
WRZESIEÑ 2016 nr 9/280 1

SCOBY

PLENEROWA SCENA G£UBCZYCKICH DNI KULTURY
KABARETOWO, MUZYCZNIE, WAKACYJNIE >>> STR..5



WRZESIEÑ 2016 nr 9/2802

WYWIAD
 Z BURMISTRZEM ADAMEM KRUP¥

Jan Wac:   Jakie wydarzenia zdominowa³y   czas  od naszego ostatniego spotkania? (GG VI)
Adam Krupa:  Najwa¿niejsze wydarzenia?
W  skali œwiata - Œwiatowe Dni M³odzie¿y.
W skali Europy - Mistrzostwa Europy w pi³ce no¿nej,  z udanym wystêpem naszej reprezentacji.
W skali gminy - po¿egnanie Przemka Wachy przed wyjazdem na  Olimpiadê w Rio de Janeiro,
ponadto - zakoñczenie roku szkolnego i nagradzanie uczniów szczególnie uzdolnio-
nych. Pozosta³e sprawy to przede wszystkim inwestycje i…  remonty.
   JW. Wœród wymienionych spraw wiele  jest zwi¹zanych ze sportem.
          Proszê powiedzieæ jak przedstawia siê w Gminie baza sportowa.
AK. Na nasz¹ " bazê "sk³adaj¹ siê ludzie (sportowcy, trenerzy, dzia³acze) i obiekty spor-
towe.     Jestem dumny z wyników naszych sportowców  zrzeszonych w: Ludowym Klubie
Sportowym  "Technik" G³ubczyce,  LZS  Karate-do G³ubczyce,  Klubie Sportowym Ta-
ekwon-do G³ubczyce i Polonii G³ubczyce. W tym miejscu chcia³bym jeszcze raz pogratulo-
waæ zawodnikom osi¹gniêtych rezultatów, podziêkowaæ trenerom, dzia³aczom  i rodzicom
za wspieranie zawodników.
   Sport w G³ubczycach ma solidne podstawy co widoczne  by³o  w Ratuszu podczas
wrêczania "Nagród Burmistrza" uczniom szczególnie uzdolnionym. Spoœród 49 wyró¿-
nionych nagrodami I i II stopnia w kategoriach nauka, kultura, sport, by³o 46   nagrodzo-
nych za osi¹gniêcia sportowe w skali Mistrzostw Polski, Europy lub Œwiata.
 Uwa¿am, ¿e je¿eli jest zainteresowanie sportem, to trzeba dbaæ o istniej¹c¹ bazê - obiek-
ty sportowe - remontowaæ, podwy¿szaæ standard, a tam gdzie to konieczne budowaæ
nowe. Dlatego halê sportow¹ ZOKiS przekazaliœmy w administrowanie  Klubowi Tech-
nik. Hala wybudowana na potrzeby badmintona ma ju¿ 20 lat. W przysz³ym roku bêdzie-
my musieli wymieniæ oœwietlenie i wyremontowaæ pod³ogê. Przewidywany koszt prac
200 tys. z³. Budujemy nowe boisko  wielofunkcyjne  dla Szko³y Podstawowej nr 1 (na
czêœci terenu pozyskanego od ZSM) i  ma³e  boisko na placu przy szkole dla najm³od-
szych dzieci. Na zadanie to którego koszt wynosi ok. 400 tys. z³ uzyskaliœmy dofinanso-
wanie z Urzêdu Marsza³kowskiego w wysokoœci 130 tys. z³.
Nasze szko³y - ZS Pietrowice i Lisiêcice - maj¹ do dyspozycji boiska wielofunkcyjne,
a Gimnazjum nr 1 - boisko Orlik.  Wszystkie szko³y  maj¹  sale gimnastyczne. Szko³a
Podstawowa nr 2 -  basen k¹pielowy.
Nasza baza sportowa to jeszcze Basen K¹pielowy, Stadion Sportowy.  Na basenie wyko-
naliœmy   opaski  wokó³ niecek,  stare  p³ytki chodnikowe  wymieniamy na estetyczn¹
kolorow¹ kostkê za 80 tys. z³.
   Na stadionie trwa remont budynku klubowego   z uwzglêdnieniem zaleceñ Stra¿y
Po¿arnej  i Sanepidu za  ok. 170 tys. z³.  Po³o¿ony zostanie nowy dywanik asfaltowy na
wjeŸdzie i placu manewrowym Stadionu. Koszt tego zadania to 179 tys.z³.
W 2017 roku planujemy modernizacjê boiska przy Szkole Podstawowej nr 2, a tak¿e
kortu tenisowego w parku.
JW.  Koñcz¹c temat sportu  i zakoñczenia roku szkolnego, zapytam jeszcze jak wypad³y
roczne sprawdziany wiedzy  klas szóstych i gimnazjów  w szko³ach gminnych?
AK.  Najlepiej wypad³y kl. szóste w Pietrowicach i Lisiêcicach, gimnazja równie¿    Pie-
trowice i Lisiêcice
JW. PrzejdŸmy do inwestycji w Gminie.
AK. Jeœli chodzi o inwestycje podzielê je na dwie grupy - te planowane i nieplanowane
ale konieczne. Te drugie  wymuszone zosta³y ulewami, których dwie fale (28 i 31 maja)
dotknê³y mocno Zubrzyce i Bogdanowice, trochê mniej Go³uszowice, Now¹ Wieœ
i Œciborzyce Ma³e. Naprawa  szkód w infrastrukturze (zamulone rowy, przepusty, pod-
myte drogi), szacowana jest na ok. 500 tys. z³. Dla porównania to  tyle co remont dwóch  budynków w mieœcie.  Wyst¹piliœmy
z wnioskami do Urzêdu Marsza³kowskiego i Wojewody o pomoc. Powo³aliœmy komisjê do szacowania szkód w infrastrukturze
i opracowane zosta³y zasady szacowania szkód w zasiewach rolnych. Dla rolników przewidujemy rozpatrywane indywidualnie ulg
w podatku. Na odtworzenie  wieloletnich zaniedbañ  w infrastrukturze urz¹dzeñ melioracyjnych nawet   1 mln nie wystarczy.
Przyczyn¹ s¹ nie tylko wieloletnie zaniedbania, ale i beztroskie zaorywanie dróg œródpolnych, rowów oraz wprowadzenie  monokul-
tur - np. wielohektarowe po³acie kukurydzy. Szkoda, ¿e nie uda³o siê odtworzyæ dawnych Spó³ek Wodnych. Dziœ odczuwamy tego
skutki.
W bud¿ecie na 2016 r. zwiêkszyliœmy kwotê na prace melioracyjne do ok. 400 tys. z³.  Za te œrodki zostanie gruntownie uporz¹dko-
wana infrastruktura w Bogdanowicach (w tym przebudowa czterech przepustów) oraz w Œciborzycach Ma³ych.  Pozosta³e szkody
bêdziemy usuwaæ ze  œrodków  bud¿etu przysz³orocznego.
Rozpoczêliœmy ju¿ prace zwi¹zane z przebudow¹ drogi transportu rolnego w Opawicy. Koszt tego zadania wynosi 320 tys. z³. Gmina
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na to zadanie otrzyma³a dofinansowanie z Urzêdu Marsza³kowskiego w kwocie 120
tys. z³.
        JW. Jak przebiega realizacja inwestycji  planowanych w mieœcie i gminie
        z  bud¿etu Gminy.
       W mieœcie najwiêksz¹ inwestycj¹ jest trwaj¹cy ju¿ remont ul Sudeckiej, Œwiêto-
krzyskiej i Karpackiej. Koszt to ok. 1,5 mln z³ z czego 50% stanowi¹ œrodki pozyskane
z tzw "schetynówek" w ramach tego zadania ul. Sudecka uzyska now¹ nawierzchniê
bitumiczn¹ do drogi bogdanowickiej.
     Nowe nawierzchnie i chodnik zostan¹ wykonane tak¿e na ul. Œwiêtokrzyskiej
i  Karpackiej Trwa remont ul. Fabrycznej (nowa nawierzchnia i chodniki) koszt 120
tys. z³ to œrodki w³asne gminy.
Na ukoñczeniu jest remont chodnika na ul. Pocztowej i Wodnej. Koszt tego zadania to 80 tys. z³.
      Us³ugi Komunalne prowadz¹ rewitalizacjê parku m³odzie¿owego obok Urzêdu
Miejskiego  (nowe nasadzenia   i trawniki, nowa alejka z kostki betonowej). Koszt
zadania wynosi 146 tys. z³, w tym dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska  w Opolu  38 tys. z³.
      Rozpoczynamy remont budynku gminnego przy ul. Niepodleg³oœci 4. Wyko-
nawca zosta³ ju¿ wy³oniony. Koszt,  to 240 tys. z³ w ramach tej kwoty zostanie
wykonana nowa elewacja  z dociepleniem œcian i remont klatki schodowej.
   W roku bie¿¹cym planujemy jeszcze generalny remont budynku  przy Pl. Zgody 6.
Trwa procedura wy³aniania wykonawcy
      Trwa remont budynku Urzêdu Miejskiego, prowadzi go firma wyspecjalizowana
w remontach obiektów zabytkowych. Koszt zadania to 600 tys. z³.
Z Agencji Nieruchomoœci Rolnych OT Opole uzyskaliœmy dofinansowanie w wyso-
koœci 500 tys. z³ na remont dróg (II etap) w Nowych Go³uszowicach. Wykonawca
zosta³ wy³oniony, lada moment prace siê rozpoczn¹.
    Na poprawê warunków i standardu w przedszkolach nr 1, 2 i 3 przeznaczamy ponad
300 tys. z³.  (zakres wa¿niejszych zadañ to: Przedszkole nr 1 i 2  - przebudowa ³azienek
145 tys. z³, Przedszkole nr  3 zabezpieczenie  przeciwpo¿arowe, instalacja sygnaliza-
cyjna 133 tys. z³.
     Odwodnienie Gimnazjum nr 1 kwota  30 tys. z³. poniewa¿ woda zalewa kot³owniê.
Wykonamy parking przy ul. Chrobrego, obok firmy Top Farms  za kwotê ok. 40 tys.
      Zosta³ wykonany  remont dachu na œwietlicy  w Równem 55 tys. z³ Na remont
dachu œwietlicy w  Klisinie - wykonawca robót  ju¿ wy³oniony, a tak¿e na budynek
Miejskiego Oœrodka Kultury .
Wykonaliœmy chodnik, kanalizacjê  i oœwietlenie w Gadzowicach  za kwotê  460 tys. z³
Trwaj¹ przygotowania do do¿ynek gminnych w Bogdanowicach w zwi¹zku z tym
trwaj¹ roboty remontowe na ul. Bocznej za pieni¹dze (100 tys. z³)  jakie wieœ otrzyma³a
w nagrodê za wygrany ubieg³oroczny konkurs "Na naj³adniejsz¹ posesjê".
 Z ostatnich zdarzeñ z innej dziedziny - Œwiatowe Dni M³odzie¿y -  goœciliœmy w
Gminie  grupê m³odzie¿y  z Argentyny z ks. Adamem Kondysem proboszczem De-
brzycy, która z³o¿y³a wizytê Burmistrzowi oraz
ponad  setkê  m³odzie¿y z Hiszpanii           w
Zespole  Szkó³      w Pietrowicach.
   JW. Dziêkujê bardzo za "bogate"
informacje, podsumowanie wyliczonych
kwot przeznaczonych na poprawê stanu gmi-
ny to w zaokr¹gleniu
6,5 mln z³                            Jan Wac
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wiado-
moœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umiesz-
czeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczy-
cach w dniu:
1. 26.07.2016 r. wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do zbycia nieru-
chomoœæ lokalow¹, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Ba³uckie-
go nr 2/5.
Z dniem 06.09.2016 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 odrêb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zby-
wanej nieru-chomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieru-
chomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹
.
2. 09.08.2016 r. wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do zbycia nieru-
chomoœæ lokalow¹, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Ko³³¹taja
nr 2/1.
Z dniem 20.09.2016 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 odrêb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zby-
wanej nieru-chomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieru-
chomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

