taekwondo.  W
zawodach bra³y udzia³ miêdzy innymi takie kraje jak: Japo-
nia która wygra³a klasyfikacjê medalow¹, USA, Kanada, Ar-
gentyna, Australia czy Nowa Zelandia. Zawody odbywa³y
siê w czterech konkurencjach sportowych: uk³ady formal-
ne, walki, techniki specjalne i testy si³y. Polskê reprezento-
wa³a 16 osobowa ekipa sportowa w tym zawodnicy Klubu
Sportowego Taekwondo  w G³ubczycach.

Wspania³y start zawodników z G³ubczyc zaowocowa³
zdobyciem 5 medali z³otych, 1 srebrnego i 2 br¹zowych.
Nasi zawodnicy punktowali we wszystkich czterech konku-
rencjach udowadniaj¹c po raz kolejny wszechstronnoœæ
przygotowania. Tytu³ najlepszej zawodniczki przypad³ mul-
timedalistce Karolinie Konik, która zdoby³a  I miejsce w wal-
kach do 60 kg, I miejsce w testach si³y oraz III miejsce w
technikach specjalnych. Kamila Ciechanowska zajê³a I miej-
sce w technikach specjalnych, II miejsce walki do 55 kg i III
miejsce uk³ady. Bartosz  S³odkowski I miejsce walki powy-
¿ej 83 kg i I miejsce walki dru¿ynowe. Tak wspania³y wystêp
naszych czo³owych zawodników pokaza³ si³ê Polskiego
Taekwondo                                                                  JD.

O WSPARCIU, PRZYJA•NI,
POKONYWANIU PROBLEMÓW - STR.16
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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
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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. 12



   Wrzesieñ 2015 nr  9/26812

>>>>>>   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 o 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

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. 04.08.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do sprze-
da¿y na rzecz u¿ytkownika wieczystego nieruchomoœæ po³o¿on¹
w G³ubczycach przy ul. ¯eromskiego, oznaczon¹ wed³ug ewi-
dencji gruntów jako dzia³ki nr 272/96 o pow. 0,0624 ha i nr 272/
116 o pow. 0,0058 ha.

2. 11.08.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczony do odda-
nia w dzier¿awê grunt o pow. 0,4400 ha, po³o¿ony w obrêbie
gruntów miejscowoœci Pomorzowice, obejmuj¹cy dzia³ki nr 548 i
nr 549.

3.12.08.2015 r. wykazów obejmuj¹cych przeznaczone do zbycia:
a)nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona w G³ubczycach przy

ul. Raciborskiej, obejmuj¹ca dzia³kê nr 615/1  o pow. 0,1630 ha;
b) nieruchomoœæ lokalowa nr "a" o pow. 145,90 m2, po³o¿ona

w G³ubczycach przy ul. Rynek nr 3-5;
c) nieruchomoœæ zabudowana po³o¿ona w G³ubczycach przy

ul. Raciborskiej nr 23, obejmuj¹ca dzia³ki nr 621/52, nr 621/59 i nr
546/4  o ³¹cznej pow. 1,4919 ha;

d) nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona w obrêbie grun-
tów miejscowoœci Nowa Wieœ G³ubczycka, obejmuj¹ca dzia³kê
nr 136  o pow. 0,2500 ha;

Z dniem 23.09.2015 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 i 1039) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o naby-
cie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych
przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zbywa-
nej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nierucho-
moœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

4. 14.08.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do sprze-
da¿y nieruchomoœæ niezabudowan¹ po³o¿on¹ w obrêbie grun-
tów miejscowoœci Grobniki, obejmuj¹c¹ dzia³kê nr 939/8  o pow.
0,0900 ha.

Z dniem 25.09.2015 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 i 1039) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o naby-
cie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych
przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zbywa-
nej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nierucho-
moœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
1. 15 wrzeœnia 2015 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nieograni-

czony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci oznaczonej wed³ug
ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 363/24 o powierzchni 0,1170 ha,
po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Wodnej. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 70 000,00 z³ + VAT 23%.

Wadium wynosi 14 000,00 z³.
2. 18 wrzeœnia 2015 r. odbêdzie siê IV przetarg ustny nieogra-

niczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej wolno-
stoj¹cym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, oznaczonej
wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 74 o powierzchni 0,4000
ha, po³o¿onej w miejscowoœci Opawica 39. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 80 000,00 z³. Wadium wynosi 8 000,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Terminy i warunki wniesienia wadium zawar-
te 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
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OG£OSZENIE O PRZETARGACH
Prezes Zarz¹du G³ubczyckiego TBS Spó³ka z o.o.
ul. Pocztowa 8, 48 - 100 G³ubczyce og³asza
III ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿:
* lokalu mieszkalnego nr 7
po³o¿onego w G³ubczycach przy ul. Kochanowskiego 13
Przetarg odbêdzie siê w œwietlicy siedziby G³ubczyckiego TBS
Sp. z o.o.ul. Pocztowa 8, w G³ubczycach, w dniu 24.09.2015r.  o
godzinie  10.00.
Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w pie-
ni¹dzu do dnia 23.09.2015r.  w wys. 6 000z³ przelewem na konto:
BZ WBK 62 10902154 0000 0005 6000 7786
 z adnotacj¹: "przetarg - Kochanowskiego 13/7"
Cena wywo³awcza 60 000 z³, wysokoœæ post¹pienia: 600z³
Opis: lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej 59,50m2, po³o-
¿ony jest na II piêtrze budynku mieszkalno-us³ugowego. Do
lokalu przynale¿y piwnica o pow. 28,10m2.oraz komórka gospo-
darcza na II pietrze, o pow. u¿ytkowej 4,70m2.
Na uk³ad funkcjonalny lokalu sk³ada siê: przechodnia kuchnia,
jeden pokój, wc, przedpokój.  Wysokoœæ pomieszczeñ 3,67m.
Pod³ogi: wyk³adziny pcv na p³ycie paŸdzierzowej, tynki malowa-
ne klejowo i olejnie, drzwi drewniane p³ytowe pe³ne, nietypowe,
okna drewniane skrzynkowe. Lokal wyposa¿ony jest w instala-
cjê elektryczn¹, wodno-kanalizacyjn¹, gazow¹, ogrzewanie pie-
cowe. Lokal w pe³ni wyposa¿ony w urz¹dzenia ³azienkowe i ku-
chenne, w kuchni trzon kuchenny. Lokal o z³ym uk³adzie funk-
cjonalnym, pomieszczenia przechodnie, wysokoœæ pomieszczeñ
znacznie ponad normê. Lokal nie posiada balkonu ani loggii.
Standard lokalu przeciêtny.
* lokalu mieszkalnego nr 8
po³o¿onego w G³ubczycach przy ul. Kochanowskiego 13
Przetarg odbêdzie siê w œwietlicy siedziby G³ubczyckiego TBS
Sp. z o.o.ul. Pocztowa 8, w G³ubczycach, w dniu 24.09.2015r.  o
godzinie  11.00.
Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w pie-
ni¹dzu do dnia 23.09.2015r.  w wys. 1 500z³ przelewem na konto:
BZ WBK 62 10902154 0000 0005 6000 7786
 z adnotacj¹: "przetarg - Kochanowskiego 13/8"
Cena wywo³awcza 15 000 z³, wysokoœæ post¹pienia: 200z³
Opis: lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej 26,10m2, po³o-
¿ony na poddaszu budynku mieszkalno-us³ugowego. Do lokalu
przynale¿y piwnica o pow. 10,70m2.
Na uk³ad funkcjonalny lokalu sk³ada siê: przedpokój z wnêk¹
kuchenn¹, pokój, wc. W lokalu brak ³azienki. Wysokoœæ po-
mieszczeñ œrednio 2,35m. Pod³ogi: wyk³adziny pcv na p³ycie paŸ-
dzierzowej, tynki malowane klejowo i olejnie, drzwi drewniane
p³ytowe pe³ne, okno drewniane skrzynkowe. Lokal wyposa¿o-
ny jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-kanalizacyjn¹, ogrzewa-
nie piecowe. Lokal nie posiada urz¹dzeñ kuchennych. Lokal o
z³ym uk³adzie funkcjonalnym, brak ³azienki. Lokal nie posiada
balkonu ani loggii. Standard lokalu niski - lokal wymaga remon-
tu kapitalnego, lokal zniszczony wskutek po¿aru.
* lokalu mieszkalnego nr 9
po³o¿onego w G³ubczycach przy ul. Kochanowskiego 13
Przetarg odbêdzie siê w œwietlicy siedziby G³ubczyckiego TBS
Sp. z o.o ul. Pocztowa 8, w G³ubczycach, w dniu 24.09.2015r.  o
godzinie  12.00.
Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w pie-
ni¹dzu do dnia 23.09.2015r. w wys. 4 600z³ przelewem na konto:
BZ WBK 62 10902154 0000 0005 6000 7786
 z adnotacj¹: "przetarg - Kochanowskiego 13/9"

Cena wywo³awcza 46 000 z³, wysokoœæ post¹pienia: 500z³
 Opis: lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej 61,40m2, po³o-
¿ony na poddaszu budynku mieszkalno-us³ugowego. Do lokalu
przynale¿y piwnica o pow. 17,80m2.
Na uk³ad funkcjonalny lokalu sk³ada siê: przechodnia kuchnia,
dwa pokoje w tym jeden przechodni, w lokalu brak ³azienki, wc
wspólne na pó³piêtrze.  Wysokoœæ pomieszczeñ œrednio 2,45m.
Pod³ogi: wyk³adziny pcv na p³ycie paŸdzierzowej, tynki malowa-
ne klejowo i olejnie, drzwi drewniane p³ytowe pe³ne,  nietypowe,
okna drewniane skrzynkowe. Lokal wyposa¿ony jest w instala-
cjê elektryczn¹, wodno-kanalizacyjn¹, ogrzewanie piecowe. Lo-
kal w pe³ni wyposa¿ony w urz¹dzenia kuchenne, w kuchni trzon
kuchenny. Lokal o z³ym uk³adzie funkcjonalnym. Lokal nie po-
siada balkonu ani loggii. Standard lokalu niski - lokal wymaga
remontu bie¿¹cego.
* lokalu mieszkalnego nr 10
po³o¿onego w G³ubczycach przy ul. Kochanowskiego 13
Przetarg odbêdzie siê w œwietlicy siedziby G³ubczyckiego TBS
Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, w G³ubczycach, w dniu 24.09.2015r.  o
godzinie  1300.
Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w pie-
ni¹dzu do dnia 23.09.2015r. w wys. 1 000z³ przelewem na konto:
BZ WBK 62 10902154 0000 0005 6000 7786
z adnotacj¹: "przetarg - Kochanowskiego 13/10"
Cena wywo³awcza 10 000 z³, wysokoœæ post¹pienia: 100z³
Opis: lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej 17,60m2, po³o-
¿ony na poddaszu budynku mieszkalno-us³ugowego. Do lokalu
przynale¿y piwnica o pow. 7,00m2.
Na uk³ad funkcjonalny lokalu sk³ada siê: jedno pomieszczenie. W
lokalu brak ³azienki, wc wspólne na pó³piêtrze.  Wysokoœæ pomiesz-
czenia œrednio 2,35m. Pod³ogi: wyk³adzina pcv na p³ycie paŸdzie-
rzowej, tynki malowane klejowo i olejnie, drzwi drewniane p³ytowe
pe³ne,  okno drewniane skrzynkowe. Lokal wyposa¿ony jest w in-
stalacjê elektryczn¹, wodno-kanalizacyjn¹, ogrzewanie piecowe -
trzon kuchenny. Lokal nie posiada urz¹dzeñ kuchennych. Lokal o
z³ym uk³adzie funkcjonalnym. Lokal nie posiada balkonu ani loggii.
Standard lokalu niski - lokal wymaga remontu kapitalnego.
Utrata wadium przy sprzeda¿y ka¿dego lokalu nastêpuje:
 kiedy ¿aden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywo-
³awczej,  je¿eli oferent, którego oferta zostanie przyjêta uchyli
siê od zawarcia umowy. Przedmioty przetargów mo¿na ogl¹daæ
w ka¿dym uzgodnionym telefonicznie terminie. Osoby upraw-
nione do kontaktów: Miros³aw Pelc tel. 077 485 22 42 w. 24
Wymienione nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one hipotek¹.
W przetargach mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne, osoby prawne
lub jednostki nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej. Dowód wnie-
sienia wadium wraz z dowodem to¿samoœci (osoby fizyczne)
oraz aktualny odpis z KRS (dla osób prawnych i jednostek nie
posiadaj¹cych osobowoœci prawnej) podlega przed³o¿eniu ko-
misji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku, gdy
w/w osoby dzia³aj¹ przez pe³nomocników, pe³nomocnicy zobo-
wi¹zani s¹ przed³o¿yæ pe³nomocnictwo z podpisem notarialnie
potwierdzonym do przyst¹pienia do przetargu na poszczególn¹
nieruchomoœæ. Nieprzed³o¿enie powy¿szych dokumentów bê-
dzie skutkowa³o niedopuszczeniem do przetargu.
W przypadku gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o
nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2014
r., poz. 1380), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieru-
chomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyska-
nie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy.
Kupuj¹cy ponosi koszty aktu notarialnego.
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ZAKOÑCZENIE
 ROKU SZKOLNEGO W ZSM

