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WYWIAD
Z BURMISTRZEM G£UBCZYC

Panie  Burmistrzu, zwracam siê
do Burmistrza G³ubczyc  Adama
Krupy, od ostatniej naszej rozmowy
minê³o ponad  æwieræ roku, a przypo-
mnê, by³o to do   grudniowego  G³osu
G³ubczyc, koñcz¹c  podsumowanie
roku 2015 pad³a zapowiedŸ, ¿e  " w
tym roku planujemy jeszcze …."
potem  by³o wprowadzenie  w plany
na  2016 rok.

Proszê dziœ dokoñczyæ zdanie "w tym roku planujemy jeszcze"…
AK.  Pamiêtam nie tylko plany, ale równie¿ zastrze¿enia i oba-

wy o krótkie terminy i o aurê czy pozwoli zrealizowaæ obietnice?
Dziœ  z satysfakcj¹ dokoñczê to zdanie - zrobiliœmy Koszarow¹,
drogê od Koœciuszki do Wa³owej, alejkê na Cmentarzu Komu-
nalnym, wykonaliœmy drogi  w Nowych Go³uszowicach, dziêki
sprzyjaj¹cej nam aurze zd¹¿yliœmy  zagospodarowaæ kwoty  prze-
widziane w 2015r. na rewitalizacjê parku, co prawda - nie dokoñ-
czyliœmy chodnika obok sklepu Media Ekspert , a drogê dojaz-
dow¹ do Os. Konstytucji od ul. Kochanowskiego z miejscami
postojowymi (obok Gimnazjum nr 1 foto) zrobiliœmy w tym roku.
Koszt tej inwestycji to 71 645,69 z³ (brutto)

JW.  Jak min¹³ pierwszy kwarta³ 2016,
 jakie sprawy dominowa³y?
AK. Zacznê od spraw finansowych, bo optymistycznych.
 Pierwsza  sprawa - sesja Rady Miejskiej zwiêkszy³a w bud¿e-

cie Gminy kwotê na wydatki  o 2,2 mln z³, by³o to mo¿liwe dziêki
oszczêdnoœciom  z  ubieg³ego  roku, dziêki temu nie bêdziemy
musieli zaci¹gaæ kredytów  na nowe zadania.

Druga sprawa - otrzymaliœmy z Urzêdu Marsza³kowskiego
kwotê 1.170 tys. z³ w  zwi¹zku ze zwiêkszeniem   dofinansowania
na rewitalizacjê  Rynku z 48% do 85% wydatków .

JW. Na jakie zadania  zostan¹ przeznaczone dodatkowe
pieni¹dze?
AK. Kwota 1 170 tys. z³ nie zosta³a jeszcze rozdysponowana ,

bo to "œwie¿a" sprawa . Natomiast te 2,2 mln ¿³ przeznaczymy
g³ównie na drogi, chodniki, (foto)  ale nie tylko,

- na mieszkania   planujemy wyremontowaæ  dwa budynki
(na ul. Niepodleg³oœci 4 i Ba³uckiego 4 -  500 tys. z³,
- na wymianê okien w  zasobach mieszkaniowych -  100 tys. z³,
- na  remont elewacji Urzêdu Miejskiego, nie remontowanej
chyba od 70 lat, gdy¿ odpadaj¹ce gzymsy zagraj¹ bezpieczeñ
stwu - 600 tys. ,

- na rewitalizacjê parku  dodatkow¹ kwotê 200tys. z³ jako
 wk³ad w³asny do pozyskanych 800 tys.  z zewn¹trz.(foto)
- na zakup  œredniego  wozu  stra¿ackiego  dla OSP JRG

 w Grobnikach -
  200 tys. z³
Druga kwota po-

zwoli nam ruszyæ
myœlê, ¿e w 2017r.
budownictwo miesz-
kaniowe wieloro-
dzinne (niesocjalne)
z lokalizacj¹ w cen-
trum miasta w miej-
scu dawnego "drew-
budu", z  mieszkania-
mi o umiarkowanym
czynszu, by³oby to
jednoczeœnie  do-
mkniêcie zabudowy
Rynku, choæ mog¹  tam
wyst¹piæ dodatkowe
trudnoœci bo jest to
strefa objêta nadzorem
konserwatorskim i z
piwnicami.

JW. Skoro mowa o budownictwie , to jakie mamy jeszcze
inne perspektywy w tym zakresie?

AK. Czekamy  na zapowiadany przez rz¹d program  "budow-
nictwo +"  o dofinansowywaniu budownictwa, by "nie wyjœæ
przed szereg"

Jeœli chodzi o budownictwo w mieœcie liczymy te¿ na prywat-
nego inwestora przy ul. Browarnej.

Dla budownictwa 1-rodzinnego przygotujemy zapowiadane
w moim programie wyborczym tereny pod budowê dzia³ek  w
okolicy  ul. K. Miarki. Przy ul. Œwiêtokrzyskiej  ok. 1ha terenów
nale¿¹cych do Agencji Nieruchomoœci Rolnych,  inne rozwi¹za-
nie to "plomby" w mieœcie.   Bêdziemy te¿  sprzyjaæ prywatnym
w³aœcicielom, je¿eli  zechc¹ przekszta³caæ tereny pod budownic-
two 1-rodzinne. W rezerwie  mamy  przy ul. Wroc³awskiej  21
dzia³ek, ale one wymagaj¹ sporych nak³adów inwestycyjnych
(ok. 3 mln z³).
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Przygotowujemy teren  po dawnej cegielni  na ul. Bytomskiej
na dzia³alnoœæ  us³ugowo - mieszkaniow¹  Jest to teren atrakcyj-
nie po³o¿ony - blisko centrum i obwodnicy. Przy okazji   zosta³o
zlikwidowane dzikie wysypisko œmieci  na tym terenie oraz  wy-
burzony  komin którego stan zagra¿a³ bezpieczeñstwu  ludzi.
Teren od strony ul. Kopernika  zosta³ zamkniêty szlabanem, aby
sytuacja z wysypiskiem siê nie powtórzy³a (foto)

JW. Wspieranie mieszkalnictwa,  budownictwa w ró¿nych
formach to na pewno wa¿ne kierunki polityki gminy, jakie inne
dzia³ania id¹ równie¿ w  kierunku poprawy  warunków ¿ycia
mieszkañców

AK.  Mam na uwadze dostêpnoœæ z odleg³ych miejscowoœci
do miasta. Nie chcia³bym takiej sytuacji, ¿e mieszkañcy gminy
nie dysponuj¹cy w³asnymi œrodkami lokomocji - choæby ze
wzglêdu na wiek lub zdrowie - byli pozbawieni po³¹czenia komu-
nikacyjnego z G³ubczycami chodzi o  dostêp do lekarza, przy-
chodni, szpitala lub po wiêksze zakupy albo wa¿ne inne sprawy
za³atwiaæ. Dlatego jestem za tym aby dofinansowaæ  z bud¿etu
gminy (kwot¹ 50-60 tys. z³) niektóre nierentowne kursy PKS  na
terenie naszej Gminy. Biorê te¿ pod uwagê to, ¿e w 2017 roku
ustawowo transport publiczny bêdzie zadaniem samorz¹du i jest
korzystne dla naszej gminy, ¿e mamy PKS , który bêdzie to reali-
zowa³.

Innym dzia³aniem zmierzaj¹cym do poprawy bytu mieszkañ-
ców jest dofinansowywanie wymiany Ÿróde³ ciep³a na bardziej
sprawne, ogrzewanie wêglowe na gazowe lub solary albo pom-
py ciep³a. Staramy siê w tym roku za³atwiæ wszystkie wnioski
pozytywnie To dzia³anie ma wymiar nie tylko ekonomiczny, ale i
ekologiczny. Zachêcam  do kupowania  wysokiej jakoœci Ÿróde³
ciep³a  u naszych rodzimych  (gminnych) producentów. Bêdzie w
przysz³oœci tañszy serwis, bo bli¿ej, a co wa¿niejsze te firmy p³ac¹
podatki do naszej Gminy i zatrudniaj¹ naszych mieszkañców.

JW.     Na koniec jakieœ sprawy bie¿¹ce
AK. Utrudnienia w ruchu  jakie by³y na ul Moniuszki powsta-

³y z powodu awarii kanalizacji,  pojawi³y siê tam te¿ nieprzewi-
dziane dodatkowe trudnoœci. Dobrze, ¿e sta³o siê to przed pla-
nowanym remontem ci¹gu ulic od Wroc³awskiej do skrzy¿owa-
nia z ul. Sosnowieck¹. Dlatego GWiK bada i wyszukuje takie
miejsca awaryjne. (foto) Podobne badania sieci prowadzone bêd¹

na  ul. Mickiewicza z przyleg³oœciami przed jej kapitalnym re-
montem, w razie potrzeby sieæ zostanie wymieniona. Jeœli cho-
dzi o spó³kê GWiK dodam jeszcze, ¿e nag³aœniana sprawa kar za

nie dotrzymanie norm przez Oczyszczalniê Œcieków zakoñczy³a
siê pomyœlnie dla spó³ki. W zamian za umorzenie kary spó³ka
zobowi¹za³a siê do wykonania inwestycji  kanalizacyjnych, za-
dania zosta³y wykonane, z koñcem grudnia 2015r. kara zosta³a
umorzona.

Utrudnienia w ruchu powsta³y równie¿ w okolicy ul. Powstañ-
ców, S³owackiego, Sk³odowskiej, (foto) w  zwi¹zku ze zmian¹
organizacji ruchu. Pomys³ nie wzbudzi³ jednak  delikatnie mó-
wi¹c  entuzjazmu. Jestem za przywróceniem dwukierunkowoœci
ruchu na ul. Powstañców po wykonaniu zatok postojowych.
Musimy wczeœniej uporaæ siê z wycink¹ paru drzew, a ulicy Sk³o-
dowskiej  musimy siê przyjrzeæ pod k¹tem organizacji i miejsc

p o s t o j o w y c h .
(foto)

Program 500+
realizowany jest
sprawnie, bez za-
k³óceñ. Rz¹d tym
razem nie obci¹¿y³
samorz¹dów kosz-
tami administro-
wania przeznacza-
j¹c 2% na koszty operacyjne. Akcja obejmie ok. 2000 dzieci dla
jej przeprowadzenia zatrudniliœmy 3 osoby. Dwie maj¹ stanowi-
ska pracy w OPS, jedna w budynku USC. Liczê na poprawê
demografii. O przebiegu akcji 500+ informowaæ bêdziemy na bie-
¿¹co.