3. 10.08.2016 r. wykazy obejmuj¹ce przeznaczone do zbycia n/w
nieruchomoœci:
a) nieruchomoœæ niezabudowana, po³o¿ona w G³ubczycach przy
ul. Kopernika, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³-
ka nr 123/3 o powierzchni 0,0926 ha;
b) nieruchomoœæ niezabudowana, po³o¿ona w G³ubczycach przy
ul. Kopernika, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³-
ka nr 123/1 o powierzchni 0,0953 ha.
Z dniem 21.09.2016 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 odrêb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zby-
wanej nieru-chomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieru-
chomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

4. 11.08.2016 r. wykaz obejmuj¹cy przeznaczon¹ do zbycia nieru-
chomoœæ lokalow¹, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Przyrowie
nr 4/3.
Z dniem 22.09.2016 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 odrêb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zby-
wanej nieru-chomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieru-
chomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:

1. 15 wrzeœnia 2016 r. odbêdzie siê V przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej bu-
dynkiem 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 970 384,00 z³. Wadium
wynosi 97 050,00 z³.

2. 20 wrzeœnia 2016 r. odbêdzie siê II przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci niezabudowanej ozna-
czonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 485/12 o po-
wierzchni 0,1246 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Karola
Miarki. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 89 251,00 z³ +
VAT 23%. Wadium wynosi 9 000,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Terminy i warunki wniesienia wadium za-
warte s¹ w og³oszeniach o przetargach.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w
G³ubczycach ul. Niepodleg³oœci nr 14 (pokój nr 20) - telefon
(077) 485 30 21 wewnêtrzny 222, 223 i 224 lub w internecie na
stronie WWW.glubczyce.pl
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     3 lipca br.  na es-
tradzie przy Ratuszu
Miejskim  licznie
zgromadzona pu-
blicznoœæ obejrza³a
barwny program
rozrywkowy pt.
"Kabaretowo, mu-
zycznie, wakacyjnie" w re¿yserii Marii Farasiewicz. To ko-
lejny niedzielny wystêp w ramach sceny plenerowej G³ub-
czyckich Dni Kultury zorganizowanej przez MOK.

     W trzygodzinnym programie wy-
brzmia³y piêkne przeboje z motywem
lata w wykonaniu Marii Farasiewicz,
Beaty Krzaczkowskiej oraz  Mietka Za-
j¹ca przy akompaniamencie klawiszo-
wym Mariana Ba¿yñskiego. Ponadto wyst¹pili tancerze Opol-
skiej Szko³y Tañca Royal Dance Center - filia MOK jak i dzie-
ci ze Stowarzyszenia G³ubczyckich Romów pod kier. Broni-
s³awy Mirgi. Z kolei kilku porcji humoru dostarczyli aktorzy
Teatru TRADYCJA ZSM, a hip-hopowe piosenki Kamila KaŸ-
mierczaka znalaz³y aplauz tak wœród m³odzie¿y jak i doro-
s³ych.
   Swoist¹ niespodziank¹ wieczoru by³o niew¹tpliwe poja-
wienie siê na scenie przyby³ego w rodzinne strony tenora -
Witolda Matulki, który, wywo³any z widowni, ad hoc zaœpie-
wa³ ku radoœci widzów "Pieœñ neapolitañsk¹"  i s³ynne "Bru-
netki, blondynki". Nawet deszcz nie by³ w stanie zepsuæ tego
jak¿e rozrywkowego wieczoru. ̄ ywio³owo reaguj¹ca publicz-
noœæ nie szczêdzi³a braw wystêpuj¹cym.
   Obszerny fotoreporta¿ Mateusza Kitki na portalu
     twojeglubczyce.pl        Redakcja ZSM