 26 czerwca br. na placu apelowym Zespo³u Szkó³ Mechanicznych
odby³a siê uroczysta akademia zakoñczenia roku szkolnego, jak i po-
¿egnania klas trzecich zasadniczej szko³y zawodowej. Wœród zapro-
szonych goœci byli m.in. radny Sejmiku Wojewódzkiego - Zbigniew
Zió³ko, burmistrz - Adam Krupa, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej -
Kazimierz Naumczyk, komendant Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej - Woj-
ciech Semeniuk, wicedyrektor Zak³adu Karnego - Witold Derewecki,
kierownik Wydzia³u Oœwiaty  Starostwa Powiatowego - Tomasz Señ

W s³owie wstêpnym dyrektor - Jan £ata przywo³a³ postaæ zmar³ego
tragicznie przed dwoma tygodniami ucznia kl. I technikum ekono-
micznego (Kamila Bojkowskiego), którego pamiêæ uczczono minut¹
ciszy.

Podczas akademii najlepszym uczniom zosta³y wrêczone œwiadec-
twa z wyró¿nieniem oraz nagrody ksi¹¿kowe.

Przedstawiciele w³adz samorz¹dowych w sposób szczególny uho-
norowali Micha³a Bezpalko - aktora teatru TRADYCJA, koñcz¹cego

edukacjê
w ZSM.
By³y cie-
p³e s³owa
pod adre-
sem szkol-
nego te-
atru, jego
osi¹gniêæ
i znacz¹cej
roli w œro-
dowisku.
L i c z n a
g r u p a
m³odych
artystów
otrzyma³a

tego dnia dyplomy i podziêkowania. Wœród nagrodzonych uczniów
byli laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych, motoryzacyj-
nych, honorowi krwiodawcy, spo³ecznicy - uczestnicy projektów.

Tak¿e komendant hufca ZHP - Ryszard Kañtoch wyrazi³ sw¹
wdziêcznoœæ za wspó³pracê i nagrodzi³ tak uczniów jak i nauczycieli
g³ubczyckiego "Mechanika".

Z kolei starszy cechu rzemios³ ró¿nych - Józef Kamiñski nagrodzi³
najbardziej pracowitych, zdyscyplinowanych i zaanga¿owanych
uczniów odbywaj¹cych praktykê u rzemieœlników.

Na zakoñczenie dyrektor szko³y zwróci³ siê do zebranych z ¿ycze-
niami udanych, ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji.

                                                                                    redakcja ZSM

WSPOMNIENIE
O ŒP. KAMILU BOJKOWSKIM
   Œmieræ zjawia siê nagle i niespodziewanie. Zakrada

niczym z³odziej. Nieprzewidywalna i okrutna zarazem.
Owego nieszczêsnego dnia (11.06.2015r.) stanê³a na dro-
dze Kamila.

Zaskoczy³a go!  I o to
zgin¹³ 17-letni m³odzie-
niec, pe³en ¿ycia, energii
i zapa³u. U progu doro-
s³oœci, której nawet nie
zd¹¿y³ doœwiadczyæ. A
jeszcze tyle mia³ do zro-
bienia. Snu³ plany na
przysz³oœæ, marzy³…

   Pytanie "dlaczego"
ciœnie siê na usta. Lecz
to pytanie retoryczne…

   Œp. Kamil Bojkowski.
Uczeñ klasy IA techni-
kum ekonomicznego
g³ubczyckiego "Mecha-
nika". Za niespe³na dwa
tygodnie mia³ otrzymaæ œwiadectwo promocyjne do klasy
drugiej i dyplom. Nie zd¹¿y³ je odebraæ…

   Œp. Kamil Bojkowski. Wspania³y ch³opak. Zawsze
uœmiechniêty, pe³en pogody ducha i optymizmu. Weso³y,
zabawny, czasem bezpoœredni i jak¿e towarzyski. Przepe³-
niony radoœci¹, dzieli³ siê ni¹ z innymi. Trochê szalony eks-
trawertyk. "Pozytywnie zakrêcony"- mówili o nim koledzy.
Ch³on¹³ ¿ycie. Szybko i intensywnie. ̄ yczliwy i sympatycz-
ny. Da³ siê lubiæ. Mia³ wielu przyjació³. Wyzwala³ pozytyw-
ne emocje. Czyni³ dobro. Wra¿liwy na krzywdê i cierpienie
innych, ofiarowa³ sw¹ pomocn¹ d³oñ.