                                                    JW. Dziêkujê za rozmowê
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OG£OSZENIA O ROKOWANIACH
Prezes Zarz¹du G³ubczyckiego TBS Spó³ka z o.o. z siedzib¹ przy ul. Pocztowej 8, 48 - 100 G³ubczyce

 og³asza IV rokowania po trzecim przetargu nieograniczonym i III rokowaniach zakoñczonych
wynikiem negatywnym na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci

Lokal mieszkalny nr 10 przy ul. Kochanowskiego 13 w G³ubczycach o pow. u¿ytk. 17,60m2, po³o¿ony na
poddaszu budynku mieszkalno-us³ugowego. Do lokalu przynale¿y piwnica o pow. 7,00m2.  Cena wywo³awcza; 8800z³. Termin i
miejsce sk³adania pisemnych zg³oszeñ w rokowaniach; 06.07.2016r. do godz. 10:00, pok nr 18 w siedzibie G³ubczyckiego TBS
Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 - 100 G³ubczyce.  Rokowania odbêd¹ siê w dniu 07.07.2016r. od godz. 12:00 w œwietlicy siedziby
G³ubczyckiego TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 - 100 G³ubczyce. Zaliczkê w wysokoœci 880z³ nale¿y wp³aciæ w pieni¹dzu do
06.07.2016r. przelewem na konto BS 40 8868 0004 1000 0000 1007 0001 z adnotacj¹: "Kochanowskiego 13/10".

Wiêcej szczegó³ów dotycz¹cych rokowañ mo¿na znaleŸæ na stronie:  www.gtbs.eu w zak³adce OG£OSZENIA lub
www.bip.glubczyce.pl  w zak³adce Jednostki Gospodarcze/G³ubczyckie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego - Og³oszenia

TRANSGRANICZNE TARGI PRACY
I  GIE£DY EDUKACJI

 19. kwietnia br. myœliwskim hejna³em odegranym przez ucznia
Technikum Leœnego Zespo³u Szkól z Tu³owic w G³ubczyckim Ra-
tuszu uroczyœcie otwarto miêdzynarodowe Targi Pracy i Edukacji

 Tegoroczne spotkanie pracodawców oraz przedstawicieli szkó³
ponadgimnazjalnych odby³o siê w ramach Partnerstwa Transgra-
nicznego EURES-T Beskydy pod nazw¹ - Transgraniczne Targi Pra-
cy i Gie³dy Edukacji. W targach uczestniczyli przedstawiciele pra-
codawców z Polski i Czech oraz uczniowie  ze szko³y zawodowej w
Bruntalu, którzy  przy okazji zwiedzili PMZG , obejrzeli panoramê
G³ubczyc z wie¿y ratusza, poznali nowoczesne technologie  pro-
dukcji  pomp ciep³a i fotoogniw  w firmie Galmet  (foto str. 2) Uczest-
nictwo zaproszonych przedsiêbiorców by³o doskona³¹ okazj¹ do
zaprezentowania prowadzonej przez nich dzia³alnoœci oraz stwarza-
³o im mo¿liwoœæ pozyskania przysz³ych pracowników. Wielu z po-
œród wystawiaj¹cych korzystaj¹c z mo¿liwoœci dotarcia do szerszej
grupy osób prowadzi³o rekrutacjê pracowników kieruj¹c swoje oferty
pracy do osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy. Osoby te,
które tego dnia postanowi³y odwiedziæ G³ubczycki Ratusz mog³y
zapoznaæ siê z interesuj¹cymi ofertami pracy oraz uzyskaæ dodat-
kowe informacje bezpoœrednio u potencjalnego pracodawcy.

G³ubczyckie targi organizowane by³y równie¿ z myœl¹ o gimnazja-
listach, którzy bêd¹ ju¿ nied³ugo wybieraæ szko³y ponadgimnazjal-
ne oraz m³odzie¿y ostatnich klas szkó³ ponadgimnazjalnych chc¹-
cych kontynuowaæ sw¹ edukacjê na studiach. Swoje oferty zapre-
zentowa³y wiêc szko³y œrednie z powiatu g³ubczyckiego a tak¿e
uczelnie wy¿sze z województw: Opolskiego, Dolnoœl¹skiego i Œl¹-
skiego. Ka¿dy odwiedzaj¹cy  móg³ znaleŸæ coœ dla siebie- m³odzie¿
oferty edukacyjne, poszukuj¹cy pracy interesuj¹ce oferty a tak¿e
osoby posiadaj¹ce pracê, którzy chc¹ podnieœæ lub zmieniæ kwalifi-
kacje. W targach wziê³o udzia³ 56 wystawców, którzy tego dnia
przedstawili ³¹cznie  235 ofert pracy wœród, których znajdowa³y siê
oferty pracy skierowane na lokalny rynek jak równie¿ oferty pracy
za granic¹.  Organizatorami Transgranicznych Targów Pracy i Gie³-
dy Edukacji by³ Starosta G³ubczycki, Powiatowy Urz¹d Pracy  oraz
Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu.

G³ubczyckie targi pracy to kolejna inicjatywa Powiatowego Urzê-
du Pracy  zmierzaj¹ca do zminimalizowania bezrobocia w naszym
powiecie. Efekty pracy urzêdu widoczne s¹ w postaci sukcesywnie
zmniejszaj¹cego siê bezrobocia. W lutym 2015 roku liczba zareje-
strowanych bezrobotnych wynosi³a 2 974 osób (stopa bezrobocia
wynios³a wówczas 17,9%) natomiast w lutym 2016 roku liczba bez-
robotnych spadla do 2 414 osób, a stopa bezrobocia wynios³a 14,9
proc. i by³a ni¿sza o 3,0 punkty procentowe.     (foto str.2)

           PUP G³ubczyce

XI MARSZ PAMIÊCI
2. kwietnia 2016 r w 11. rocznicê

œmierci œw. Jana Paw³a II odby³ siê
"Marsz Pamiêci" zorganizowany przez
Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II w Pietro-
wicach i Parafiê Rzymskokatolick¹ w

Braciszowie. Tegoroczna  piesza pielgrzymka odbywa³a siê
pod has³em "Dotknij Mi³osierdzia".

W tym roku po raz
pierwszy podczas ca³ej
drogi niesione by³y reli-
kwie  I stopnia tj. kropla
krwi na p³ótnie œw. Jana
Paw³a II, otrzymane od
kardyna³a Stanis³awa
Dziwisza.

Trasa przebiega³a z
G³ubczyc z Placu Jana
Paw³a II do Go³uszowic
przy œpiewie pieœni piel-
grzymkowych. Z Go³u-
szowic do Równego przy
modlitwie i rozwa¿aniach
czêœci Chwalebnej ró¿añ-
ca œwiêtego. W Równem
jak co roku Rada So³ecka
z Rad¹ Parafialn¹ przygotowa³a kanapki z herbata i kaw¹ dla
ponad 200 osobowej grupy. Z Równego do Dobieszowa by³
czas tzw. "Milczenia". W Dobieszowie, kolejny goœcinny
poczêstunek przygotowany z dobroci serca mieszkañców.
Z Dobieszowa trasa wiedzie leœn¹ drog¹, jest to wyj¹tkowa
okazja by odprawiæ Drogê Krzy¿ow¹. Rozwa¿ania poœwiê-
cone by³y -  jaki jest mój stosunek do Koœcio³a jako Domu…
Kolejnym przystankiem by³  parking leœny zwany "Baryka-
dy", tam przed ostatni poczêstunek, czyli jak to pielgrzymi
nazywaj¹ "obiad". Po chwili odpoczynku uczestnicy ruszyli
w dalsz¹ drogê w stronê Radyni z modlitw¹ Koronki do Bo-
¿ego Mi³osierdzia, w kierunku Mokrego Kolonii i na koñcu
do Pietrowic Tam w Zespole Szkó³ odpoczynek i kolejny
poczêstunek z mo¿liwoœci¹ wpisania siê do  pami¹tkowej
kroniki. O godz. 16.00 w koœciele w Pietrowicach Nabo¿eñ-
stwo ku czci œw. Jana Paw³a II z uca³owaniem relikwii, po
b³ogos³awieñstwie powrót pielgrzymów do domu.

Proboszcz parafii Braciszów ks. Krzysztof Wójtowicz oraz
dyrektor Zespo³u Szkó³  w Pietrowicach Bogdan Kulik sk³a-
daj¹ podziêkowania za pomoc w organizacji niniejszego
przedsiêwziêcia

                                                             Organizatorzy
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MIESZKANIE WE WROC£AWIU
 NA SPRZEDA¯

WROC£AW ŒRÓDMIEŒCIE (UL.ORZESZKOWEJ)
 PO GENERALNYM REMONCIE   60 M2,

GOTOWE DO WPROWADZENIA.  CENA 350 000 Z£
WIECEJ INFORMACJI: WWW.TINY.PL/GTBZV

KONTAKT 693 56 03 04

UWAGA!!!
 NA KLESZCZE!
            Wraz z nadejœciem wiosny pojawi³y siê

kleszcze, które s¹ powszechnie kojarzone z wy-
cieczk¹ do lasu. To jednak b³¹d. W rzeczywistoœci
te ma³e pajêczaki chêtnie przebywaj¹ w trawie i rów-

nie dobrze czuj¹ siê na zwyk³ym skwerku. Potrafi¹ wspinaæ siê
na wybuja³e trawy b¹dŸ krzewy, jednak zwykle nie wy¿ej ni¿ na 70
cm.

W zwi¹zku z tym drzewa wcale nie s¹ im potrzebne, by dostaæ
siê na twoj¹ odzie¿, a stamt¹d na skórê. Dodatkowo problem stano-
wi fakt, ¿e uk³ucie kleszcza nie jest odczuwane, poniewa¿ wydzie-
la on substancjê znieczulaj¹c¹. To sprawia, ¿e wracaj¹c z wyciecz-

ki, zapominamy o tym, aby dok³adnie obejrzeæ swoje
cia³o.

Jakie skutki zdrowot

Podczas wysysania krwi kleszcz mo¿e przekazaæ
¿ywicielowi groŸne wirusy, bakterie oraz pierwot-
niaki bêd¹ce czynnikami etiologicznymi chorób
takich jak: anaplazmoza, babeszjoza, kleszczowe

zapalenie mózgu czy borelioza. Badania dowodz¹, ¿e co trzeci
kleszcz jest nosicielem chorobotwórczego patogenu, czasem
nawet kilku jednoczeœnie- tzw. koinfekcja. Choroby te daj¹ wiele
niespecyficznych objawów, trudnych do w³aœciwego zdiagno-
zowania, a ujawniaj¹cych siê nawet po d³ugim czasie od uk¹sze-
nia przez kleszcza. Mog¹ to byæ: bóle kostno- stawowe, zapale-
nie stawów, miêœni i œciêgien, zapalenie opon mózgowych, po-
ra¿enie i zapalenie nerwów, zapalenie miêœnia sercowego, stany
chronicznego zmêczenia, objawy psychiatryczne (jak depresja i
zaburzenia pamiêci) i inne. Sprawê mo¿e komplikowaæ jednocze-
sne wyst¹pienie kilku ró¿nych chorób odkleszczowych. Leczenie
bywa d³ugotrwa³e i tym trudniejsze, im póŸniej postawiona w³aœci-
wa diagnoza, a niektórych szkód wyrz¹dzonych w organizmie przez
patogeny nie sposób ju¿ cofn¹æ.