        Koncerty, które organi-
zowane by³y pod g³ubczyc-
kim ratuszem cieszy³y  siê z
tygodnia na tydzieñ coraz
wiêkszym zainteresowa-
niem naszych mieszkañców.
19 czerwca podczas Plene-
rowej sceny g³ubczyckich
dni kultury wyst¹pi³ chór
„Feniks” pod kierownic-
twem  Józefa Kaniowskie-
go. Zaprezentowa³ siê on w
repertuarze ludowym. Chó-
rzyœci wyœpiewywali takie

piosenki jak: „A jak bêdzie s³oñce i
pogoda”, czy „Karlik”.  By³o to zara-
zem  wprowadzeniem do kolejnego
wystêpu. Mianowicie mogliœmy
wzi¹æ udzia³ w widowisku taneczno-
wokalnym w wykonaniu kapeli gó-
ralskiej – Mali Têgoborzanie. Pod-
czas koncertu na rynku miejskim zgro-
madzi³o siê ok. 150 osób.
   Kolejnym wydarzeniem, które
wzbudzi³o du¿e zainteresowanie
mieszkañców naszego miasta by³
koncert pt. „Kabaretowo, muzycznie,

wakacyjnie”. W programie znalaz³ siê recital  Marii Farasiewicz       z
udzia³em Beaty Krzaczkowskiej przy akompaniamencie Mariana Ba-
¿yñskiego., wystêp kabaretowy teatru Tradycja ZSM, prezentacje ta-
neczne œwietlicy romskiej pod kierownictwem  Bronis³awy Mirgi. Na
scenie zaprezentowali siê równie¿ tancerze ze szko³y tañca Royal Dan-
ce Center – filia MOK w G³ubczycach. Niespodziank¹ wieczoru by³
wystêp wspania³ego tenora – Witolda Matulki, który tym razem  uczest-
niczy³ w imprezie prywatnie.
   Tydzieñ póŸniej odby³o siê barwne widowisko tym razem -  operet-
kowe, zatytu³owane „Od czardasza do kankana”. Mogliœmy podzi-
wiaæ najpiêkniejsze arie i duety, porywaj¹ce tañce, humor i zabawê
z operetek takich jak: „Weso³a wdówka”, „Ksiê¿niczka czardasza”, czy
„Wiedeñska krew” w wykonaniu solistów operetkowej sceny muzycz-
nej. Podczas tej plenerowej imprezy zgromadzi³o siê ok. 200 osób.
    W koñcu nasta³ najbardziej wyczekiwany dzieñ - 17 lipiec, to w³a-
œnie wtedy czeka³y wspania³e atrakcje dla wszystkich milusiñskich.
Do dzieci z naszego miasta przyjecha³ Scooby Doo wraz   z przyjació³mi.
Radoœæ dzieci z tego spotkania jest nie do opisania. Prócz tañców i
zabaw nie zabrak³o równie¿ dodatkowych atrakcji takich jak bañki
mydlane, czy wata cukrowa. Dzieci z wielkim zaanga¿owaniem uczest-
niczy³y w animacjach Tosi i Toli. Ten dzieñ na pewno zostanie na
bardzo d³ugo zapamiêtany przez najm³odszych. Na spotkanie ze Sco-
oby Doo przyby³o ok. 300 osób.(str. 1 GG)
    Po trzytygodniowej przerwie na g³ubczyckim rynku odby³ siê kolej-
ny koncert. Mogliœmy pos³uchaæ muzyki typu jazz, soul i funky
w wykonaniu £ukasza Gorczycy i przyjació³ w sk³adzie: £ukasz Gor-
czyca, Tomek Drachus, Kuba Szturm, Tomek Dominik oraz nieoce-
niona Katarzyna Puma Piasecka. Zespó³ ten jest dobrze znany lokal-
nej spo³ecznoœci, gdy¿ nie raz goœci³ na g³ubczyckiej scenie. Tym sa-
mym zdoby³ ju¿ swoich fanów. Tego dnia publicznoœæ równie¿ licznie
zgromadzi³a siê na rynku miejskim. Przyby³o ok. 150 osób.
                                                                            Anna Bieniasz, MOK

PLENEROWA SCENA G£UBCZYCKICH DNI KULTURY
KABARETOWO, MUZYCZNIE, WAKACYJNIE
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14.08.2016 r. Komenda Hufca Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego i Stowarzyszenie Przyjació³ Harcerstwa

byli organizatorami  harcerskiego pikniku kolejowego
„ŒCITOR” w Œciborzycach Ma³ych

Piknik odby³ siê  na nieczynnej ju¿ stacji kolejowej, a g³ówn¹ atrakcj¹
wœród ma³ych goœci, by³ przejazd drezyn¹ spalinow¹

   Na tegorocznym pikni-
ku kolejowym wœród za-
proszonych goœci byli:
Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Tadeusz
Ciechanowski i Edward
Wo³oszyn, Przedstawi-
ciel Rady Powiatu Pan
Bogdan Kulik oraz so³ty-

si z okolicznych wiosek. Zak³ad Linii Kolejowych w Opolu  reprezentowa-
ny by³ przez Z-cê Dyr.Linii Kolejowych w Opolu Zbigniewa Makowskie-
go i Barbarê Matejko, która przywioz³a nam materia³y promocyjno-infor-
macyjno na temat bezpiecznego przejazdu. Na pikniku goœci³ równie¿ Piotr
Krywult, emerytowany ju¿ Z-ca Dyr. Zak³adu Linii Kolejowych     w Opolu.
Dyr. ZLK Pan Tomasz Graczykowski oraz Z-ca Dyr. ZLK Pan Zbigniew
Makowski za pomoc w uporz¹dkowaniu odcinka linii torów i d³ugoletni¹
wspó³pracê z Komend¹ Hufca ZHP otrzymali statuetkê "Dar Serca". Od-
znaczenie wrêczy³ cz³onek Rady Przyjació³ Harcerstwa Adam Buchaniec.
 Piknik kolejowy "ŒCITOR 2016" zgromadzi³ oko³o 200 osób, g³ównie miesz-
kañców Œciborzyc Ma³ych, Pomorzowic, Klisina, Pomorzowiczek i Tarn-
kowej. Uczestnicy pikniku mieli mo¿liwoœæ spotkania siê ze wspó³czesny-
mi i emerytowanymi ju¿ kolejarzami, wœród których by³ Piotr Kopczyk,
mi³oœnik linii kolejowych, a zarazem ostatni Zawiadowca stacji G³ubczyce
Czas na œwierzym powietrzu umila³ nam zespó³ muzyczny "Muzozaury".
Patronat medialny nad ca³¹ imprez¹ objê³a lokalna prasa i telewizja.
    Dziêkujemy wszystkim, którzy zaanga¿owani byli w pomoc przy przygo-
towaniu tegorocznego pikniku kolejowego. Szczególne podziêkowania
nale¿¹ siê  Zak³adowi Linii Kolejowych w Opolu za pomoc w uporz¹dkowa-
niu odcinka torów, a tak¿e  Henrykowi Remisz i jego ma³¿once za udostêp-
nienie i prowadzenie drezyny.
                                                                                            Dh Anna Mazur

15.08.2016 r. Zwi¹zek Harcerstwa Polskie-
go Komenda Hufca i Stowarzyszenie Przyja-
ció³ Harcerstwa wspólnie z mieszkañcami
miasta obchodzili Œwiêto Wniebowziêcia
Najœwiêtszej Maryi Panny, Œwiêto Wojska
Polskiego i 96. rocznicê Bitwy Warszawskiej,
zwanej te¿ "Cudem nad Wis³¹".
15 sierpieñ zajmuje szczegól-
ne miejsce w kalendarzu, jest
wspomnieniem chlubnych
wydarzeñ i bohaterskich czy-
nów polskich ¿o³nierzy. Dla-
tego w ten dzieñ chylimy czo-
³a naszym rodakom poleg³ym
za niepodleg³oœæ ojczyzny.
   Obchody rozpo-
czê³y siê od uroczy-
stej Mszy Œwiêtej w
Koœciele Parafial-
nym Najœwiêtszej
Maryi Panny w in-
tencji ojczyzny. Po
mszy œwiêtej uczest-
nicy przemaszerowa-
li ulicami miasta
przed pomnik Czynu Zbrojnego. Honorow¹ wartê przy
pomniku pe³ni³y reprezentacje 10. Opolskiej Brygady
Logistycznej, harcerze Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
oraz harcerze Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Uro-
czystoœæ rozpoczê³a siê apelem i odegraniem Hymnu
Pañstwowego, po którym odby³ siê monta¿ s³owno-mu-
zyczny w wykonaniu harcerzy z naszego hufca. Wœród
zgromadzonych goœci nie zabrak³o w³adz samorz¹do-
wych, dyrektorów szkó³ wraz z Pocztami Sztandarowy-
mi, przedstawicieli instytucji i zak³adów pracy, zuchów,
harcerzy, m³odzie¿owe harcerskie dru¿yny po¿arnicze
oraz m³odzie¿ szkolna. Obecny by³ równie¿ Senator Pan
Grzegorz Peczkis. Na zakoñczenie delegacje z³o¿y³y kwia-
ty przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego
Na zaproszenie Dowództwa Garnizonu Opole harcerze
naszego Hufca wraz  z harcerskimi m³odzie¿owymi dru-
¿ynami po¿arniczymi oraz z ¿o³nierzami 10 Opolskiej Bry-
gady Logistycznej udali siê do Opola na obchody Œwiêta
Wojska Polskiego. Na Placu Wolnoœci odby³ siê piknik
militarny, na którym zaprezentowano uzbrojenie i pod-
stawowe wyposa¿enie ¿o³nierza oraz sprzêt i pojazdy
wojskowe. Na zaproszonych goœci czeka³a tradycyjna
wojskowa grochówka.                      Dh Joanna Kuc