   Na scenie autentyczny  i przekonuj¹cy. Kreatywny i
twórczy. Wykreowa³ wiele ciekawych ról. Bawi³ i wzrusza³
zarazem. Tak podczas licznych uroczystoœci i akademii szkol-
nych, jak i na scenach lokalnego œrodowiska. Kamil to nie-
zapomniany bandyta  w "Napadzie na bank" , Bob Budow-
niczy w "Antygonie II" , czy przedwojenny policjant w
"Ch³opie i babie", to znów podrywacz w "D³ugiej drodze do
Itaki". Wiele by mo¿na wymieniaæ. A przy tym wygadamy,
otwarty i nieskrêpowany, œmia³o udziela³ wywiadów dla
Radia Opole. W dniu œmierci Kamila w TV G³ubczyce emito-
wany by³ program kabaretowy z jego udzia³em. Teraz to ju¿
pami¹tka po nim.  Nie tak dawno zdradzi³ mi, ¿e swoja przy-
sz³oœæ wi¹¿e z zawodowym aktorstwem i ju¿ chce siê przy-
gotowywaæ do egzaminów w ³ódzkiej "filmówce". Pani
Marysiu - powiada - mamy zaledwie trzy lata i muszê je
dobrze zagospodarowaæ. By³am szczêœliwa, s³ysz¹ce te s³o-
wa. Wszak mia³ predyspozycje, co  zreszt¹ potwierdzili za-
wodowi aktorzy i re¿yserzy. Jedne, drugie, trzecie warsztaty
aktorskie i wyjazdy do Opola, by zg³êbiæ wiedzê  o teatrze.
Kolejnych, niestety, ju¿ nie bêdzie…

    Œp. Kamil Bojkowski. Wszêdzie go by³o pe³no. I tu i
tam. Nie by³o dlañ rzeczy niemo¿liwych! W sytuacjach stre-
sowych mawia³: proszê siê nie martwiæ, bêdzie dobrze, damy
radê. Jego s³owa dzia³a³y niczym koj¹cy balsam.  A w klasie
i garderobie rzeczy Kamila. Jego kostiumy sceniczne i re-
kwizyty. By³ przecie¿ pracowity i pos³uszny. Tê cechê wy-
niós³ zapewne z rodzinnego domu. Szczery!
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PAMIÊCI LUDWIKA PTAKA
Œp.Ludwik Ptak urodzi³ siê 29

lipca 1928 roku w Olszaniku w po-
wiecie Samborskim( obecnie Ukra-
ina ok.  30 km od Przemyœla).

Jego narodzinom towarzyszy³o
niezwyk³e zdarzenie, poniewa¿ aku-
rat wybuch³ w domu po¿ar, w wyni-
ku którego sp³on¹³ ca³y dobytek , a
przyjœcie na œwiat Ludwika odby³o
siê w stodole. Ludwik urodzi³ siê
jako 9 dziecko Agnieszki z domu Ty-
burczy i Stanis³awa Ptaków. By³ naj-
m³odszym dzieckiem  a zarazem  bra-

tem: Marysi, Anieli, Julci, Kasi, Rózi, Józi, Zosi, Tadzia. Woj-
na sprawi³a, ¿e wiele osób z rodzeñstwa zosta³o wywiezio-
nych w g³¹b  Rosji na zes³anie i do obozów. Jako siedemna-
stolatek wraz z rodzicami i siostr¹ Zosi¹ w czerwcu 1945 roku
przekracza granicê Polski i po miesiêcznym transporcie w wa-
gonach bydlêcych zostaj¹ wysadzeni z poci¹gu w pobli¿u
Go³uszowic.

Jako repatrianci osiedli siê w domu po³o¿onym w Go³uszo-
wicach pod nr5 . W tym czasie brat Tadeusz dotychczas prze-
bywaj¹cy na zes³aniu w Kazachstanie ucieka z niewoli i do-
ciera do Go³uszowic w grudniu tego samego roku .By³a to
jedna z najszczêœliwszych chwil w ¿yciu rodziny Ptaków.

Ludwik swoj¹ ¿onê Jadwigê Rydzak pozna³ w Go³uszowi-
cach i 19 lipca 1951 roku zawar³ z ni¹ szczêœliwy zwi¹zek ma³-
¿eñski. Ludwik i Jadwiga zamieszkali w domu rodzinnym i w
kwietniu 1953 roku na œwiat przychodzi ich pierwszy upra-
gniony syn Edward, w 1956 roku drugi syn Kazimierz, w 1958
roku przychodzi na œwiat trzeci syn Tadeusz, a po latach upra-
gniona córeczka Anna. W tym czasie Ludwik oprócz pracy
na gospodarstwie rolnym podejmuje pracê zawodow¹ w la-
sach Pañstwowych przy sadzeniu lasu, nastêpnie jako ro-
botnik sezonowy w Cukrowni Baborów. Kolejna praca to pra-
ca w Rejonie dróg w G³ubczycach. Na emeryturê Ludwik od-
chodzi z ostatniego miejsca pracy, a wiêc ze Spó³dzielni Inwa-
lidów "Piast" w G³ubczycach w 1993 roku. W miêdzyczasie w
1983 roku umiera jego ukochana ¿ona i jest to dla niego stra-
ta, której nigdy nic nie by³o w stanie wyrównaæ. Ma³¿eñstwo
trwa³o 32 lata. Ludwik do koñca swych dni pozosta³ w stanie
wdowca.