Statystyka zachorowañ na boreliozê na terenie
 powiatu g³ubczyckiego.
 W roku  2015 zarejestrowano znacznie ni¿sz¹ iloœæ zachoro-

wañ na boreliozê ni¿ w roku ubieg³ym. Odnotowano 16 przypad-
ków Boreliozy ( wspó³czynnik zapadalnoœci na 100 tys. miesz-
kañców wyniós³ 33,40), natomiast w roku 2014r. - 27 przypadki
(wsp. zap./100tys. wyniós³ 56,37). W wiêkszoœci przypadków
g³ównym objawem zachorowania by³ rumieñ na skórze. Do za-
ka¿enia dochodzi³o w trakcie pobytów w lesie, podczas wyko-
nywania prac w ogródkach  lub na dzia³kach rekreacyjnych.

Gdzie i kiedy atakuj¹ kleszcze?
Kleszcze bytuj¹ w miejscach zacienionych i wilgotnych oraz

w pobli¿u potencjalnych ¿ywicieli, a wiêc w lasach, na ³¹kach, w
okolicach naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych, a tak-
¿e w przydomowych ogródkach. Potrafi¹ rozpoznaæ ¿ywiciela
na podstawie zapachu potu, wydychanego przez niego dwu-
tlenku wêgla, ciep³oty cia³a czy zmiany oœwietlenia (rzucanego
cienia). Przechodz¹c przez trawy czy krzewy "zbieramy" klesz-
cze. Gdy œrednia dobowa temperatura przekroczy 8°C, kleszcze

staj¹ siê aktywne i poszukuj¹ ¿ywiciela, a wiêc od wczesnej wio-
sny do póŸnej jesieni, czasem nawet zim¹.

Kto jest szczególnie nara¿ony?
Osoby które:
* aktywnie spêdzaj¹ czas na œwie¿ym powietrzu,
* uprawiaj¹ turystykê piesz¹, rowerow¹, kajakarstwo,
     ¿eglarstwo i inne,
* zbieraj¹ grzyby i jagody,
* poluj¹ i wêdkuj¹,
* wyje¿d¿aj¹ na obozy i kolonie,
* przebywaj¹ czêsto w lesie i na tzw. terenach zielonych
    w ramach pracy, hobby czy rekreacji.
Jak siê pozbyæ kleszcza?
* Kleszcza usuwaæ delikatnie specjalna pêset¹ /dostêpna w

aptece/ wykonuj¹c ruch obrotowy, zwracaj¹c uwagê aby nie
zosta³ w skórze ¿aden jego element. Nie nale¿y smarowaæ wk³u-
tego kleszcza t³uszczem sssss- dusz¹cy siê kleszcz zwraca do
organizmu ¿ywiciela wyssan¹ wczeœniej krew, a wraz z ni¹ pato-
geny chorobotwórcze.

* Obserwowaæ miejsce uk³ucia przez kleszcza w kierunku wy-
st¹pienia tzw. rumienia wêdruj¹cego (czerwonej plamy rozcho-
dz¹cej siê promieniœcie z przejaœnieniem w œrodku) charaktery-
stycznego dla boreliozy. Niestety w ok. 40-70% przypadków
zaka¿enia krêtkami Borrelia ru-
mieñ nie wystêpuje, a choroba
ujawnia siê dopiero po d³u¿szym
czasie jako postaæ przewlek³a.

Profilaktyka to podstawa.
* Udaj¹c siê w miejsce wystê-

powania kleszczy ubieraæ siê
warstwowo, w d³ugie rêkawy i
wysokie buty, aby maksymalnie
utrudniæ kleszczom dostêp do
cia³a.  Powinniœmy wyrobiæ w
sobie nawyk  dok³adnego
sprawdzania czy z wycieczki nie przynieœliœmy nieproszonych
goœci.  Po powrocie do domu niezw³ocznie zdj¹æ i wypraæ ubra-
nie.

* Stosowaæ na cia³o specjalnie do tego przeznaczone
   repelenty, odstraszaj¹ce kleszcze.
* Po ekspozycji w miejscu nara¿enia na kleszcze dok³adnie
    obejrzeæ ca³e cia³o. Szacuje siê, ¿e kleszcz przekazuje choro
    botwórcze patogeny dopiero po kilku, a nawet kilkunastu
    godzinach od wk³ucia. Im szybciej usuniêty kleszcz, tym
    mniejsze ryzyko zachorowania.
* Przy czêstym nara¿eniu na uk¹szenia kleszczy, warto rozwa
  ¿yæ szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.
   Skuteczna szczepionka na boreliozê jak dot¹d nie powsta³a.
* Po ka¿dym kontakcie z kleszczem skonsultowaæ siê z leka
   rzem pierwszego kontaktu.
* Pamiêtajmy, ¿e  zwierzêta domowe mog¹ ucierpieæ przez klesz
     cze czêœciej i szybciej ni¿ cz³owiek.
      PP Inspektor Sanitarny w G³ubczycach
                                                                  Alina Mazur-Ciapa

CZES£AW KRAWCZYSZYN
PODGAJ 23  57-150 PRUSY

NIP: 914-141-05-84
KUPIÊ CI¥GNIKI, PRZYCZEPY

 I MASZYNY ROLNICZE.
602 811 423
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Panie Starosto, Panie Burmistrzu, koledzy
kombatanci, koledzy, kole¿anki, druhny,
druhowie, harcerze, droga m³odzie¿y
 i spo³eczeñstwo Ziemi G³ubczyckiej!

8 maja 2016 r. mija 71. rocznica zakoñ-
czenia II wojny œwiatowej i    97. roczni-
ca powstania Zwi¹zku Inwalidów Wo-
jennych RP.

 Od wielu lat spotykamy siê w tym
miejscu, pod pomnikiem "czynu zbroj-
nego" aby oddaæ ho³d tym, którzy od-
dali ¿ycie w obronie Ojczyzny.

Szanowni zebrani! II wojna œwiato-
wa by³a najwiêksz¹ i najkrwawsz¹ w
dziejach ludzkoœci. Odpowiedzialnoœæ

za jej wywo³anie ponosz¹ hitlerowskie Niemcy oraz ich sojusznicy. We wrze-
œniu 1939 r. osamotniona Polska zosta³a zaatakowana przez dwa kraje totali-
tarne. Od zachodu napadu dokona³y hitlerowskie Niemcy, a od wschodu 17
wrzeœnia 1939 r. Napadu dokona³a Rosja Sowiecka.

Pakt Ribbentrop-Mo³otow podzieli³ II RP na 2 strefy okupacyjne. Na zagar-
niêtych przez Niemców terenach, represje ogarnê³y przede wszystkim lud-
noœæ cywiln¹. Organizowano ³apanki,  egzekucje i deportacje w g³¹b Rzeszy.

Powsta³o wiele nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zag³a-
dy, które poch³onê³y ponad 7 milionów ofiar. Najwiêkszym kombinatem œmier-
ci by³ obóz Auschwitz-Birkenau, w którym zginê³o 1,2 mln ludzi.

Ofiarami stalinowskich represji by³o 10 000 oficerów polskich, zamordo-
wanych w Katyniu, Twe-
rze, Charkowie i innych
obozach NKWD rozsia-
nych na terytorium ZSRR.

Pamiêtamy o setkach
tysiêcy obywateli pol-
skich deportowanych na
Syberiê i do Kazachsta-
nu, ¿yj¹-cych w skraj-
nych warunkach na "nie-
ludzkiej ziemi". Wielu z
nich zap³aci³o najwy¿sz¹
cenê. Ich groby rozsiane
s¹ po ca³ej Syberii i ste-
pach Kazachstanu.

Iskierk¹ nadziei dla wielu Polaków by³a organizacja Armii Polskiej. Jedni wraz
z gen. Andersem maszerowali przez Bliski Wschód, walczyli pod Tobrukiem,
pod El Gazela.

Wielk¹ chwa³¹ okryli siê polscy lotnicy w Bitwie o Angliê, a marynarze w
trudnych dzia³aniach bo-jowych i konwojach ma morzach i oceanach.

Jak¿e chlubne karty zapisali ¿o³nierze polscy bior¹cy udzia³ w bojach na
ziemi w³oskiej, ze s³ynna bitw¹ pod Monte Cassino w³¹cznie. Nasi ¿o³nierze
wyzwalali du¿e obszary Belgii i Holandii a póŸniej przyjmowali kapitulacjê III
Rzeszy w Wilhelmschaven. Drudzy wraz z armi¹ gen. Berlinga pocz¹wszy od
Bitwy pod Lenino, polscy ¿o³nierze jednostek tworzonych z kresowych ze-
s³añców, ³agierników i z poboru na naszych ziemiach - walczyli na froncie
wschodnim pod Studziankami, o Warszawê, Wa³ Pomorski, Ko³obrzeg, forso-
wali Odrê i Nysê, Budziszyn i szturm Berlina.

Nic nie wytrze z pamiêci ¿o³nierskich zwyciêstw pierwszej i drugiej Armii
Wojska Polskiego. Toczyli te¿ nieustann¹ walkê z agresorem na naszych zie-
miach okupowanych przez najeŸdŸcê przez ca³y okres II wojny œwiatowej a
jego apogeum stanowi³o Powstanie Warszawskie. I ten zbrojny czyn ¿o³nie-
rzy Polski Podziemnej nie zostanie zapomniany.

Bilans 6-letniej wojny jest przera¿aj¹cy. Na wszystkich frontach zginê³o

ponad 50 mln ludzi, w tym prawie 6 mln Polaków,   35
mln zosta³o rannych i okaleczonych. Zniszczone domy,
fabryki i zak³ady pracy. D³ugo po wojnie by³y odbu-
dowywane. A garstce jeszcze ¿yj¹cych weteranów
wojny, zdrowie nie pozwala w œwiêtowaniu zas³u¿o-
nego zwyciêstwa w II wojnie œwiatowej.

Wœród nas jest m³odzie¿ szkolna, harcerze, wycho-
wawcy m³odego pokolenia, przedstawiciele ad-mini-
stracji publicznej, zak³adów pracy oraz œrodowisk kom-
batanckich, którzy tak piêknie oddaj¹ ho³d Polakom
poleg³ym w obronie Ojczyzny na frontach II wojny
œwiatowej.

Dziêkuj¹c za przybycie, pragnê z³o¿yæ wszystkim
¿yczenia, aby ju¿ nigdy nasze rodziny nie musia³y
doznawaæ okrucieñstwa wojny, a kombatantom z oka-
zji zakoñczenia II wojny œwiatowej, oraz rocznicy Po-
wstania Zwi¹zku Inwalidów Wojennych, ¿yczê zdro-
wia i d³ugich lat ¿ycia. Nasz¹ powinnoœci¹ jest, aby-
œmy o tym pamiêtali, bo dzieñ dzisiejszy rodzi³ siê
przed laty na polach bitew. Tam, gdzie cnoty ¿o³nier-
skie, odwaga i mêstwo oraz zdolnoœæ do najwy¿szej
ofiary by³y war-toœciami najwa¿niejszymi.