 1 sierpnia 2016r. o godz. 12:00 w Koœciele Parafialnym
 p.w.Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny  upamiêtniono
72. rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego.
 Po krótkim apelu i monta¿u s³owno-muzycznym, Burmistrz G³ubczyc
 wraz  z Ksiêdzem Proboszczem w paru s³owach nawi¹zali do wydarzeñ
  z sierpnia 1944.
Po wspólnej modlitwie Harcerze Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, w³adze sa-

morz¹dowe, s³u¿by mundurowe oraz przedstawiciele instytucji i zak³adów
pracy zapalili znicze i z³o¿yli kwiaty przed tablic¹ pami¹tkow¹.
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 PLENER SUBIEKTYWNIE
 G£UBCZYCE 2016.
        By³em jednym z uczestników pleneru malarskiego oraz pro-
wadz¹cym warsztaty plastyczne zorganizowane dla dzieci w
G³ubczycach w dniach od 18 czerwca do 2 lipca. By³o to ju¿
dziewi¹te spotkanie z cyklu plenerowo-warsztatowych, których
organizatorem jest Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. A. Mickiewicza w G³ubczycach. Oprócz mnie z Kra-
kowa w plenerze wziêli udzia³: Ewa Kalinowska-Maæków (komisarz),
Barbara Dziekiewicz-Obr¹palska, Iwona Stolarczyk, Kazimierz Wilk, z
Wroc³awia Kazimierz Franczuk oraz z Bielska-Bia³ej Urszula Mi¹cz-
Sobieraj i Wac³aw Sobieraj. Uczestnikami warsztatów by³y dzieci i
m³odzie¿ w wieku od 7 do 17 lat. Uczniowie chêtnie przychodzili na
zajêcia i z zapa³em wykonywali æwiczenia plastyczne, które rozwija³y
ich talent, a czego potwierdzeniem by³a koñcowa wystawa.
    W zamian za
goœcinnoœæ ma-
lowaliœmy obra-
zy, które zosta-
wiliœmy organi-
zatorom, a któ-
rych inspiracj¹
by³y G³ubczyce.
Powsta³o kilka-
naœcie obrazów,
g³ównie z motywami architektury miasta i okolicznego pejza¿u.
G³ubczyce przyjê³y nas mi³¹ atmosfer¹, mieszkaliœmy w interna-
cie Zespo³u Szkó³ Mechanicznych, blisko parku, gdzie codzien-
nie przed prac¹ i po niej wzmacnialiœmy si³y fizyczne i duchowe.
Po malowaniu zwiedzaliœmy miejscowe zabytki, poznawaliœmy hi-
storiê miasta. Niektórzy z nas odwiedzili  Miasteczko Mi³osierdzia
w Branicach, a tak¿e niedaleko po³o¿ony w Czechach Krnov, gdzie
w tamtejszym koœciele franciszkanów zosta³a odprawiona msza w
intencji pañstwa Sobierajów  z okazji ich 44. rocznicy œlubu.
     W G³ubczycach spotykaliœmy siê z uprzejmoœci¹ zarówno
m³odszych, jak i starszych mieszkañców. Pogoda dopisywa³a,
nie ominê³a nas groŸna przygoda - awaria ruroci¹gu gazowego,
podczas której musieliœmy siê ewakuowaæ z miejsca zakwatero-
wania na pó³ dnia. Wziêliœmy te¿ udzia³ w pikniku zorganizowa-
nym przez  Stowarzyszenie, na którym mogliœmy skosztowaæ
miejscowych potraw i zintegrowaæ siê z mieszkañcami miasta.
    Plener zwieñczy-
³a wystawa w sa-
lach Powiatowego
Muzeum Ziemi
G³ubczyckiej obra-
zów namalowa-
nych przez uczest-
ników pleneru oraz
prac dzieci bior¹-
cych udzia³ w
warsztatach pla-
stycznych. Jeœli idzie o inne atrakcje, to mogliœmy obejrzeæ pano-
ramê G³ubczyc i okolicy z wie¿y ratuszowej czy pos³uchaæ kazania
g³oszonego z ambony (!), co nie zdarza siê ju¿ w wielu koœcio³ach.
Myœlê, ¿e ka¿dy z nas zachowa wspomnienia z pleneru jako czas
owocny i bêdziemy dumni, ¿e mogliœmy zostawiæ swój œlad w
postaci obrazów. Mam tak¿e nadziejê, ¿e G³ubczyce zatêskni¹ za
plastykami i w przysz³ym roku niektórzy z nas odwiedz¹ znów to
miasto, by dokumentowaæ jego trwanie i rozwój, a tak¿e pomagaæ
dzieciom w ich edukacji plastycznej.                    Jan Szczurek

Wspomnienia  z kolonii Harcerskiej ZHP
Dar³ówko 2016
   Nasza wakacyjna przygoda rozpoczê³a siê 1 sierpnia 2016 r.,
kiedy to pojechaliœmy na koloniê harcersk¹ do Dar³ówka. Przy-
wita³o nas piêkne s³oñce, które potem gdzieœ siê schowa³o za
chmury i do koñca turnusu mieliœmy deszczow¹ pogodê. Mimo
tego nie narzekaliœmy na nudê, poniewa¿ wychowawcy zapew-

nili nam atrak-
cyjne zajêcia
i wycieczki.
   P³ynêliœmy
statkiem "Król
Eryk I" po Ba³ty-
ku oraz tramwa-
jem wodnym po
rzece Wieprzy z
Dar³owa do Dar-
³ówka Wschod-
niego. Poznali-
œmy historiê
Dar³owa i jego
zabytki takie jak:

Zamek Ksi¹¿¹t Pomorskich, Koœció³ Najœwiêtszej Marii Panny
zwany Koœcio³em Mariackim, Koœció³ Œwiêtego Jerzego, ratusz
miejski, rynek  i Bramê Kamienn¹.
Czêsto przechodziliœmy przez jedyny w Polsce rozsuwany most,
który ³¹czy Dar³ówko Wschodnie z Dar³ówkiem Zachodnim .
  Na d³ugo pozostanie nam w pamiêci wycieczka do S³owiñskie-
go Parku Narodowego na ruchome Wydmy Czo³piñskie. Trasa
liczy³a 7 km a my chocia¿ przez chwilê mogliœmy poczuæ siê jak
na pustyni, bo wydmy te maj¹ swój niepowtarzalny urok, z ocze-
kiwaniem, ¿e z nastêpnej wydmy zobaczymy b³êkit morza. Po
krótkim odpoczynku nad morzem ruszyliœmy szlakiem w kierun-
ku latarni morskiej. Szliœmy pla¿¹ oko³o 2 km, a potem wspinali-
œmy siê na jedn¹ z najwy¿szych wydm, na której szczycie wybu-
dowana zosta³a w 1875 r. latarnia morska. Z tarasu latarni podzi-
wialiœmy piêkny widok na ruchome wydmy oddzielaj¹ce jezioro
£ebsko od morza. Dla harcerzy, którzy byli pierwszy raz na kolo-
nii, zosta³ zorganizowany chrzest kolonijny. Kilkoro uczestni-
ków kolonii z³o¿y³o obietnicê zuchow¹ i przyrzeczenie harcer-
skie. Podczas pobytu w Oœrodku "Urszula" opiekunowie orga-
nizowali nam dyskoteki, ró¿ne konkursy, gry i zabawy. Poznali-
œmy historiê harcerstwa, obrzêdy, zwyczaje, pl¹sy i piosenki
harcerskie. W zwi¹zku z tym, ¿e pogoda nie pozwala³a nam na
k¹piel w morzu, du¿o spacerowaliœmy jego brzegiem, aby wdy-
chaæ jod. Byliœmy w kinie 7D oraz parku wodnym - jedynym
tego rodzaju obiekcie w œrodkowej czêœci polskiego wybrze¿a z
basenem z morsk¹ wod¹. Bardzo podoba³ nam siê dom do góry
nogami. Gdy weszliœmy  do niego, mieliœmy dziwne uczucie,
jakbyœmy tracili równowagê. Na apelu po¿egnalnym, z ³ezk¹ w
oku, podziêkowaliœmy Pani Urszuli, która goœci³a nas w swoim
oœrodku, a tak¿e naszym druhnom i druhom za to, ¿e dbali o
nasze bezpieczeñstwo oraz zapewnili nam ró¿ne atrakcje.
    Rozdane zosta³y nagrody za udzia³ w ró¿nych konkursach a
ka¿dy uczestnik kolonii otrzyma³ pami¹tkowy dyplom oraz drob-
ny upominek. Wieczorem poszliœmy na pla¿ê, aby po¿egnaæ siê
z morzem. Z baga¿em pe³nym przygód przyjechaliœmy do G³ub-
czyc, gdzie czekali na nas rodzice. Zrobi³o siê nam smutno, ¿e
musimy siê rozstaæ. Pocieszaj¹ce jest jednak to, ¿e rok szybko
minie i znowu bêdziemy mogli pojechaæ nad morze, i mi³o spê-
dziæ wakacyjny czas .
                                       Druhna Jolanta Pi¹tkowska  turnus II
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Z£OTE GODY
   22 lipca 2016 r.  Pañstwo Czes³awa i Edward Wo³oszynowie obchodzi-
li piêædzisiêciolecie ma³¿eñstwa. Z  tej okazji Burmistrz G³ubczyc Adam
Krupa  wrêczy³ Jubilatom "Medal za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie"
nadany przez Prezydenta RP Andrzeja   Dudê.
     W uroczystoœci uczestniczyli przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz
Naumczyk, kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego Beata Grochalska oraz naj-
bli¿sza rodzina. Pañstwo Wo³oszynowie poznali siê w Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym. Wychowali trójkê dzieci i ciesz¹ siê trojgiem  wnucz¹t.

Pani  Czes³awa ur. w Bóbrce k/Lwo-
wa. Po ukoñczeniu Liceum Peda-
gogicznego w Raciborzu zosta³a
skierowana do pracy w Szkole Pod-
stawowej w Braciszowie. W 1963 r.
zosta³a przeniesiona do pracy w Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym w G³ub-
czycach jako nauczycielka wycho-
wania fizycznego. Przez wiele lat
by³a opiekunk¹ Szkolnego Ko³a
PCK. Organizowa³a rozgrywki spor-
towe.  Pe³ni³a funkcjê wychowaw-
cy klasowego. Po uzyskaniu
uprawnieñ przesz³a na emeryturê.
Pana Edwarda, powszechnie znane-
go  i cenionego,  jednoczeœnie wy-
chowawcê wielu pokoleñ, który
ca³e swoje ¿ycie zawodowe zwi¹za³
z G³ubczycami,  poprosi³em o auto-
biografê.

Edward Wo³oszyn -ur. w Zbara¿u -  pracê zawodow¹ jako nauczyciel
rozpocz¹³em w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. A.
Mickiewiczacach. Kolejno pracowa³em w Szkole Podstawowej nr 3   tzw.
"Tysi¹clatce" W tym czasie pe³ni³em funkcjê instruktora fizyki, chemii i
matematyki  Powiatowego Oœrodka Metodycznego. W 1969 zosta³em
dyr. Szko³y Podstawowej nr 3. Od 1975 r. pe³ni³em funkcjê wicedyrektora
Szko³y Podstawowej Nr 2. W 1984 r. zosta³em powo³any na wicedyrekto-
ra, a od 1985r. do przejœcia na emeryturê w 2002 r. by³em dyrektorem
Liceum Ogólnokszta³c¹cego,  pierwszym jako absolwent. Przez trzydzie-
œci lat pe³ni³em funkcjê prezesa Ko³a Pszczelarzy. Jestem prezesem Od-
dzia³u G³ubczyckiego Towarzystwa Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³u-
dniowo Wschodnich II RP. Jestem czwart¹ kadencjê radnym Rady Miej-
skiej. Redakcja GG do³¹cza siê do licznych ¿yczeñ w³adz samorz¹do-
wych, rodzinnych i przyjació³.                                                    Jan Wac

DO¯YNKI GMINNE
BOGDANOWICE 2016

Kolejne DO¯YNKI  mamy za sob¹. Nastêpne, jak  og³o-
si³ przewodnicz¹cy jury "Konkursu na Naj³adniejsz¹ Po-
sesjê i So³ectwo w Gminie" wiceburmistrz Kazimierz Be-
dryj  odbêd¹ siê w Zubrzycach - jako zwyciêskim so³ec-
twie. So³tys Mariusz Gaw³owski odbieraj¹c  funkcjê go-
spodarza z satysfakcj¹ zaprosi³  do siebie  na przysz³o-
roczne do¿ynki ZUBRZYCE 2017 mieszkañców gminy
i goœci.  Tegoroczne Œwiêto Dziêkczynienia za plony zie-
mi dochowa³o tradycyjnej formy. Bogaty i barwny koro-
wód  prowadzi³y, pod os³on¹ wozu bojowego OSP,
w rytmie orkiestry dêtej z Raciborza,   dzieci szkolne
w kolorowych strojach ludowych i m³odzie¿ gimnazjalna
w strojach historycznych oraz niezast¹pione w swojej
urodzie mar¿onetki z Branic. Za nimi bryczk¹ konn¹ w
obstawie jeŸdŸców  na koniach,   Burmistrz Gminy,  Sta-
rosta Powiatu i  Starostowie Do¿ynek  oraz so³tys wsi
nowoczeœniej bo zmotoryzowany. Korowodu dope³nia-
³y korony ¿niwne, goœcie do¿ynkowi i nowoczesne po-
jazdy rolnicze. Gospodarz czêœci sakralnej do¿ynek  ks.
proboszcz Adam Szubka w asyœcie ksiêdza z W³och O.
Jana Mazurkiewicza  odprawili Mszê œw. dziêkczynn¹
zakoñczon¹ "dzieleniem chlebem". Bogaty program ar-
tystyczno -rozrywkowy, og³oszenie wyników konkursów
na naj³adniejsz¹ koronê ¿niwn¹,  na naj³adniejsz¹ posesjê
i so³ectwo, odznaczenia " Zas³u¿ony dla rolnictwa", Za
Zas³ugi dla Województwa Opolskiego"   wype³ni³y czas
do wystêpu Gwiazdy Do¿ynek Zespo³u Œl¹sk (str. 10).

Po nim jeszcze koncert  Jacka  Silskiego i zabawa
taneczna przy zespole ORION do pó³nocy.
Wyniki konkursu gminnego „Korony ¿niwne”
I  Krzy¿owice, II Zawiszyce, III Bogdanowice,
IV G³ubczyce Sady, V Bernacice Górne, VI Zubrzyce,
VII Œciborzyce Ma³e.
Odznaczeni „Zas³u¿ony dla Rolnictwa”
Gaw³owski Mariusz - Zubrzyce, Gaw³owski Stanis³aw
i Madera Beata - Bogdanowice,
Maæko Jacek i  Skóra Wanda - Zawiszyce.
Zas³u¿ony dla Województwa Opolskiego
Kazimierz Jurkowski  - Bogdanowice
Jan Mielnik -  Nowa Wieœ G³.
Danuta Danylczuk - Pomorzowice.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA G£UBCZYCE
DO ROKU 2020

    Gmina G³ubczyce przyst¹pi³a do opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta G³ubczyce do roku 2020".
Program rewitalizacji to wieloletni plan przedsiêwziêæ, które bêd¹ realizowane na wyznaczonym obszarze miasta G³ubczyce.