¯ycie Ludwika polega³o g³ównie na pracy, wychowywaniu
dzieci, ich kszta³ceniu. Najwiêksz¹ radoœæ sprawia³y mu dzie-
ci ich ¿ony i ziêæ, a g³ównie wnuczêta: Agusia, Bartuœ, Kamil-
ka, Aurelka, Piotruœ, And¿elika, £ukaszek oraz prawnuki: Jul-
cia, Jurek, £ukaszek, Helenka, Kamilek, Dominiczek, Filipek i
Oliwka. Pod koniec swojego ¿ycia wymaga³ sta³ej opieki me-
dycznej z uwagi na liczne i bardzo powa¿ne choroby  dlatego
przebywa³ pod fachow¹ opiek¹ g³ubczyckiego ZOL-u.

By³ kochanym i bardzo wymagaj¹cym Ojcem, nauczy³ nas
wiary, solidnej pracy, mi³oœci, zdrowego rozs¹dku i bycia do-
brymi ludŸmi. By³ te¿ dobrym s¹siadem, szanowanym mieszkañ-
cem wsi i wzorowym katolikiem. W naszej pamiêci pozostanie
te¿ jako cz³owiek pracy i  wzór do naœladowania. Ludwik i Jadwi-
ga Ptak prze¿yli 32 lata razem, a teraz po kolejnych 32 latach
spotkali siê w wiecznoœci.

Zakoñczê s³owami  ks. Jana Twardowskiego : " Œpieszmy
siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹, zostaj¹ po nich tylko
kapcie i telefon g³uchy…           Edward Ptak - najstarszy syn

 >>>>dok.
  WSPOMNIENIE O ŒP. KAMILU BOJKOWSKIM
 Osierocony przez matkê w wieku zaledwie szeœciu lat, czci³ jej

pamiêæ i pielêgnowa³ ja w swoim sercu. Czêsto odwiedza³ jej
mogi³ê, zapala³ znicze, przynosi³ kwiaty… wspomina³.  Obdarzo-
ny ciep³em i mi³oœci¹ zatroskanego ojca, dziadków i cioci Kasi
wyrós³ na wspania³ego ch³opaka.

    Nie tak dawno, po udanym wystêpie z okazji œwiêta 3-go
Maja w Miejskim Oœrodku Kultury, podesz³am do jego ojca, by
z³o¿yæ gratulacje za wspania³ego, utalentowanego syna, nie wie-
dz¹c, ¿e za niespe³na dwa miesi¹ce przyjdzie mi sk³adaæ kondo-
lencje. Czy to nie paradoks?

    Œp. Kamil Bojkowski. Oryginalny indywidualista. Pe³en fran-
ciszkañskiej mi³oœci do œwiata i ludzi. Ju¿ jako gimnazjalista, uczeñ
klasy integracyjnej, dawa³ œwiadectwo idei integracji z niepe³no-
sprawnymi rówieœnikami w programie BEZ BARIER. Ofiarowa³
uœmiech i dobre s³owo tym, dla których los by³ nie ³askawy.

     Œp. Kamil Bojkowski. Nasz Kamil. Jego œmieræ to niepowe-
towana strata dla wszystkich: bliskich, krewnych, znajomych,
wsi Kietlice, spo³ecznoœci ZSM, szkolnego teatru, etc.

    A na pogrzebie Kamila t³umy wiernych, którzy chc¹ go po-
¿egnaæ, rzesze tych, którzy go znali.  Tymczasem pozostaje nie-
utulony ¿al, wspomnienia i pamiêæ o nim, któr¹ bêdziemy pielê-
gnowaæ w naszych sercach, zapewniaj¹c przy tym o modlitwie.

 Niech œmieræ Kamila nie pójdzie na marne. Niech stanie siê
swoist¹ lekcj¹ wychowawcz¹, lekcj¹, z której tak m³odzi jak i
starsi powinni wyci¹gn¹æ w³aœciwe wnioski.

  Drogi Kamilu! Niech dobry Bóg obdarzy Ciê ¿yciem wiecz-
nym.   Œpij w pokoju!

                                                           Maria Farasiewicz

PCK przekaza³o rowery dla „Takich Samych”
W ostatnim dniu lipca mia³o miejsce nies³ychanie mi³e wydarze-

nie. Za spraw¹ opolskiego
oddzia³u okrêgowego Pol-
skiego Czerwonego Krzy¿a
czworo podopiecznych na-
szego stowarzyszenia otrzy-
ma³o rowery trzyko³owe.
Przeciêtnemu cz³owiekowi
mog³oby siê wydawaæ, ¿e to
po prostu tylko rowery. Dla
nas natomiast takie prezenty
s¹ czymœ wiêcej – bêd¹ s³u-
¿yæ do przemieszczania siê i
zarazem wspomagaæ rehabi-
litacjê ruchow¹. Samodzielny
zakup takiego sprzêtu prze-
wy¿sza mo¿liwoœci finanso-
we niejednej rodziny, a
zw³aszcza tej, która musi zapewniaæ finansowanie kosztów leczenia
i rehabilitacji dziecka niepe³nosprawnego. Dlatego tym bardziej
gor¹co dziêkujemy za okazan¹ pomoc. Podziêkowania sk³adamy na
rêce pani Danuty Pilipczuk – dyrektor opolskiego oddzia³u okrêgo-
wego PCK.

Chcemy podkreœliæ, ¿e otrzymaliœmy informacje, ¿e to pierwsze,
ale nie ostatnie rowerki przekazane dla naszych podopiecznych.

Serdeczne podziêkowania kierujemy równie¿ do pana Paw³a Si-
kory za nieocenion¹ pomoc w przetransportowaniu rowerów z Opola.