Szanowni Pañstwo, pozwólcie, ¿e zacytujê s³owa wy-
powiedziane przez naszego wielkiego Polaka, œw. Jana
Paw³a II, "Naród, który traci pamiêæ, jest narodem bez
przysz³oœci".

Dlatego kombatantom i ofiarom represji nale¿ny jest
g³êboki szacunek wszystkich rodaków oraz szczegól-
na troska i opieka ze strony instytucji pañstwowych,
samorz¹dów terytorialnych i organizacji spo³ecznych.

                      Amelia Mamczar
Prezes Zwi¹zku Inwalidów Wojennych RP

Oddzia³ w G³ubczycach    (foto str.10)
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 VIII WOJEWÓDZKI PRZEGL¥D
POEZJI I PIEŒNI ŒW. JANA PAW£A II

W dniach 6-7 maja w Pietrowicach odby³ siê VIII Wojewódz-
ki Przegl¹d Poezji i Pieœni œw. Jana Paw³a II pt.:

"Syæka se wom zycom".
Zespó³ Szkó³ w Pietrowicach oraz Miejski Oœrodek Kultury

byli organizatorami konkursu wojewódzkiego adresowanego do
uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Patronat honorowy objêli: ks. Kardyna³  Stanis³aw Dziwisz
- Metropolita Krakowski, Andrzej Bu³a - Marsza³ek Województwa
Opolskiego oraz  Micha³ Siek - Opolski Kurator Oœwiaty.

Nagrody by³y finansowane ze œrodków Urzêdu Marsza³kow-
skiego, Kuratorium Oœwiaty, Zarz¹du Regionu NSZZ Solidar-
noœæ, Powiatu G³ubczyckiego oraz MOK.

Oficjaln¹ Galê zwyciêzców przegl¹du poprzedzi³a msza œw. w
koœciele odprawiona przez delegata Bp. Ordynariusza  w czasie
której poœwiêci³ nowy ornat w którym jako pierwszy odprawi³
mszê œw. a   na zakoñczenie udzieli³ b³ogos³awieñstwa  relikwia-
mi œw. Jana Paw³a II. Ornat   ufundowany  zosta³ przez  rodzinê
Józefa Mroza  z Pietrowic.

Nagrody w kategorii - poezja œpiewana
Szko³y Podstawowe
I m. Dorota Gronowicz i Kamila Katolik ZS Kietrz
II m. Anna Reinosch SP Dobra
III m. Martyna Bernaœ i Aleksandra Wêgrzyn ZS Pietrowice
III m. Maja Janczura ZS Kietrz
Szko³y Gimnazjalne
I m. Zespó³ Wokalno-instrumentalny PG nr 1 Nysa
Wyró¿nienie Aleksandra Pabian,
Paulina Wêgrzyn ZS Pietrowice
Szko³y Ponadgimnazjalne
I m. Kacper Trela ZS I LO Otmuchów
II m.  Magdalena Gumienna LO G³ubczyce
III m. Magdalena Mika ZSM G³ubczyce
III m. Maciej Albert ZSM G³ubczyce
Nagrody w kategorii - recytacja
Szko³y Podstawowe
I m. Natalia Sroka SP nr 3 Nysa
II m. Maria Gaw³owska SP nr 3 Nysa
II m. Samanta Gandzia³a PSP £ambinowice
III m. Julia Piechota PSP £ubniany
III m. Kamila Katolik ZS Kietrz
Wyró¿nienie Martyna Purszke ZS Lisiêcice
 Szko³y Gimnazjalne
I m. Zuzanna Wieczosek PG Branice
III m. Martyna Marciniszyn ZS Pietrowice
III m. Kamila Projzner PG Strzeleczki
Wyró¿nienie Sara Kochanek PG Strzeleczki
Szko³y Ponadgimnazjalne
I m. Natalia Chaszczewska ZSM G³ubczyce
II m. Maciej Bartusik DL Nysa   >>> foto str. 20

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. 21.04.2016 r. wykaz obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zby-
cia nieruchomoœæ niezabudowan¹, po³o¿on¹ w miejscowoœci Do-
bieszów, oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
162 o powierzchni 0,1700 ha.

Z dniem 02.06.2016 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. 1774 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o
nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych
przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej
nieru-chomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieruchomo-
œci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

2. 22.04.2016 r. wykazów obejmuj¹cych przeznaczone do
zbycia n/w nieruchomoœci:

a) nieruchomoœæ niezabudowana, po³o¿ona w G³ubczycach
przy ul. K.Miarki, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³-
ka nr 485/12 o powierzchni 0,1246 ha;

b) nieruchomoœæ niezabudowana, po³o¿ona w miejscowoœci
Zopowy przy ul.Zamkowej, oznaczona wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 208/4 o powierzchni 0,0363 ha.

Z dniem 03.06.2016 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. 1774 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o
nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych
przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej
nieru-chomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieruchomo-
œci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

 RAJD ŒW. JERZEGO
22.04.2016 r. Komenda Hufca  ZHP  wspólnie z Publiczn¹ Szko³¹

Podstawow¹ w Go³uszowicach zaprosi³a  wszystkich zuchów,
harcerzy instruktorów oraz m³odzie¿ szkoln¹ na Rajd œw. Jerze-
go, na trasie G³ubczyce-Go³uszowice.

Zbiórka patroli i wymarsz  rajdu odby³ siê  sprzed Szko³y Pod-
stawowej nr 1. Celem  rajdu by³a popularyzacja i promowanie
walorów turystyczno-krajoznawczych,  upowszechnianie idei
ochrony œrodowiska, integracja gromad i dru¿yn harcerskich,
propagowanie postaw rycerskich w nawi¹zaniu do pi¹tego punk-
tu Prawa Harcerskiego,  zapoznanie   siê z  ¿yciorysem i legend¹
œw. Jerzego – patrona Skautów i Harcerzy,  przejœcie przez trzy
punkty kontrolne na szlaku przemarszu, nawi¹zuj¹ce do idea³ów
rycerskich i harcerskich.

. Organizatorami rajdu byli:  Zwi¹zek Harcerstwa Polskie-
go Komenda Hufca,  Stowarzyszenie Przyjació³ Harcerstwa,
Urz¹d Miejski,  Publiczna Szko³a Podstawowa  i  Parafia pw.
œw. Marcina w Go³uszowicach. Na mecie  w Publicznej Szkole
Podstawowej w Go³uszowicach odby³o siê podsumowanie
rajdu i og³oszenie wyników, wspólny posi³ek i ognisko  oraz
Msza Polowa w intencji zuchów, harcerzy, kadry instruk-
torskiej. O godz. 14.00 zmêczeni i zadowoleni - pogoda do-
pisa³a - powrócili  pod  Szko³ê Podstawow¹ nr 1.

                                                       foto >>> str. 8 >>> str. 9
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BORÓWKA Festiwal     Henry David's Gun (Polska),
Sasha Boole (Ukraina),     Teddy Jr. (Holandia)
SPOTKANIE Z FOLKLOREM
Chór MARGARETKI z Baborowa
Kapela góralska Têgobrze¿anie

Kabaretowo, muzycznie, wakacyjnie -
program rozrywkowy w re¿. Marii Farasiewicz
Widowisko operetkowo baletowe
OD CZARDASZA DO CANCANA
Scooby Doo i przyjaciele -
program animacyjny dla dzieci

Koncert
Koncert £UKASZ GORCZYCA I  PRZYJACIELE
Koncert
KINO POD GWIAZDAMI
Projekcja filmu niemego "Znak ZORRO"
z opraw¹ muzyczn¹ i lektorem na ¿ywo
Koncert zespo³ów
ZBARA¯  i  LWOWSKA  FALA
DO¯YNKI GMINNE   - BOGDANOWICE
WYSTÊP  WOKALNO - TANECZNY
ZESPO£U PIEŒNI I TAÑCA  ŒL¥SK
DZIEÑ KRESOWY MSZA ŒW. - BOGDANOWICE
Koncert  zespo³ów
ZBARA¯  i  LWOWSKA  FALA

19.00

18.00
19.00

19.00

19.00

17.00

17.00
19.00
20.00
22.00

19.00

11.00
16.30

12.00

????

5. 12. Czerwiec

6. 19. Czerwiec

7.       3. Lipiec

8. 10. Lipiec

9. 17. Lipiec

10.   7. Sierpieñ

11. 14. Sierpieñ

12.   28. Sierpieñ

13.   27. Sierpieñ

14.   28. Sierpieñ

IMPREZY PLENEROWEJ SCENY
G£UBCZYCKICH DNI KULTURY

RYNEK - PRZED RATUSZEM MIEJSKIM
Data/Godzina/Wykonawca

SZCZEGÓ£Y  - PLAKATY,  STRONA  WWW. GLUBCZYCE.PL,
 PORTAL  WWW.TWOJEGLUBCZYCE.PL,   TVG/POGRANICZE,  GG,
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  Komenda Hufca ZHP...
...wspólnie ze Starostwem Powiatowym oraz Urzêdem Miejskim by³a (09.05.2016r.)

organizatorem uroczystoœci upamiêtniaj¹cych 71. Rocznicê Zwyciêstwa nad Nie-
mieckim Faszyzmem i 97. Rocznicê Powstania Zwi¹zku Inwalidów Wojennych RP.