Pierwszym etapem pracy jest przygotowanie diagnozy i wyznaczenie obszarów rewitalizacji.
W celu identyfikacji potencjalnych obszarów problemowych zbierane s¹ dane diagnostyczne, poprzez badania ankietowe

prowadzone wœród mieszkañców G³ubczyc.   Ankieta dostêpna jest na stronie www.glubczyce.pl w zak³adce Aktualnoœci oraz
na stronie www.bip.glubczyce.pl w zak³adce Programy, strategie rozwoju, plany/Lokalny Program Rewitalizacji miasta

G³ubczyce do roku 2020. Mo¿na j¹ wype³niæ on-line, lub pobraæ w pliku formatu word lub pdf.
Wype³nione ankiety mo¿na przes³aæ poczt¹ elektroniczn¹ na adres: grzywna.magdalena@glubczyce.pl,  dostarczyæ osobiœcie

lub przes³aæ poczt¹ tradycyjn¹ na adres: Urz¹d Miejski w G³ubczycach,   ul. Niepodleg³oœci 14, 48-100 G³ubczyce,
 pokój nr 16, do dnia 8 wrzeœnia 2016 r.

Zdania mieszkañców w kwestii potrzeb rewitalizacyjnych wybranych obszarów naszego Miasta pozwol¹
 na sformu³owanie programu mo¿liwie bliskiego oczekiwaniom jego mieszkañców.

Zapraszamy wszystkich chêtnych do wype³nienia ankiety.
Opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta G³ubczyce do roku 2020" jest wspó³finansowane ze œrodków Unii

Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
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W niedzielê, 28 sierpnia br.
w Bogdanowicach mia³y
miejsce obchody VI Dnia
Kresowego. A rozpoczê³y
siê uroczyst¹ Msz¹ Œw.       w
intencji Kresowian w ko-
œciele parafialnym - Sank-
tuarium Matki Bo¿ej z Mo-
nasterzysk pod przewod-
nictwem kapelana Kreso-
wiaków ks. proboszcza
Adama Szubki.
O oprawê poetycko - mu-
zyczn¹ Mszy Œw. zadba³a
Grupa Estradowa MOK
pod kier. Marii Farasiewicz

z akompaniamentem Mariana Ba¿yñskiego i goœcinnym wystê-
pem  21 - letniego bas-barytona Tomasza Wierzby.
VI Dzieñ Kresowy po raz kolejny zosta³ zorganizowany przez
G³ubczyckie Towarzystwo Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³u-
dniowo - Wschodnich, parafiê oraz so³ectwo Bogdanowice. Bo-
gaty program owego Dnia Kresowego realizowany by³ od go-
dziny 15:00 do 21:00 na profesjonalnej, do¿ynkowej scenie w
centrum boiska. Rozpocz¹³ siê wystêpem chóru "Fenix", który
wyœpiewa³ utwory swego kompozytora i akompaniatora - Józefa
Kaniowskiego, po czym prezes g³ubczyckich Kresowiaków -
Edward Wo³oszyn wraz z ks. kapelanem dokonali uroczystego
otwarcia VI Dnia Kresowego. Wœród zaproszonych goœci byli
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, a mianowicie radni sej-
miku wojewódzkiego: Kazimierz Pyziak oraz Zbigniew Zió³ko,
wiceburmistrz Kazimierz Bedryj, radni gminy i powiatu oraz przed-
stawiciele organizacji i stowarzyszeñ kresowych. Wœród nich
Jan Skalski - prezydent Œwiatowego Kongresu Kresowian,
Edward Bieñ - prezes Stowarzyszenia Kresowian Ziemi Dzier¿o-
niowskiej, Witold Listowski - prezes Stowarzyszenia Kresowian
w Kêdzierzynie - KoŸlu i inni.
     Centralnym punktem uroczystoœci by³o odznaczenie przez
prezesa Edwarda Bienia Krzy¿em Czynu Zbrojnego Polskiej Sa-
moobrony na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej.
: dr Katarzyny Maler, dr.  Arkadiusza Szymczyny oraz Ryszarda
Brzeziñskiego. Z kolei Maria Farasiewicz, Edward Wo³oszyn i
Kazimierz Naumczyk zostali uhonorowani  z³ot¹ odznak¹ "Za-
s³u¿ony dla Kresów II RP ". By³y mi³e podziêkowania, wyrazy
uznania i wdziêcznoœci.
     W kolejnej czêœci programu g³os zabra³ redaktor naczelny "G³osu
G³ubczyc" - Jan Wac, by rozpocz¹æ tym samym cykl wspomnieñ
o zapomnianych g³ubczyckich Kresowianach, którzy stracili ¿ycie
i zdrowie, walcz¹c o woln¹ Polskê. Sw¹ prelekcjê poœwieci³ posta-
ci Kazimierza Czarneckiego, znanego z reporta¿u TV G³ubczyce
czy "Kalendarza  G³ubczyckiego 2010". Po jego wyst¹pieniu nad-
szed³ czas na wystêp zespo³u "Lwowska Fala", który, jak sama
nazwa wskazuje, przyby³ z Lwowa, by przywo³aæ specyficzny folk-
lor miejski Lwowa lat trzydziestych XX wieku.

   Ostatni punkt programu stanowi³ barwny, po-
nad dwugodzinny spektakl muzyczno - satyrycz-
ny pt. "Na kresow¹ nutê i nie tylko" w wykona-

niu Grupy Estradowej MOK w re¿yserii Marii Farasiewicz. Nie
mog³o w nim zabrakn¹æ aktora teatru TRADYCJA ZSM - Mietka
Zaj¹ca w roli lwowskiego batiara oraz dobrze zapowiadaj¹cego
siê œpiewaka, wspomnianego wczeœniej Tomasza Wierzby. Po-
nadto wyst¹pili: Witold Dereñ, Beata Krzaczkowska, rodzeñ-
stwo - Maria Farasiewicz i Wies³aw Wierzba (gitara), jak i akom-
paniuj¹cy na instrumentach klawiszowych Marian Ba¿yñski.
Licznie zgromadzona publicznoœæ nie szczêdzi³a braw wszyst-
kim wystêpuj¹cym.
By³ to kolejny, jak¿e udany Dzieñ Kresowy. Na scenie wiele
atrakcji artystycznych, a woko³o stragany pe³ne ³akoci i jad³a,
o które postara³y siê panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich.
Do zobaczenia za rok. Ta joj!
                                                                                 Redakcja ZSM
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ŒWIATOWE DNI M£ODZIE¯Y 2016
W KRAKOWIE… I W DEBRZYCY
       Ostatnie miesi¹ce, szczególnie te letnie, przynios³y wiele wa¿-
nych rocznic i ciekawych wydarzeñ. Wœród tych rozgrywaj¹-
cych siê w naszym kraju na pierwszym miejscu znalaz³y siê Œwia-
towe Dni M³odzie¿y (ŒDM) w Krakowie, gdy¿ sta³y siê one jed-
nym z najwa¿niejszych wydarzeñ w ostatnich dekadach, choæby
dlatego, ¿e z ich powodu oczy milionów ludzi z ca³ego œwiata
zwrócone by³y na Polskê.
       Równie¿ wielu mieszkañców G³ubczyc œledzi³o w telewizji czy
innych mediach przebieg tego niezwyk³ego, miêdzynarodowego
i wielokulturowego zjazdu tysiêcy m³odych katolików. Jednak z
pewnoœci¹ nie wszyscy czytelnicy "G³osu G³ubczyc" s¹ œwiado-
mi, ¿e ŒDM odby³y siê nie tylko w Krakowie, lecz tak¿e u nas, w
Gminie G³ubczyce.
        Œwiatowe Dni M³odzie¿y, zapocz¹tkowane przez naszego
rodaka, œw. Jana Paw³a II, w 1984 roku, od wielu ju¿ lat maj¹ w
swoim planie tzw. "tydzieñ misyjny", nazywany te¿ Dniami w
Diecezji (DwD). Jeszcze przed wspólnym spotkaniem w wyzna-
czonym wczeœniej mieœcie, m³odzi ludzie przybywaj¹cy z zagra-
nicy do danego kraju, odwiedzaj¹ wybran¹ przez siebie diece-
zjê i spêdzaj¹ w niej kilka dni. W ten sposób mog¹ nie tylko
zwiedziæ inn¹ czêœæ kraju, do którego pielgrzymuj¹, ale przede
wszystkim poznaæ ¿ycie Koœcio³a "od podszewki", spotkaæ
konkretnych m³odych katolików i wspólnotê, w której ¿yj¹. W
ramach dni spêdzonych w Krakowie, takie osobiste spotkania
nie zawsze by³yby mo¿liwe, chocia¿by ze wzglêdu na problemy
z przyjêciem tak wielkiej liczby m³odych w parafiach miasta.