                                                                                    „Tacy Sami”



   Wrzesieñ 2015 nr  9/26816

 "Bo s¹ ludzie, którzy mog¹ ju¿ do nas nale¿eæ
                        tylko we wspomnieniach"

29 czerwca 2015 roku zmar³a w wieku 61 lat

 ŒP. MARIA TARATUTA
   By³a absolwentk¹ Liceum Ogólnokszta³-

c¹cego  w G³ubczycach, które ukoñczy³a  w
1973 roku. W tym okresie swoje muzyczne
pasje i talent  realizowa³a wystêpuj¹c w ze-
spole wokalnym "Anetki", który prowadzi³
profesor  Albin Gryboœ. Zespó³ ten koncer-
towa³  z sukcesami po ca³ej OpolszczyŸnie,
uœwietniaj¹c swoim œpiewem wiele uroczy-
stoœci i imprez.

W 1975 roku ukoñczy³a Studium Nauczy-
cielskie w Raciborzu i podjê³a pracê w Szko-
le Podstawowej nr 2 w G³ubczycach  jako

nauczycielka wychowania muzycznego. Równolegle akompanio-
wa³a przez wiele lat chórowi, który prowadzi³ ks. profesor K¹dzio³-
ka we W³odzieninie,   a tak¿e studiowa³a i w 1981 roku uzyska³a
dyplom magistra wychowania muzycznego na Uniwersytecie Œl¹-
skim w Cieszynie. 1 wrzeœnia 1977 roku przesz³a na etat nauczyciel-
ki muzyki w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w G³ubczycach, gdzie pra-
cowa³a do 1985 roku. Przez te lata przygotowywa³a oprawê mu-
zyczn¹ wszystkich uroczystoœci i apeli w liceum, s³u¿¹c swoj¹ wiedz¹
i talentem.  Dziêki otwartoœci, optymizmowi, ¿yczliwoœci, gotowo-
œci niesienia pomocy, potrafi³a zachêciæ uczniów do udzia³u w swo-
ich projektach.  Drug¹  pasj¹ Marysi by³o harcerstwo. (tekst ni¿ej)s

Od 1985 roku mieszka³a i pracowa³a w Baborowie - prowadz¹c
kwiaciarniê, a swoje muzyczne pasje realizowa³a jako organistka w
miejscowym koœciele.

 Jej g³os i muzyka towarzyszy³y ludziom przez lata w chwilach
uroczystych, radosnych i smutnych .

  Otoczon¹ kwiatami i muzyk¹, zawsze uœmiechniêt¹ i ¿yczliw¹
 - tak¹ zapamiêtamy Mariê Taratutê (Misiê).
                                              Dorota Turniak,  Krystyna Kopczyk

Do sztambucha
Maria Kiliœ-Taratuta „Misia” - instruktorka ZHP
"Kto raz przyjaŸni pozna³ moc / Nie bêdzie trwoni³ s³ów/
Przy innym ogniu, w inn¹ noc /Do zobaczenia znów…"

Od pocz¹tku swojej pracy pedagogicznej
by³a instruktork¹ ZHP. Wtedy zesz³y siê na-
sze drogi i rozpoczê³a przyjaŸñ. W  SP Nr 2
prowadzi³a rozœpiewan¹ dru¿ynê zuchow¹
"Kosza³ki Opa³ki". Z powodzeniem co roku
bra³a udzia³ w Festiwalu Piosenki Harcerskiej.

W Liceum, zaraz po przyjœciu zaanga¿o-
wa³a siê w pracê szczepu harcerzy starszych.
Bardzo pomaga³a muzycznie co spowodo-
wa³o zwiêkszenie liczby cz³onków ZHP. Chêt-
nie anga¿owa³a siê w organizacjê rajdów, bi-
waków i obozów harcerskich. Nasza grupa

harcerzy zawsze by³a rozpoznawana dziêki gitarom i œpiewom. Po
moim odejœciu Marysia zosta³a Komendantk¹ szczepu a¿ do swo-
jego odejœcia z Liceum w 1985 r. Za swoj¹ pracê instruktorsk¹ na-
grodzona zosta³a wyjazdem z grup¹ harcerzy do Wa³ujek (obwód w
Rosji, z którym wspó³pracowa³y  G³ubczyce w roku 1988).

By³y to piêkne i niezapomniane chwile, a wspomnienia to do
siebie maj¹: czy chcesz czy nie - zawsze wracaj¹.

                                                                         Teresa Idziak

 O WSPARCIU, PRZYJA•NI,
POKONYWANIU PROBLEMÓW

Rodzi siê dziecko niepe³nosprawne, jest rozpacz, która
przemienia siê w szukanie
pomocy, szukanie wsparcia.
A kto go udzieli lepiej jak
nie Ci, którzy zmagaj¹ siê z
tym samym problemem.
Taki by³ w³aœnie pocz¹tek
naszej znajomoœci oraz tego
o czym zaraz przeczytacie.

Jesteœmy matkami dzieci, które potrzebuj¹ w³o¿yæ wiele wy-
si³ku, aby móc osi¹gaæ to co ich zdrowym rówieœnikom przy-
chodzi bez trudu. Jednym s³owem nasze dzieci s¹ niepe³no-
sprawne. My jako rodzice szukamy ró¿nych sposobów, aby
móc im pomóc. Znaj¹c realia naszego lokalnego œrodowiska –
niebywale ograniczonej oferty terapeutycznej dla nich w ich
miejscu zamieszkania oraz doœwiadczaj¹c na w³asnej skórze
utrudniony dostêp do specjalistycznej terapii w oœrodkach w
Opolu w ramach NFZ, postanowiliœmy skorzystaæ z okazji
jak¹ da³o Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarz¹do-
wych og³aszaj¹c konkurs grantowy w ramach Funduszu Ini-
cjatyw Obywatelskich - Kierunek FIO 2015.

Powo³aliœmy grupê nieformaln¹ o nazwie "Zaradni rodzice
w drodze do lepszego rozwoju dzieci", która wyst¹pi³a do
kapitu³y konkursu z wnioskiem o dofinansowanie projektu
pt. „ W drodze do lepszego rozwoju” aplikuj¹c o œrodki finan-
sowe na op³acenie terapii dla dzieci niepe³nosprawnych.