Z  tej okazji odby³ siê uroczysty apel przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego
z udzia³em w³adz samorz¹dowych, pocztów sztandarowych szkó³ podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych, Zwi¹zków Kombatanckich, gromad zuchowych i dru¿yn
harcerskich wraz z instruktorami,,  delegacje przedszkolaków  oraz mieszkañcy G³ubczyc.
Po apelu g³os zabra³a Prezes Zwi¹zku Inwalidów Wojennych RP oraz Cz³onek Zarz¹du
Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych Amelia
Mamczar. Nastêpnie zosta³y z³o¿one kwiaty i zapalone znicze. Na koniec spotkania mon-
ta¿ s³owno-muzyczny wykona³a m³odzie¿ szkolna ze Szko³y Podstawowej nr 2 pod kierow-
nictwem dh. Witolda Walków. Zbiorowe pami¹tkowe zdjêcie  dope³ni³o uroczystoœci. Po

zakoñczeniu której w³adze samorz¹dowe spotka³y siê z kombatantami przy kawie i herba-
cie w Szkole Podstawowej nr 2. M³odzie¿ szkolna uczestniczy³a w „Biegach Radoœci”

                                                                                                                                               Dh. Anna Mazur

9. MAJA
 2016
przy

Pomniku,
w Parku

 Miejskim
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KALENDARZ  PRZEDSIÊWZIÊÆ PROGRAMOWYCH
KOMENDY HUFCA  ZWI¥ZKU  HARCERSTWA  POLSKIEGO

W ROKU  2016
Lp.          TERMIN      NAZWA PRZEDSIÊWZIÊCIA         MIEJSCE

1.   03-04.06.2016          Rajd   Zuchowy -     ZUCHOLANDIA  Pietrowice - teren szko³y
15. 17-18.06.2016       Zawody pontonowe                          Camping Pietrowice
16. xx.07/08.2016      Harcerska Akcja Letnia 2016                    Dar³ówko Wschodnie
17. 29-31.07.2016       Œwiatowe Dni M³odzie¿y                                         Kraków
18.  xx.08.2016                 Nieobozowa Akcja Letnia   Stanica w Œciborzycach M. Ratusz
19.  4-15.08.2016          Harcerski Piknik Kolejowy -ŒCITOR  Stanica w Œciborzyce  M.
20.   28.08.2016        Podsumowanie HAL i NAL 2016     Stanica w Œciborzycach M.
21. 15.09.2016         Harcerski Start                           Stanica w Œciborzycach M.
22. 30.09-01.10./16     Harcerski Rajd Jesienny "Granicznym Szlakiem"G³.-Pietrowice
23. 09.10.2016       Dzieñ Papieski                  Teren dzia³ania Hufca ZHP G³ubczyce
24. 28-29.10.2016      Akcja Znicz                   Teren dzia³ania Hufca ZHP G³ubczyce
25. 10-11.11.2016   Zlot Hufca - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci    Pomnik Czynu ...
26. 24.11.2016       Strofy o OjczyŸnie - Konkurs Recytatorski               SOSzW
27. 18.11.2016       Rocznica powstania Komendy Hufca ZHP   KH  - konferencja
28.   03-04.12.2016      Hufcowe Miko³ajki - Lisiêcice                                      Lisiêcicece
 29. 08-09.12.2016     Podsumowanie Roku Henryka Sienkiewicza                MOK
 30.  16-21.12.2016      Betlejemskie Œwiate³ko Pokoju         Teren  dzia³ania Hufca ZHP
 31.  18.12.2016 103.    Rocznica ur. ks. Bp. Antoniego Adamiuka - patrona Hufca ZHP

03.05.2016r. odby³y siê w G³ubczycach uroczystoœci upamiêtniaj¹ce 225. Rocznicê
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, których organizatorem by³a Komenda Hufca ZHP
wspólnie ze Starostwem Powiatowym i Urzêdem Miejskim
   Obchody Œwiêta Narodowego rozpoczê³y siê od Mszy Œwiêtej w koœciele p.w. Narodzenia Najœwiêtszej
Maryi Panny, w której udzia³ wziê³y w³adze samorz¹dowe, poczty sztandarowe szkó³ podstawowych, gimna-
zjalnych, ponadgimnazjalnych, Zwi¹zki Kombatanckie, gromady zuchowe i dru¿yny harcerskie wraz
z instruktorami oraz mieszkañcy G³ubczyc. Po Mszy Œwiêtej odby³ siê uroczysty apel przed Pomnikiem
Czynu Zbrojnego  z okazji upamiêtnienia 225. Rocznicy  Konstytucji 3 Maja, po którym g³os zabra³
Burmistrz G³ubczyc  Adam Krupa. Po apelu odby³ siê monta¿ s³owno-muzyczny w wykonaniu dh. Józefa
Kaniowskiego, po którym zgromadzone delegacje z³o¿y³y kwiaty.
 O godzinie 16.00  pod Ratuszem Miejskim w G³ubczycach odby³ siê Koncert Pieœni Patriotycznych.
 Dh.  Anna  Mazur
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 O CZYM MARZ¥ DRZEWA
 27.  kwietnia  2016r.  na sali widowiskowej Miejskiego

Oœrodka Kultury  odby³ siê spektakl ekologiczny
Przedstawienie ekologiczne z za-

kresu niskiej emisji i gospodarki
odpadami organizowane by³o w
ramach Edukacji ekologicznej pro-
wadzonej na terenie Gminy G³ub-
czyce i  skierowane do dzieci klas
pierwszych szkó³ podstawowych.
Spektakl mia³ formê weso³ej, wspól-
nej zabawy z dzieciêc¹ publiczno-
œci¹. Dziêki przedstawieniu, naj-
m³odszym widzom w ³atwy i przy-
jemny sposób zosta³a przekazana
wiedza o segregacji odpadów, za-
nieczyszczeniach powietrza, niskiej
emisji czy te¿  o problemie niszcze-
nia lasów.

Podczas spektaklu ekologiczne-
go "O czym marz¹ drzewa" dzieci
bra³y udzia   w konkursach i wspól-
nie œpiewa³y piosenki. By³o oczywiœcie, mnóstwo uœmiechu.

Poprzez przyjazny sposób przekazania najm³odszym widzom
problemu niszczenia lasów, zanieczyszczania powietrza i segre-
gacji odpadów, dzieci nauczy³y siê jak postêpowaæ, by okolica,
w której przysz³o im ¿yæ by³a przyjazna, czysta i zachêcaj¹ca do
spêdzania czasu na wolnym powietrzu.                        AF-P

3. MAJA ODBY£Y SIÊ OBCHODY ZWI¥ZANE
Z 225.  ROCZNIC¥ UCHWALENIA KONSTYTUCJI

Rozpoczê³y siê one uroczyst¹ msz¹
œw.,  w koœciele parafialnym. Nastêp-
nie odby³ siê uroczysty apel z czêœci¹
artystyczn¹ i z³o¿eniem kwiatów pod
Pomnikiem Czynu Zbrojnego. Po po-
po³udniu  nast¹pi³a  czêœæ nieoficjal-
na, która tym samym by³a pierwszym
koncertem z cyku „Plenerowej Sceny

G³ubczyckich Dni Kultury”.
Niestety z powodu brzyd-

kiej pogody zosta³a przenie-
siona do sali „Pod anio³em” w
ratuszu miejskim. Jako pierw-
sze zaprezentowa³y siê woka-
listki ze studia piosenki
„Akord” dzia³aj¹cego przy
MOK pod kierownictwem
Ewy Maleñczyk. Dziewczêta

œpiewa³y utwory patriotyczne. By³y to wykonania zarówno so-
lowe jak i grupowe. Kolejnym elementem programu by³ wystêp
wspania³ego zespo³u wokalnego Belle Voci. Zaprezentowali siê
równie¿ w pieœniach patriotycznych oraz najpiêkniejszych ariach
najwybitniejszych kompozytorów w sk³adzie: El¿bieta Caba³a –
sopran, Agnieszka Wêgrzynowska – sopran, Rafa³ ¯urakowski
tenor oraz s³owo o muzyce oraz Joanna W¹sik na fortepianie. Owa-
cjom nie by³o koñca.  By³o to wspania³e prze¿ycie muzyczne zarów-
no dla wykonawców jak i  wszystkich s³uchaczy.  Do sali „Pod
anio³em” przyby³o ok. 70 osób.

 PLENEROWA SCENA G£UBCZYCKICH DNI KULTURY
Pogoda w koñcu dopisa³a i pozwo-

li³a na to, aby móg³ odbyæ siê kolejny
koncert z cyklu „Plenerowej Sceny
G³ubczyckich Dni Kultury”. Tym ra-
zem w niedzielê 8 maja goœciliœmy na
g³ubczyckim rynku grupê Horyzont z
Nysy, która jest znana tutejszej spo-
³ecznoœci. Dostarczyli oni s³uchaczom
du¿ej dawki pozytywnej energii, za-
skoczyli nowoczesnym brzmieniem
oraz orginalnym stylem. Kolejnym
punktem programu by³ wystêp kaba-
retu „Czwarta Fala”. Jest to formacja
pochodz¹ca z Kielc w sk³adzie: Mate-
usz Lewkowicz, Damian Lebieda oraz
Bart³omiej Cedro, której twórczoœæ
opiera siê na odnajdywaniu odrealnio-
nych aspektów pozornie normalnych

sytuacji. Do najbardziej znanych postaci wykreowanych przez
kabaret nale¿¹ dwaj nierozgarniêci dresiarze – Kloc i Wentyl,
których mogliœmy poznaæ na ¿ywo. G³ubczyck¹ publicznoœæ roz-
bawili do ³ez. Mamy nadziejê , ¿e  zespó³ Horyzont oraz kabaret
Czwarta Fala jeszcze nie raz wyst¹pi na naszej lokalnej scenie.
Pod ratuszem miejskim, aby podziwiaæ te niezwyk³e wyst¹pienia
zgromadzi³o siê ok. 100 osób. Wydarzenia te by³y wspania³ym,
oficjalnym rozpoczêciem „Plenerowej Sceny G³ubczyckich Dni
Kultury”. (foto Mateusz Kitka  TG)

PRZEGL¥D TAÑCA XVI FESTIWALU
KULTURY POWIATOWEJ 2016R

10. Maja w MOK odby³ siê przegl¹d tañca zorganizowany w
ramach XVI Festiwalu Kultury Powiatowej 2016r.  Na scenie
zaprezentowa³o siê 13 zespo³ów w tym 9 w kategorii dzieciêcej
oraz 4 w kategorii m³odzie¿owej. W jury zasiadali utalentowani
tancerze ze szko³y tañca Royal Dance Center, którzy s¹ zwyciêz-
cami wielu presti¿owych nagród na arenie miêdzynarodowej
Natalia Kawa oraz Mateusz G³owacki. Zespo³y wystêpuj¹ce w
przegl¹dzie oceniani byli na podstawie takich kryteriów jak: do-
bór repertuaru i muzyki (dostosowanie do grupy wiekowej ze-
spo³u tanecznego), opracowanie choreograficzne, technika wy-
konania, dobór i estetyka kostiumów i
rekwizytów oraz ogólny wyraz arty-
styczny.Po przegl¹dzie wszystkich cho-
reografii komisja przyzna³a nastêpuj¹ce
miejsca:

KATEGORIA DZIECIÊCA:
I miejsce – zespó³ „Mini Impuls”
II miejsce -  zespó³ „Mini Bogdanki”
III miejsce -  zespó³ „Mini Szansa”
Wyró¿nienie – zespó³ „Czad Dance”
KATEGORIA M£ODZIE¯OWA
I miejsce – zespó³ „I love dace”
II miejsce – zespó³ „Bogdanki”
III miejsce – zespó³ „Szansa”
Wyró¿nienie – zespó³ „Kaktus”
Wszyscy uczestnicy przegl¹du otrzy-

mali imienne dyplomy oraz gad¿ety fe-
stiwalowe natomiast nagrody  zespo³om zwyciêskim zosta³y prze-
kazane na gali fina³owej, która mia³a miejsce 22 maja w Miejsko-
Gminnym Oœrodku Kultury w Kietrzu.