Dlatego w³aœnie w ramach DwD ju¿
20 lipca 2016 r., jeszcze przed oficjal-
nym otwarciem ŒDM w Krakowie,
równie¿ do naszej diecezji i do na-
szego dekanatu przyjechali z zagra-
nicy m³odzi katolicy.

     W parafii Debrzyca zawita³a siedmioosobowa grupa Argen-
tyñczyków. Stanowili oni ma³¹ cz¹stkê wœród prawie 4300 m³o-
dych, którzy z ró¿nych krajów œwiata przyjechali do Diecezji
Opolskiej. Ale by³a to jednoczeœnie jedyna grupa z ojczyzny
papie¿a Franciszka, która odwiedzi³a Opolszczyznê w czasie
DwD. Z tym wiêksz¹ radoœci¹ zosta³a ona powitana przez pro-
boszcza, ks. Adama Kondysa, który by³ inicjatorem zaprosze-
nia m³odych do parafii œw. Jakuba w Debrzycy, jak i parafian,
którzy z wielk¹ serdecznoœci¹ i ofiarnoœci¹ przyjêli ich w swo-
ich rodzinach i domach. Grupa z Argentyny by³a niewielka, ale
bardzo zró¿nicowana - równie¿ pod wzglêdem wieku. Byli
w niej: Carlos, Agustina, Rosia i Victoria - uczniowie szko³y
Dámaso (Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno) w Bu-
enos Aires. Towarzyszyli im wychowawcy: nauczyciel - Ricardo
oraz pracuj¹cy w szkole jako katecheci i kapelani - m³odszy ks.
Pedro i  ponad osiemdziesiêcioletni ks. Raúl, który jest dobrym
znajomym papie¿a Franciszka jeszcze z czasów dzieciñstwa.

Mimo pocz¹tkowych obaw o barierê jêzykow¹, znalaz³o siê a¿
piêæ rodzin, chêtnych do przyjêcia m³odych pielgrzymów. Oba-
wy okaza³y siê niepotrzebne, bo kiedy Argentyñczycy wysiedli z
autokaru, najwa¿niejszym okaza³ siê "jêzyk serca": przyjazne
uœmiechy na twarzach i serdeczne uœciski. Taka mi³a atmosfera
panowa³a do koñca "debrzyckich dni m³odzie¿y", które trwa³y
do 25 lipca i mia³y bogaty program. Zosta³ on w pewnym stopniu
podyktowany przez plan ogólnodiecezjalny, ale pomieœci³ te¿ wiele
lokalnych spotkañ i inicjatyw.

    W czwartek 21 lipca Argentyñczycy spotkali siê w Urzêdzie
Miejskim w G³ubczycach z burmistrzem Adamem Krup¹ i wice-
przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Edwardem Wo³oszynem oraz
zwiedzili Muzeum Ziemi G³ubczyckiej, oprowadzani przez dr Bar-
barê Piechaczek. Potem udali siê do Krnova, gdzie na Cvilinie
uczestniczyli we Mszy Œw. Po po³udniu odwiedzili klasztor bene-
dyktynów w Biskupowie k/G³ucho³az a wieczorem w Nysie mogli
obejrzeæ imponuj¹cy spektakl "Apokalipsa" w wykonaniu Te-
atru A z Gliwic.
      Pi¹tek 22 lipca by³ w ramach DwD dniem mi³osierdzia. Wraz
z m³odzie¿¹ z Debrzycy m³odzi z Argentyny modlili siê na Drodze
Krzy¿owej przy koœció³ku œw. Bryksjusza w Goœciêcinie a po
po³udniu odwiedzili starsze i chore osoby w ZOL-u w G³ubczy-
cach. Zaœpiewali dla nich kilka argentyñskich pieœni i wrêczyli
wykonane wczeœniej kartki z ¿yczeniami.
      Sobota 23 lipca by³a dla goœci z Argentyny oraz m³odzie¿y
z Debrzycy dniem diecezjalnych spotkañ, najpierw na uroczystej
Mszy Œw. na Górze œw. Anny, z udzia³em wszystkich przyby³ych
do naszej diecezji grup a potem na koncercie uwielbienia w Opolu.
    W wyjazdach oraz spotkaniach argentyñskim goœciom towa-
rzyszy³y wolontariuszki: Joanna Kaczmarska, Agata Rajtak
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i Anna Sikora, które pomaga³y w organizowaniu DwD w parafii.
Mocnym akcentem na zakoñczenie tych dni, w niedzielê 24 lip-
ca, by³a uroczystoœæ opustowa ku czci œw. Jakuba Starszego
oraz Festyn Jakubowy, przygotowany przez Radê Parafialn¹
z Debrzycy. M³odzie¿ z Argentyny wraz z duszpasterzami, za-
proszonymi goœæmi i ca³¹ wspólnot¹ parafialn¹ uczestniczy³a
w uroczystej sumie odpustowej, która w tym roku zyska³a bar-
dziej miêdzynarodowy charakter. Po po³udniu wszyscy spotkali
siê na boisku, na Festynie Jakubowym. Rozpocz¹³ go koncert
orkiestry Junior Opole Brass. Po nim, z ujmuj¹cym programem
wyst¹pi³y dzieci ze Szko³y Podstawowej w Grobnikach. PóŸniej
ogromne zainteresowanie wzbudzi³y wystêpy poszczególnych
grup narodowych. Bo oprócz grupy z Argentyny, na zaprosze-
nie ks. Proboszcza w festynie wziê³a równie¿ udzia³ m³odzie¿,
która DwD spêdza³a w pobliskich parafiach - grupka dziewcz¹t
z W³och (goszcz¹cych w Cyprzanowie) oraz 30-osobowa grupa
Panamczyków (goszcz¹cych w Goœciêcinie). Ci ostatni, ubrani
w oryginalne stroje ludowe, przedstawili tradycyjne panamskie
tañce, porywaj¹c do wspólnej zabawy spor¹ czêœæ widowni.
      W poniedzia³ek, 25 lipca nadszed³ moment po¿egnania. Przed
odjazdem do Krakowa, podczas tzw. Mszy pos³ania, ks. Raúl
Perrupato w serdecznych i ciep³ych s³owach podziêkowa³ ca³ej
wspólnocie parafialnej a szczególnie rodzinom, które ich goœci-
³y i dziêki którym mogli czuæ siê u nas dobrze - "jak w domu".
     Bardzo podobne wra¿enia mieli po swoim pobycie w Pietro-
wicach G³ubczyckich inni pielgrzymi na ŒDM, którzy goœcili w
dniach od 27 lipca do 2 sierpnia w tamtejszym Zespole Szkó³.
By³a to 110-osobowa grupa hiszpañskiej m³odzie¿y z Barcelony,
która nie wziê³a udzia³u w DwD, ale przyjecha³a bezpoœrednio na