Nie myœleliœmy tylko o swoich pociechach, bo na co dzieñ
spotykamy wiele dzieci w naszym œrodowisku potrzebuj¹cych
wsparcia w procesie rozwoju. Postanowiliœmy, ¿e spróbuje-
my pomóc tak¿e im. Musimy podkreœliæ, ¿e wszystkie trzy
korzystamy tak¿e ze wsparcia naszego lokalnego Stowarzy-
szenia Rodziców Dzieci Niepe³nosprawnych „TACY SAMI”
z G³ubczyc, wiêc wiedzia³yœmy o zapleczu lokalowym i sprzê-
towym jakim stowarzyszenie dysponuje. Wystarczy³ jeden
telefon do zarz¹du i by³a zgoda na bezp³atne udostêpnienie
sali. Potem by³o kilka wieczorów nad projektem, przelanie na-
szych potrzeb na papier, nastêpnie do generatora interneto-
wego. Dwa tygodnie w oczekiwaniu na wyniki konkursu i...
niebywa³a radoœæ gdy okaza³o siê, ¿e nasz wniosek zosta³ na
tyle pozytywnie oceniony, ¿e znalaz³ siê w grupie zwyciê-
skich projektów. Uda³o siê i wygraliœmy 5 tysiêcy z³otych, w
ramach których wsparciem objêta zosta³a grupa 10 dzieci nie-
pe³nosprawnych w formie terapii Integracji Sensorycznej oraz
zajêæ z fizjoterapeut¹. Ogó³em 100 godzin bezp³atnej terapii.
Na przestrzeni trzech letnich miesiêcy. Dla ka¿dego dziecka
przewidziane by³o 5 spotkañ ka¿dego rodzaju, których efek-
tem jest usprawnienie ruchowe dzieci, jak równie¿ rozwój pra-
wid³owego odbioru bodŸców zewnêtrznych dostarczanych
przez zmys³y. Wszystko to w realny sposób poprawi³o ich
funkcjonowanie w domu i w grupie rówieœniczej.

Piszemy to podsumowanie naszego przedsiêwziêcie po to,
aby zachêcaæ Was do dzia³ania i pokazaæ, ¿e czasem wystar-
czy odrobina zaanga¿owania i wysi³ku i mo¿na zrobiæ coœ
wartoœciowego, pomóc sobie i innym.

Konkurs najprawdopodobniej bêdzie mia³ kolejn¹ edycjê.
ŒledŸcie stronê www.ocwip.pl i startujcie, bo warto. Nam siê
uda³o, Wam te¿ mo¿e siê udaæ.

                                       Ula, Aga, Kasia – zaradni rodzice



WRZESIEÑ 2015 nr 9/268 17

Zak³ad Karny
I VOCANDA znowu na fali
Przyzak³adowy zespó³ muzyczny po raz kolejny zagra³ dla

osadzonych w Zak³adzie Karnym w G³ubczycach.
Grupa wiêziennych muzyków pod przewodnictwem wycho-

wawcy ds. zajêæ kulturalno – oœwiatowych 15 lipca br. zorgani-
zowa³a koncert dla osadzonych, przebywaj¹cych w jednostce.
Godzinny wystêp na placu rekreacyjno - sportowym obejrza³a
liczna grupa osadzonych. Zespó³, dziêki swoim muzycznym umie-
jêtnoœciom, sprawi³ du¿o radoœci. Publicznoœæ z zainteresowa-
niem wys³ucha³a gry i gromkimi brawami nagrodzi³a wykonaw-
ców.

Zespó³ tworzy 5 osadzonych, graj¹cych muzykê bêd¹c¹ po³¹-
czeniem rocka
i bluesa. W
o b e c n y m
sk³adzie I VO-
CANDA ist-
nieje od 2012
r. Projekt
utworzenia
zespo³u mu-
zycznego po-
wsta³ pod-
czas realizacji
autorskiego
programu pn.
"Muzyka do-
prowadzi ciê do wolnoœci", który na trwale wpisa³ siê w szeroki
wachlarz prowadzonych zajêæ resocjalizacyjnych na terenie g³ub-
czyckiej jednostki. Aktualnie grupa w swoim repertuarze posia-
da oko³o 20 utworów autorskich, zró¿nicowanych muzycznie, w
których wymieszany jest mocny rock, blues oraz rockowe balla-
dy. I VOCANDA bez wiêkszego sukcesu zadebiutowa³a w 2014
roku na Ogólnopolskim Przegl¹dzie Zespo³ów Wiêziennych zor-
ganizowanym przez Zak³ad Karny w Wojkowicach. W tym roku
muzycy zapowiadaj¹ sukces na przegl¹dzie. G³ubczycki zespó³
wzi¹³ udzia³ równie¿ w I Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Wiê-
ziennej "DŸwiêki wolnoœci" zorganizowanym przez Zak³ad Kar-
ny w Stargardzie Szczeciñskim. Z optymizmem czekamy na roz-
strzygniêcie. Mamy nadziejê, ¿e ju¿ w nied³ugiej przysz³oœci uda
nam siê zorganizowaæ koncert dla szerszej publicznoœci przy
udziale MOK

                            Tekst i zdjêcia: ppor. Kawulok Bart³omiej

 DOSKONALENIE
  PSÓW SPECJALNYCH

Po³¹czone dzia³ania opolskiej S³u¿by Wiêziennej, Policji i
S³u¿by Celnej, które mia³y miejsce 29 lipca br. w Zak³adzie
Karnym to cykliczny trening, który przechodz¹ funkcjonariu-
sze i ich psy, aby skutecznie wykrywaæ substancje psychoak-
tywne i przeciwdzia³aæ ich obrotowi.