                Anna Bieniasz, MOK  foto Mateusz Kitka TG
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OG£OSZENIE O PRZETARGU
Prezes Zarz¹du G³ubczyckiego TBS Spó³ka z o.o.

ul. Pocztowa 8, 48 - 100 G³ubczyce
og³asza V przetarg nieograniczony pisemny

na sprzeda¿ maj¹tku ruchomego:
ci¹gnika rolniczego z wyposa¿eniem dodatkowym doczo³owym p³ugiem

do odœnie¿ania o szerokoœci 2,0m o sterowaniu hydraulicznym
Przetarg pisemny odbêdzie siê w dniu 05.07.2016r o godz. 10:00, cena wywo³awcza 22.000,00z³

Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³ata wadium w wys. 2200z³ do dnia 04.07.2016r.
          na konto BS 40 8868 0004 1000 0000 1007 0001

Szczegó³y dotycz¹ce przetargu:  www.gtbs.eu w zak³adce OG£OSZENIA
lub www.bip.glubczyce.pl w zak³adce  Jednostki Gospodarcze

G³ubczyckie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego - Og³oszenia
lub pod nr telefonu  77 485 2276 wew. 24 lub 607 558 814

W PRZEDSZKOLU NR 1
 Wspania³y prezent sprawili ju¿ po raz kolejny uczniowie Gim-

nazjum nr.1  ze spektaklem teatralnym ,,Królewna Œnie¿ka''. Baj-
kowa scenografia ,barwne i wymyœlne kostiumy oraz liczne pio-
senki wci¹gnê³y ma³ych widzów w akcjê przedstawienia , a jed-
noczeœnie uczy³y w³aœciwego postêpowania i przestrzega³y
przed ró¿nymi niebezpieczeñstwami. Ta weso³a zabawa i mi³e
spotkanie z artystami sprawi³o dzieciom wiele radoœci i niezapo-
mnianych wra¿eñ.

Przedszkolaki o zdrowie dbaj¹, tym akcentem dla dzieci by³
dzieñ ,,Zielonej Sa³aty'' w naszym przedszkolu. Uroczysty dzieñ
rozpocz¹³ siê zielonym kolorem przebranych dzieci, jad³ospisem
zielonych k¹cików, hase³ i wystrojonych sal.

Zaproszeni goœcie uczennice z ZSCKR kl. IIIg Technikum
¯ywienia i Us³ug Gastronomicznych zapozna³y dzieci z walorami
od¿ywczymi ,oraz najwa¿niejszymi cechami, które sa³atê wyró¿-
niaj¹ poœród innych warzyw. Dzieci mia³y równie¿ okazjê poæwi-
czyæ sztukê kulinarn¹ , bowiem przygotowa³y zielone kanapecz-
ki, uk³ada³y zielone kompozycje z warzyw nazywaj¹c je g³ównym
sk³adnikiem by³a oczywiœcie sa³ata.  Przedszkolaki by³y dumne,
i¿ samodzielnie przygotowa³y posi³ek, który równie¿ bardzo sma-
kowa³. Dzieci rozwi¹zywa³y zagadki, uczestniczy³y w konkursach,
œpiewa³y piosenki,bawi³y siê i tañczy³y. W tym dniu panie ku-
charki przygotowa³y dzieciom zielone potrawy zielona zupka nie
zabrak³o równie¿ szpinaku , zjadanego z apetytem. Wiemy , ¿e po
tak zielonym dniu przedszkolakom sa³ata na pewno kojarzyæ siê
bêdzie nie tylko ze zdrowiem, ale równie¿ czymœ apetycznym i
dobrym.  Podczas spotkania panowa³a mi³a atmosfera towarzy-
szy³ uœmiech i zadowolenie z niecodziennego dnia w przedszkolu.

22. kwietnia obchodziliœmy jak co roku  Œwiatowy Dzieñ Ziemi
którego celem jest
kszta³towanie po-
staw proekologicz-
nych.  Z tej okazji wy-
ruszyliœmy ulicami
miasta barwnym ko-
rowodem z has³ami
,,O Ziemiê dbamy, bo
j¹ kochamy''.  Punk-
tem kulminacyjnym
obchodów by³o wiel-
kie sprz¹tanie trawni-
ków i ogrodu przed-
szkolnego. To by³  wspania³y dzieñ  na d³ugo pozostanie wszystkim
przedszkolakom w pamiêci. Dziêkujemy wszystkim za aktywny udzia³
w ochronie naszego œrodowiska.                              Marzena Gisal

GMINNE MISTRZOSTWA
TAEKWONDO

W dniach 8-9.04..2016 r. w Pietrowi-
cach odby³o siê zgrupowanie Taekwon-
do w który bra³o udzia³ 40 uczestników.
Na zakoñczenie zgrupowania odby³y siê
Gminne Mistrzostwa M³odzików Ta-
ekwondo w których brali udzia³ ucznio-
wie Szkó³ Podstawowych w G³ubczy-
cach i ZS w Pietrowicach. Wœród dziew-
cz¹t tryumfowa³a Nicola Brewus - ZS w
Pietrowicach a wœród ch³opców wygra³
Dominik Mazurkiewicz - SP 2 G³ubczy-
ce. Organizatorami imprezy sportowej

by³y: Klub Sportowy Taekwondo w G³ubczy-
cach i Zespo³em Szkó³ w Pietrowicach. Turniej
otworzy³ gospodarz obiektu sportowego Dyrek-
tor Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach Pan Bogdan
Kulik.  By³ to ostatni sprawdzian przed Miêdzy-
wojewódzkimi Mistrzostwami Taekwondo, któ-
re odbêd¹ siê w Lubinie.
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JAK DALEKO
NAM DO EKO ? CZ.V

CZY ZNASZ
10 ZASAD BYCIA

EKO ???????

Wiêc doroœli  pamiêtajcie i dzieci:
Byle jak nie wyrzuca siê œmieci!

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
1. 27. maja 2016 r. odbêdzie siê IV przetarg ustny nieograni-

czony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci lokalowej, po³o¿onej
w miejscowoœci Pomorzowice nr 1c wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej
czêœci gruntu z dzia³ki nr 1/22. Cena wywo³awcza do przetargu
wynosi 93 350,00 z³. Wadium wynosi 9 350,00 z³.

2. 7 czerwca 2016 r. odbêd¹ siê:
a) I przetarg ustny ograniczony do w³aœcicieli i u¿ytkowni-

ków wieczystych nieruchomoœci s¹siednich oznaczonych dzia³ka-
mi nr 615/4, nr 545/13, nr 545/14, nr 1351/7, nr 616/15 i nr 616/13 w
sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci niezabudowanej, oznaczonej
wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 615/5 o powierzchni 0,2687
ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Karola Miarki. Cena wywo-
³awcza do przetargu wynosi 130 000,00 z³.

Wadium wynosi 13 000,00 z³.
b) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-

ruchomoœæ lokalowej (lokal o mieszkalny o pow. u¿ytkowej 48,10
m2), po³o¿onej w Lisiêcicach przy ul. Koœcielnej nr 42/2 wraz ze
sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ek nr 590/2 i nr 590/3.
Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 17 203,00 z³.

Wadium wynosi 1 800,00 z³.
c) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-

ruchomoœci zabudowanej budynkiem magazynowo - sk³adowym,
oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 485/10 o po-
wierzchni 0,0359 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Sosnowiec-
kiej nr 23. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 25 085,00 z³.
Wadium wynosi 2 600,00 z³.

d) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-
ruchomoœci niezabudowanej oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 590/1 o powierzchni 0,2298 ha, po³o¿onej w
miejscowoœci Lisiêcice przy ul. Koœcielnej. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 21 345,00 z³.  Wadium wynosi 2 200,00 z³.

3. 28 czerwca 2016 r. odbêdzie siê IV przetarg ustny nie-
ograniczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej
budynkiem by³ego gimnazjum, oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ki nr 621/52, 621/59 i nr 546/4 o ³¹cznej powierzchni
1,4919 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Raciborskiej nr 23.
Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 968 950,00 z³. Wadium
wynosi 97 000,00 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

Og³oszenie wyników konkursu
M£ODY G£UBCZYCKI EKOLOG"

organizowanego w ramach akcji promuj¹cej segregacjê
odpadów w Gminie G³ubczyce organizowanego przez
Us³ugi Komunalne Sp. z o.o.
Zgodnie z regulaminem konkursu 18. kwietnia 2016 roku o

godz. 8.00  odby³o siê losowanie 10 nagrodzonych kupo-
nów, spoœród 33 nades³anych.

Lista zwyciêzców:
1. Hanna Król,
2. Paulina Bugnar
3. Julia Grodzka
4. Szymon Œlepecki
5. Agata Ko³cz
6. Joanna Mazur
7. Micha³ Tomczuk
8. Aleksandra Wójcik
9. Tomasz G¹sior
10. Antoni Hryckiewicz
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziêkujemy za udzia³

w konkursie.  Na zdjêciach dwójka z poœród zwyciêzców,
Szymon Œlepecki i  Antoni Hryckiewicz.
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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 godACz. 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

TALENTY W PRZEDSZKOLU NR 3
Dzieci z Przedszkola nr 3 wraz z rodzicami maj¹ za sob¹ bardzo intensywny czas pracy twórczej,

 której owoce mogliœmy podziwiaæ podczas konkursów organizowanych na terenie placówki.
Jesieni¹ pani Gosia Wojtuœ zorganizowa³a konkurs plastyczny na grupow¹ pracê pt. "Kapelusz Pani Jesieni".

Tym sposobem przedszkolny hol wype³ni³y kolorowe kapelusze przyozdobione najró¿niejszymi materia³ami
plastycznymi i przyrodniczymi. Nastêpnie pani Bogusia Krówka zorganizowa³a konkurs na najciekawsz¹ grê -
œcigankê. Pomys³owoœæ dzieci i ich pañ nie mia³a granic, pojawi³y siê samodzielnie przez dzieci zrobione gry
planszowe w postaci np. lodowej krainy czy kosmosu.

Kolejn¹ okazj¹ do zaprezentowania swoich zdolnoœci by³ konkurs pani Basi Bo¿êckiej  na maskê postaci
bajkowej, w który zaanga¿owani byli równie¿ rodzice. W przedszkolu powsta³a prawdziwa galeria masek najró¿-
niejszych postaci literackich czy z kreskówek, czêsto niemal profesjonalnie wykonanych. Zachwytom nie by³o
koñca. …

Ostatnim wydarzeniem w naszej przedszkolnej spo³ecznoœci by³ konkurs  "Mam talent" zorganizowany przez
pani¹ Elê Bia³ek, w którym dzieci prezentowa³y talenty taneczne, wokalne, recytatorskie, plastyczne i muzyczne.
Przekrój talentów okaza³ siê ca³kiem spory od improwizacji tanecznej 3- letniej Lili przez wiersze, piosenki,  po
utwór zaprezentowany na pianinie przez 5- letni¹ Olê. Jak siê okazuje dzieci  maj¹ potencja³ artystyczny, dostar-
czaj¹ niesamowitych wra¿eñ, emocji, zaskakuj¹, zachwycaj¹ doros³ych swoj¹ wyobraŸni¹, pomys³ami, wra¿liwo-
œci¹. I tylko czasem szkoda, ¿e nieœmia³oœæ ogranicza niektórym mo¿liwoœci…ale w³aœnie oœmielaniu, nabieraniu
pewnoœci siebie i rozwijaniu swoich zdolnoœci s³u¿¹ takie inicjatywy jak te powy¿ej i w nastêpnych konkursach
przybêdzie jeszcze wiêcej talentów.                                                    Anna Komplikowicz - Serwetnicka

SPORTOWE  ZMAGANIA PRZEDSZKOLAKÓW
Przedszkole nr 3 bierze udzia³ w ogólnopolskim programie "Radosne przedszkole". W ramach realizacji tego  programu  jednym z

dzia³añ by³a Olimpiada Sportowa, która mia³a miejsce w Szkole Podstawowej nr 2. Udzia³ w Olimpiadzie wziê³y 3 starsze grupy
przedszkolne, które przygotowywa³y siê do tego wydarzenia od dawna æwicz¹c co
tydzieñ na sali szkolnej, któr¹ Dyrekcja szko³y od lat nam udostêpnia, za co serdecznie
dziêkujemy.  Otwarcia dokona³y Dyrekcje Szko³y i Przedszkola, prowadz¹cymi byli
nauczyciele LO (rodzice) p. Z. Serwetnicki i p. J. Kruk oraz wolontariuszki LO. Szereg
weso³ych konkurencji sportowych uœwietni³y wystêpy zespo³u tanecznego SP 2 "Ha-
wajki" p. M. Masiuk. Mistrzami Olimpijskimi zosta³a grupa ,,Misie"  p. J. Pilch , ale
zgodnie z nasz¹ tradycj¹ wszystkie dzieci zosta³y nagrodzone medalami a grupy dyplo-
mami, poniewa¿ wszyscy dzielnie walczyli i wszyscy s¹ tak¿e zwyciêzcami.   Serdeczne
podziêkowania dla osób wspó³pracuj¹cych przy tworzeniu imprezy dla dzieci sk³ada
organizator A. Komplikowicz-Serwetnicka i Dyrekcja Przedszkola nr 3.
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Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa
M³odzików
23. kwietnia odby³y siê w G³ubczy-

cach Miêdzywojewódzkie Mistrzo-
stwa M³odzików w badmintonie.

 Rywalizacja o punkty do wspó³za-
wodnictwa dzieci i m³odzie¿y odby³a
siê miêdzy Opolszczyzn¹ a wojewódz-
twem Œl¹skim. Do turnieju przyst¹pi³o
czternaœcie klubów ( 4 z woj. opolskie-
go, 10 z woj. Œl¹skiego). Nasze woje-
wództwo rozstrzygnê³o wszystkie fi-
na³y na swoj¹ korzyœæ i pokona³o
Œl¹sk  30:25.Klub LKS Technik G³ub-
czyce zaj¹³ drugie miejsce w klasyfi-
kacji klubowej zdobywaj¹c 12 punk-
tów. Poni¿ej wyniki naszych zawod-
ników

Gra pojedyncza ch³opców
I miejsce - Maciej Matusz
II miejsce - Bartosz Ga³¹zka
III miejsce - Szymon Œlepecki

 Gra podwójna ch³opców
I m. - Bartosz Ga³¹zka/
Maciej Matusz
III m. - Jakub Mazur/ Szy
mon Œlepecki
 Gra podwójna dziewcz¹t
V m. - Angelika Kowar
ska/ Oliwia Siekierzyñska
 Gra mieszana
III m. - Maciej Gajewski/
Oliwia Siekierzyñska

M i s t r z o s t w a
Polski Juniorów i M³odzie¿owców

W dniach 15-17.04.2016r w Bia³ymstoku odby³y siê
Mistrzostwa Polski Juniorów i M³odzie¿owców w bad-
mintonie. Nasi zawodnicy spisali siê bardzo dobrze
zdobywaj¹c szeœæ br¹zowych medali. W kategorii ju-
niorów medale zdobyli, w grze pojedynczej Robert Mir-
ga i w grze podwójnej  Robert Mirga i Dawid Mazur.W
kategorii M³odzie¿owców po dwa medale zdobyli Kin-
ga Haracz w grze podwójnej graj¹c w parze z Ann¹ Goc
z UkS Plesbad Pszczyna i w grze mieszanej w parze z
Maciejem D¹browskim z Hubala Bia³ystok, oraz Prze-
mys³aw Szyd³owski w grze podwójnej w parze z Mate-
uszem Biernackim z Hubala Bia³ystok i w grze mieszanej
graj¹c z Korneli¹ Gajos z Dwójki Blachownia.

 Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom

Mistrzostwa Wojewódzkie
Dzieci i ¯aków

  16. kwietnia w Strzelcach
Opolskich odby³y siê Mistrzo-
stwa Wojewódzkie Dzieci
i  ̄ aków w badmintonie.

Do zawodów przyst¹pi³o 100
dzieci, które rywalizowa³y o tytu³
Mistrza Opolszczyzny w dwóch kategoriach wiekowych ¿aków
do 11 lat i dzieci do 9 lat. Bardzo dobrze spisali siê najm³odsi
adepci Technika G³ubczyce zdobywaj¹c najwiêcej bo a¿ siedem
medali. Najlepsz¹ zawodniczk¹ turnieju okaza³a siê Maja Janko
która zwyciê¿y³a w dwóch kategoriach wiekowych. Majce uda-
³o siê jako pierwszej zawodniczce uzyskaæ tytu³ Mistrzowski
wœród ̄ aków  i Dzieci.

Nasi  medaliœci  -  kat. dzieci U-9 dziewczêta I m.- Maja Janko,
  II m. - Oliwia Zieliñska, III m. - Anna Ga³aszkiewicz ,
 kat. dzieci U-9 ch³opcy III m. - Jakub Ga³¹zka, III m. - Rafa³
 Mielnik, kat. ¿acy U-11 dziewczêta I m. - Maja Janko
kat. ¿acy U-11 ch³opcy II m.- Mateusz Golas

Rajd Rowerowy Szlakiem Pogranicza
 06.05.2016 r. odby³ siê Rajd Rowerowy Szlakiem Pogranicza

do Stanicy Harcerskiej w Œciborzycach Ma³ych zorganizowany
przez Komendê Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego  wspólnie
ze Szko³¹ Podstawow¹ nr 1 i Szko³¹ Podstawow¹ nr 2. Trasa
Rajdu Rowerowego rozpoczê³a siê na parkingu Szko³y Podsta-
wowej nr , nastêpnie prowadzi³a przez. Œwi¹tyniê Dumania, Las
Marysieñkê, Wilczy Staw, Kamienio³omy i zakoñczy³a siê w Sta-
nicy Harcerskiej w Œciborzycach Ma³ych. Uczestnicy Rajdu mieli
okazjê podziwiaæ malownicze pejza¿e pogranicza polsko-czeskie-
go i P³askowy¿u Ziemi G³ubczyckiej.Po dotarciu na miejsce na
uczestników czeka³ wspólny posi³ek. Na miejsce docelowe przy-
byli Funkcjonariusze Œl¹sko-Ma³opolskiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej w Raciborzuz placówki Stra¿y Granicznej w Opolu, a
tak¿e radny  Rady Miejskiej  Kazimierz Cisowski. Na koniec spo-
tkania ka¿dy uczestnik dosta³ pami¹tkowy znaczek. Dziêkujemy
wszystkim uczestnikom, zuchom, harcerzom, instruktorom oraz

m³odzie¿y niezrzeszonej za zaanga-
¿owanie i
wspóln¹
zabawê.

Dh.
 Joan
 na
 Kuc
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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
KARATE WKF

23. kwietnia 2016r w Chynowie k/ Warszawy odby³ siê Ogól-
nopolski Turniej Karate WKF ? Œwiatowej Federacji Karate/.

W zawodach startowa³o 288 zawodni-
ków w 423 osobo konkurencjach. Ludo-
wy Zespó³ Sportowy Karate-Do G³ubczy-
ce reprezentowali: Szymon Cieœlik zdoby³
z³oty medal w kata 14-15 lat oraz zloty me-
dal w kata 16-17 lat, Klaudia Bociek zdo-
by³a z³oty medal w kata 16-17 lat, Maciek
Kowalczyk zdoby³ z³oty medal w kata 12-
13 lat, Jakub Patryjach srebrny medal ws

kata 12-13 lat, Michalina Jung zdoby³a br¹zowy medal w kata 12-
13 lat, Mateusz Stankiewicz zdoby³ z³oty medal w kata 11 lat,
Julia Hac zdoby³a z³oty medal w kata 9 lat oraz z³oty medal w kata
10 lat, Oliwia Rojek zdoby³a srebrny medal w kata 9 lat, Franci-
szek Wysocki zdoby³ z³oty medal w kata 9 lat, Klaudiusz Leliñski
zdoby³ br¹zowy medal w kata 9 lat, Anna Paruszewska zdoby³a
z³oty medal w kata 7 lat, Aleksander Rojek zdoby³ z³oty medal w
kata 7 lat. Emilia Klein tym razem wróci³a bez medalu. By³ to
wspania³y sukces naszych zawodników.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
 KARATE WKF

7. maja 2016r w G³ubczycach odby³y siê zawody karate WKF
/Ogólnopolski Turniej Karate WKF . W zawodach startowa³o
180 zawodników z 12
klubów z Polski i
Czech. Ludowy Ze-
spó³ Sportowy repre-
zentowa³o 22 zawod-
ników z czego z³ote
medale zdobyli w kata
kadetów Szymon Cie-
œlik oraz br¹zowy me-
dal w kata juniorów, w
kata 8 lat Marta Fiet.
W kumite 12-13 lat Maciej Kowalczyk. Srebrne medale zdoby³a
dru¿yna ch³opców 10-13 lat- Maciej Kowalczyk, Jakub Patry-
jach i Mateusz Stankiewicz. Srebrny medal w kata dru¿ynowym
dziewcz¹t 10-13 lat Emilia Klein ,Marta Sawicka i Marta Fiet.
Kata dru¿ynowe dziewcz¹t 9 lat Julia Hac,Rojek Oliwia i Paru-
szewska Anna. Kata indywidualne ch³opców 8 lat Maciej Fiet,ka-
ta indywidualne ch³opców 10 lat Franciszek Wysocki, kata 9 lat
Julia Hac, kata dziewcz¹t 8 lat Wiktoria Sawicka, kata 9 lat lat
Klaudiusz Leliñski, Oliwia Raniowska. Br¹zowe medale w kata
zdobyli 8 lat Anna Paruszewska,9 lat Julia Hac,14-15 lat Jung
Michalina16-17 lat Klaudia Bociek,12-13 lat Maciej Kowalczyk,Ja-
kub Patryjach kata 12-13 lat 7 lat Rojek Aleksander, 11 lat Mate-
usz Stankiewicz.