 Wspólne æwiczenia polega³y na wykorzystaniu psów spe-
cjalnych do wyszukiwania substancji narkotyzuj¹cych na tere-
nie g³ubczyckiej jednostki.
Do najczêœciej wystêpuj¹-
cych wœród psów specjal-
nych ras nale¿¹: owczarki
niemieckie, teriery, labra-
dory oraz owczarki belgij-
skie. W Zak³adzie Karnym
s³u¿bê pe³ni pies specjal-
ny rasy terier, o imieniu
Narko.

W ramach podjêtych
dzia³añ przeprowadzono
kontrolê: miejsc pracy osób pozbawionych wolnoœci, biblioteki,
magazynu odzie¿owego, paczek dla osadzonych, koresponden-
cji oraz samochodu s³u¿bowego. Celem szkolenia by³a ocena
sprawnoœci i skutecznoœci pracy funkcjonariuszy i ich psów oraz
przeciwdzia³anie ewentualnym próbom przedostania œrodków
psychoaktywnych na teren zak³adu karnego.

W æwiczeniach bra³o udzia³ 6 funkcjonariuszy – przewodni-
ków psów specjalnych – z jednostek podleg³ych Okrêgowemu

Inspektoratowi S³u¿by Wiêziennej w Opolu oraz 2 funkcjonariu-
szy z Komendy Powiatowej Policji z Krapkowic i Prudnika i 1
funkcjonariusz z Izby Celnej w Opolu. W trakcie przeprowadzo-
nych dzia³añ mieli oni okazjê wymieniæ swoje doœwiadczenia,
zaobserwowaæ ró¿nice wynikaj¹ce z innych programów tresur
psów oraz sprawdziæ skutecznoœæ i kondycjê swoich podopiecz-
nych.Na specjalne zaproszenie szkolenie prowadzi³ aspirant
Micha³ Styczeñ, koordynator ds. psów s³u¿bowych w Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji w Opolu. Efektem przeprowadzonych
æwiczeñ by³o wskazanie przez psy kilku miejsc, w których wcze-
œniej ukryto próbki narkotyków. Akcja mia³a równie¿ charakter
prewencyjny, gdy¿ uzmys³awia³a skazanych o skutecznoœci pracy
psów specjalnych.

                             sTekst i zdjêcia: ppor. Kawulok Bart³omiej
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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 wewnêtrz-
nych 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 poda-

niem "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 opubli-

kowane 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

Fotografie  noworodków: KADR

Studio Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur, G³ubczyce,

Grunwaldzka 2,  662 065 354
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Zimnik Gracjan s.Lucyny
Dzier¿ys³awice 21.06.15

15.45 3800g 57cm

Spytkowska Karolina
£¹ka Prudnicka 11.06.15

8.20 3600g 58cm

Szymañska Dorota
c.Izabeli G³ubczyce

21.06.15 0.50 3150g 55cm

Trefon Lena c.Sylwi
Baborów 02.06.2015
10.00 3610cm 51cm

Zakrzewski Bart³omiej
s.Iwony Debrzyca 01.06.15

8.20 3940g 58cm

Fulneczek Olaf s.Justyny
G³ubczyce 14.07.2015

11.50 3750g 56cm

Banasik c.Jadwigi Zabrze
22.07.2015 7.45 2950g

56cm

Burakowska Hanna c.Anny
Pilszcz 02.07.2015 14.20

3200g 55cm

Czerkawska Julia c.Anny
G³ubczyce 09.07.2015

11.20 2750g 54cm

Doro¿yñska Martyna
c.Agaty Bia³a 20.07.2015

13.50 4000g 58cm

Klekociuk Hubert s.Ewy
Mieszkowice

07.07.15 5.45 3350g 58cm

Gaczyñski Miko³aj
s.Agnieszki Micha³kowice

19.07.15 8.55 4100g 60cm

Karpiel Paulina c.Marzeny
Debrzyca 11.07.2015

21.05 2770g 52cm

Klamczyñski Marcel
Baborów 30.07.15 11.40

3000g 52cm

Klasiñski Pawe³
 s.Katarzyny, Lubrza

01.07.15 3900g 57cm

Maciaszczyk Jan s.Kata-
rzyny G³ubczyce 08.07.15

5.05 3350g 57cm

Kochmaniewicz Jan
Rac³awice Œl. 22.07.15

18.23 3700g 57cm

Kuœ Julia c.Haliny
Nowa Cerekwia 20.07.15

8.20 2850g  51cm

Luft Hanna c.Marioli
Goœwinowice 08.07.15

15.15 2880g 55cm

£acek Julia c.Cecylii
Branice 19.07.15

20.00 3850g 58cm

Majewska Iga c.Bogus³awy
Bogdanowice 25.07.15

8.20 3850g 58cm

Malota Amelia c.Natalii
Micha³kowice  04.07.15

21.55 3600g 59cm

Mas³owska Julia c.Joanny
Krzy¿owice 17.07.15

4.05 4650g 62cm

Mirga Fabian s.Agnieszki
G³ubczyce 23.07.15
4.40 3200cm 56cm

Michalak Antoni
s. Wioletty Rac³awice Œl.

06.07.15 8.25 3430g 56cm

Serdecznie Witamy 41 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych w lipcu 2015 w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach. Rodzicom Gratulujemy!
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(foto)  Pierwsze strony Kroniki KGW,
Udzia³ KGW  w Do¿ynkach:
so³tys Ma³gorzata Walicka w koœciele,
dzielenie chlebem, dzieci SP z dyr. T. Zakrzyk,
Wystawka robótek (D. Danylczuk)  przy okazji
 wyborów So³tysa  (G. Kulka przew. KGW)
 z Burmistrzami  A. Krup¹, K. Bedryjem,
Wystawka i udzia³ w podsumowaniu dzia³alnoœci OODR
Odznaczenie dla G. Kulka na do¿ynkach w Opawicy

KGW
PO
MO
RZO
WI
CE