Za sprawne i sympatyczne przeprowadzenie zawodów ser-
decznie dziêkujemy sêdziom Polskiego Zwi¹zku Karate, rodzi-
com i zawodnikom Naszego klubu. Szczególne podziêkowania
za umo¿liwienie odbycia zawodów sk³adamy Marsza³kowi woj.
opolskiego, Gminie G³ubczyce, Starostwu Powiatowemu,  ZO-
KIS, Zarz¹dowi LKS Technik,  Kombinatowi  Rolnemu w Kie-
trzu.                                                                       Janusz Ho³da

 GRAND PRIX
HRADEC KRALOVE

W dniach 30.04-1.05. 2016r odby³y siê
zawody Karate WKF/ Œwiatowej Federa-
cji Karate / Grand Prix Hradec Kralove
w Czechach. W zawodach startowa³o 822
zawodników w 1377 osobo konkurencji
ze 116 klubów z 14 pañstw. Ludowy Ze-
spó³ Sportowy reprezentowali Klaudia
Bociek, Szymon Cieœlik, Michalina Jung
oraz Julia Hac. By³y to najwiêksze cze-
skie zawody. Poziom zawodów by³ bar-
dzo wysoki decydowa³a o awansie pe³na
perfekcja. Klaudia Bociek w konkurencji
kata juniorów wygra³a jedn¹ walkê w dru-
giej przegra³a 3-2 i odpad³a, Szymon Cie-
œlik po wielu pojedynkach z du¿o star-

szymi zawodnikami zdoby³ br¹zowy medal, startowa³ te¿ w kata
juniorów w repasa¿ach wygra³ jeden pojedynek a drugi przegra³
zajmuj¹c ostatecznie 5 miejsce. Michalina Jung odpad³a w pierw-
szym pojedynku natomiast Julia Hac w finale o z³oty medal prze-
gra³a 3-2.zdobywaj¹c srebrny medal. Gratulacje dla naszych za-
wodników.

14.  kwietnia strzelcy z jednostki strzeleckiej 3009
G³ubczyce im. p³k Stanis³awa Gliñskiego ZS
STRZELEC OSW, wraz z m³odzie¿¹ klas Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w Kietrzu o profilu munduro-
wym nale¿¹ca do zwi¹zku, odwiedzili 6 batalion po-
wietrznodesantowy w Gliwicach.

Uczestnicy spotkania zapoznali siê ze specyfik¹ s³u¿by w for-
macji oraz wyposa¿eniem wojsk powietrznodesantowych.

Podczas wyk³adu strzelcy zostali zapoznali z œrodkami ³¹cznoœæ
oraz sprzêtem, jakim pos³uguj¹ siê sparzy.

Nastêpny etap zajêæ obejmowa³ wyk³ad i æwiczenia praktycz-
ne na spadochroniarni.>>>

>>>  Szkolenie teoretyczne jest nieod³¹cznym elementem ka¿-
dego szkolenie podstawowego skoczków spadochronowych.

Podczas zajêæ poruszono m.in. tematy z takich zagadnieñ jak:
Prawo lotnicze. Ogólna wiedza o spadochronie. Meteorolo-

gia. Bezpieczeñstwo
skoków. Procedury.
Zasady wykonywa-
nia skoków spado-
chronowych.

Szkolenie prak-
tyczne - naziemne z
wykorzystaniem
urz¹dzeñ wspoma-
gaj¹cych szkolenie
spadochronowe.

 Podczas tego
etapu strzelców za-
poznano z procedurami:

* przygotowywania i uk³adania spadochronu do skoku
* opuszczanie statku powietrznego (z wykorzystaniem ramy)
* manewrowania spadochronem oraz procedury bezpieczeñ
    stwa (æwiczenie prowadzone na trapezie).
 Tego typu æwiczenia na sta³e wesz³y w kalendarium zajêæ g³ub-

czyckich "strzelców".
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REKLAMA  W G£OSIE G£UBCZYC
 G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o zasiêgu

gminy, w formacie A4 w kolorze. Ukazuje siê na prze³omie
miesiêcy w nak³adzie 1600 egz. oraz w wersji elektronicznej
na www.glubczyce.pl  Reklamy - tylko 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 1600 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, redagowa-

nia  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 -Drukarnia Printgraph ul. Mickiewicza  32-800 Brzesko
tel. +48 14 663 07 50 fax +48 14 664 07 25

<drukarnia@printgraph.pl>

chcesz wiedzieæ
 co? gdzie? kiedy?

 kliknij
 WWW.TWOJEGLUBCZYCE.PL

www.twojeglubczyce.pl
- Portal regionalny o charakterze  informacyjno -turystycznym,

promuj¹cym  powiat, gminê i miasto G³ubczyce, .
Serwis skupia siê na propagowaniu,

i wspieraniu inicjatyw spo³eczno-kulturalnych,
 tworzonych przez ludzi dla ludzi.

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  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

SZANOWNI PAÑSTWO,
"Ciep³o z klas¹" to wielka akcja

spo³eczna, powsta³a z myœl¹ o pol-
skich szko³ach, a tak¿e promocji
urz¹dzeñ marki Galmet, korzysta-
j¹cych z Odnawialnych •róde³ Ener-
gii. W ramach akcji producent wy-

posa¿y trzy szko³y w Polsce w kompletne, nowoczesne Hybrydowe Sys-
temy Grzewcze.   Co wa¿ne, nagrody bêd¹ dopasowane do indywidualnych wymagañ
i potrzeb danej szko³y. Wartoœæ ka¿dego z zestawów to kolejno a¿ 57,5 tys. z³, 80,5 tys.
z³ i 92 tys. z³otych, natomiast ³¹czna pula nagród w kampanii "Ciep³o z klas¹" to ponad
230 tys. z³otych. Informacje o kampanii pojawi¹ siê w najwiêkszych polskich portalach
internetowych, m.in. onet.pl, wp.pl, interia.pl, gazeta.pl, a tak¿e sieci reklamowej Go-
ogle. Dodatkowym wsparciem bêdzie informacja na noœnikach reklamy outdoorowej, a
tak¿e w sklepach i salonach instalacyjnych w ca³ej Polsce.

Oto, co o kampanii "Ciep³o z klas¹" mówi sam prezes Galmetu, Robert Galara:
"Jako lider bran¿y wyznaczamy nowy, odwa¿ny sposób komunikacji. Nikt wczeœniej

nie mia³ odwagi siê tego podj¹æ. Dzia³amy jak najwiêksze, œwiatowe marki, buduj¹c
niezwyk³¹ kampaniê "Ciep³o z klas¹". Poprzez swoje dzia³ania Galmet nie tylko budu-
je swoj¹ rozpoznawalnoœæ, pokazuj¹c, ¿e Polacy potrafi¹ budowaæ wspania³e produkty,
ale tak¿e wzmacnia wizerunek ca³ej bran¿y grzewczej w Polsce. Z tego co wiem, do-
tychczas ¿adna firma z bran¿y grzewczej nie reklamowa³a siê na tak¹ skalê i nie by³a
tak bardzo zaanga¿owana spo³ecznie. Tym co najwa¿niejsze i najpiêkniejsze w tej kam-
panii, jest fakt, ¿e przedsiêwziêcie to przyczyni siê tak¿e do pomocy tysi¹com uczniów
i nauczycieli w ca³ej Polsce. To z pewnoœci¹ dobrze wydane pieni¹dze".

Kampania kierowana jest równie¿ do partnerów biznesowych firmy Galmet. W trak-
cie trwania kampanii Galmet ze swoj¹ reklam¹ bêdzie wszêdzie - w Internecie, punk-
tach sprzeda¿y czy na outdoorze. Oznacza to, ¿e instalator, hurtownik czy projektant
nie musi siê reklamowaæ - to Galmet zadba o odpowiedni¹ reklamê sprzedawanych
przez nich urz¹dzeñ.

Kampania "Ciep³o z klas¹" potrwa do 20. czerwca 2016 roku.
Oficjalne og³oszenie trzech zwyciêskich szkó³, które zdobêd¹ nowoczesne,
 ekologiczne kot³ownie nast¹pi 30 czerwca.
Oficjalna strona kampanii: www.cieplozklasa.pl

Fotografie  noworodków:

KADR

 Studio Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur,

 G³ubczyce,  Grunwaldzka 2,

662 065 354
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Serdecznie Witamy 49 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej, urodzonych w kwietniu

w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach. Rodzicom Gratulujemy!

Baer Alessia
c.Alicji G³ubczyce

11.04.2016 0.45 2850/54

Barañska Maja
c.Anny G³ubczyce

30.04.2016 21.30 3850/60

Bezkorowajny Natan
s.Korneli G³ucho³azy

07.04.2016 0.10 3350/56

Bieleñ Julian
s.Agnieszki Bogdanowice
19.04.2016 8.25 3100/53

Bodaszewski Mateusz s.
Agnieszki Rac³awice Œl.

11.04.2016 8.35 2700/52

Borek Kalina
c.Marty G³ubczyce

04.04.2016 22.30 3650/57

Brewus Maciej
s.Anety Chomi¹¿a

02.04.2016 17.15 4050/58

Cytera Zofia
c.Katarzyny Wojnowice

19.04.2016 16.45 3200/55

Gêbala Antonina
c.Anety Szybowice

21.04.2016 12.05 3470/53

Halikowska Dominika
c.Magdaleny G³ubczyce
06.04.2016 14.35 2650/52

Jórków Borys
s.Katarzyny G³ubczyce S.
21.04.2016 19.00 4000/57

Kania Bartosz
s.Justyny Mochów

05.04.2016 13.30 3600/55

Krêt Jagoda
c.Teresy W³odzienin

16.04.2016 14.25 3640/55

Lasyk Micha³
s.Ewy Kietrz

27.04.2016 9.50 3800/56

Majgier Artur
s.Weroniki Rac³awice Œl.
03.04.2016 23.15 3420/55

M³ot Monika
c.Anny G³ubczyce

05.04.2016 10.55 2600/53

Molasy Kalina
c.Aleksandry G³ubczyce
14.04.2016 7.00 4130/60

Muzyka Maksymilian
s.Angeliki Nysa

02.04.2016 18.35 3850/58

Naszkiewicz Julia
c.Barbary Bogdanowia
06.04.2016 5.10  3250/56

Ochowicz Bart³omiej
s.Anny G³ubczyce

24.04.2016 10.35 3400/55

Pantak Aleksander
s.Ewy Wódka

06.04.2016 4.05 3720.58

Pawêska Wiktoria
c.Wiolety Nowa Cer.

18.04.2016 3.25 3780/56

Popów Adam
s.Ma³gorzaty Baborów
07.04.2016 8.35 4400/60

Przyklenk Angela c.
Jessicy G³ubczyce

13.04.2016  12.15 2450/47

Rokicki Kamil s.Beaty
G³ubczyce 14.04.2016

12.05 2950/55
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