ŒDM. Podczas tygodniowego pobytu m³odzi Hiszpanie odwie-
dzili Jasn¹ Górê, Kraków oraz Auschwitz-Birkenau, G³ubczyce -
ratusz  (foto str.12). Uczestniczyli oni równie¿ w hiszpañsko-
polskich Mszach Œw. odprawianych w koœciele w Pietrowicach.
Podczas jednej z nich ks. Carlos, w imieniu m³odych Hiszpanów,
wyrazi³ to, jak dobrze czuli siê w Pietrowicach, zaœ Dyrektor Ze-
spo³u Szkó³ Bogdan Kulik podziêkowa³ wszystkim, którzy przy-
czynili siê do sprawnej organizacji ich pobytu. Byli to m.in. har-
cerze z g³ubczyckiego Hufca ZHP, którzy przygotowali bazê noc-
legow¹, udostêpniaj¹c zestaw materacy i poœcieli.
    Tym, co ³¹czy³o obie wizyty zagranicznych goœci na Ziemi
G³ubczyckiej, by³o przede wszystkim spotkanie w Krakowie -
Œwiatowe Dni M³odzie¿y. Nie mog³o zabrakn¹æ na nich równie¿
m³odzie¿y z naszej gminy i naszego g³ubczyckiego dekanatu.
11-osobowa grupa m³odzie¿y wraz z duszpasterzami: ks. Maria-
nem Stok³os¹, ks. Tomaszem Skowronem i ks. Adamem Kondy-
sem wyruszy³a do Krakowa w pi¹tek, 29 lipca. Organizatorzy
skierowali ich na nocleg w Charsznicy k/Miechowa. Stamt¹d
wyruszali, by w Krakowie na B³oniach, wraz z ponad miliono-
wym t³umem m³odych katolików uczestniczyæ we wzruszaj¹cej
Drodze Krzy¿owej a w sobotê i niedzielê, w jeszcze wiêkszej
wspólnocie na Campus Misericordiae w Brzegach, wzi¹æ udzia³
w niezapomnianym wieczornym czuwaniu z papie¿em Francisz-
kiem i Mszy Œwiêtej Pos³ania.
      Nie by³a to jednak jedyna pochodz¹ca z G³ubczyc grupa m³o-
dzie¿y, która pojecha³a na ŒDM. Jak podczas ka¿dej wizyty pa-
pieskiej w Polsce, równie¿ i tym razem, harcerki i harcerze Zwi¹z-
ku Harcerstwa Rzeczypospolitej pe³nili "Bia³¹ S³u¿bê", polega-
j¹c¹ na udzielaniu pielgrzymom niezbêdnej pomocy przedme-
dycznej i medycznej, udzielaniu informacji oraz podejmowaniu
dzia³añ porz¹dkowych. Wœród nich by³o 15-cioro druhen
i druhów z g³ubczyckiego ZHR. Uczestniczyli oni zarówno
w tygodniowej s³u¿bie w Krakowie, w ramach patroli Harcer-
skiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, jak równie¿ przez
dwa tygodnie dzia³aj¹c w Oœwiêcimiu. Tam, na terenie by³ego
niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego, poma-
gali w³adzom Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w or-
ganizacji wizyty tysiêcy pielgrzymów, którzy przy okazji ŒDM
chcieli tak¿e odwiedziæ Muzeum. £¹cznie Miejsce Pamiêci od-
wiedzi³o ponad 155 tysiêcy pielgrzymów (najwy¿sz¹ frekwencjê
odnotowano 26 lipca, kiedy to do by³ego KL Auschwitz przyby-
³o 21 tysiêcy odwiedzaj¹cych - by³a to rekordowa liczba osób
zwiedzaj¹cych teren by³ego obozu w czasie jednego dnia). Jak
wspomina phm. Marcin ̄ ukowski, najbardziej niezwyk³ym do-
œwiadczeniem podczas harcerskiej s³u¿by na terenie Muzeum
by³o towarzyszenie Ojcu Œwiêtemu Franciszkowi w czasie wizy-
ty na terenie obozu. A jednym z wa¿nych zadañ wyznaczonych
harcerzom by³a zaszczytna pomoc i opieka nad by³ymi wiêŸnia-
mi obozu obecnymi podczas wizyty papie¿a.
     Œwiatowe Dni M³odzie¿y mia³y wiele ró¿nych i ciekawych
aspektów a ka¿dy ich uczestnik oraz ci, którzy choæby na mo-
ment zetknêli siê z goszcz¹c¹ w Polsce m³odzie¿¹, mogliby wiele
o tym spotkaniu opowiadaæ. Z pewnoœci¹ to niesamowite wy-
darzenie bêdzie odbijaæ siê pozytywnym echem w historii na-
szego kraju, w ¿yciu Koœcio³a i w naszych sercach.
                                                     Ks. proboszcz  Adam Kondys
Od redakcji:
- w relacji ze ŒDM  wykorzystano  informacje nades³ane
do red. GG.
W tekscie zamieszczono foto z Debrzycy, pozosta³e na str.12
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Z£OTE GODY MA£¯EÑSKIE
 W  Urzêdzie  Stanu Cywilnego uroczystoœcie  obchodzili   Ju-
bileuszu 50 lat po¿ycia ma³¿eñskiego Pañstwo  Janina i Le-
onard Mazurkiewicz, Ludwika i Ryszard Pawluch. Jubilaci
Pañstwo  Anna i Feliks Syty byli nieobecni.  Uroczystoœci tej
towarzysz³o wrêczenie przez Burmistrza Adama Krupê w towa-
rzystwie Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Kazimierza Naum-
czyka i Pani  Kierownik USC Beaty Grochalskiej ”Medali za D³u-
goletnie Po¿ycie” nadanych przez Prezydenta RP. Beata Gro-
chalska Kierownik USC witaj¹c Jubilatów i goœci powiedzia³a.
     Minê³o 50 lat odk¹d  zawarli Pañstwo zwi¹zek ma³¿eñski
i wst¹pili na wspóln¹ drogê. Te minione lata to czas pracy zawo-
dowej, troski o dom, o wychowanie i wykszta³cenie dzieci. My-
œlê, ¿e te wszystkie sytuacje, które Pañstwu siê w ¿yciu przytra-
fi³y - tylko cementowa³y Wasz zwi¹zek - co widaæ na Pañstwa
twarzach i o czym œwiadczy Pañstwa obecnoœæ w tym miejscu.
O randze instytucji ma³¿eñstwa w Pañstwie Polskim œwiadcz¹
medale jakimi Prezydent RP odznacza ma³¿onków za d³ugoletnie
po¿ycie ma³¿eñskie. Ze swej strony chcê Pañstwu z³o¿yæ wyra-
zy szacunku i uznania za te wspólne 50 lat i ¿yczyæ wszystkiego
najlepszego, du¿o zdrowia, spokoju, abyœcie  cieszyli siê sob¹
i ¿yciem rodzinnym jeszcze przez d³ugie wspólne lata.
Do tych ¿yczeñ  Burmistrz  Adam Krupa do³o¿y³.  Ja ogromnie
cieszê siê, ¿e mogê uczestniczyæ  takiej uroczystoœci.  A przede
wszystkim  cieszê siê, ¿e widzê naszych Jubilatów w tak dobrej
kondycji. Serdecznie witam
Was wszystkich. Jest to
bardzo wa¿na chwila w ¿yciu
naszego samorz¹du, bo s¹
Pañstwo ¿ywym przyk³a-
dem, jak polska rodzina po-
winna wygl¹daæ.  Za³o¿yli-
œcie rodziny 50 lat temu w
trudnych czasach, w któ-
rych nie by³o ³atwo ¿yæ. Wy-
chowaliœcie dzieci. Mam na-
dziejê ¿e cieszycie siê te¿
kolejnym pokoleniem wa-
szych rodzin.
Przewodnicz¹cy  Kazimierz Naumczyk - cieszê siê, ¿e jesteœcie
Pañstwo dziœ w tym miejscu, ¿e mo¿emy Pañstwa goœciæ w na-
szym odnowionym Urzêdzie Stanu Cywilnego. Jako trochê m³od-
szy od Was - bo pamiêtam Pañstwa jako d³ugoletnich mieszkañców
G³ubczyc - ¿yczê po prostu samych serdecznoœci! Tak jak mówili
moi poprzednicy - jesteœcie przyk³adem tego jak nale¿y ¿yæ. Wszyst-
kiego dobrego.
Pani Mazurkiewicz Janina, ma³¿onka Leonarda przed uroczy-
stoœci¹ podzieli³a siê z reporterem portalu Twoje G³ubczyce re-
fleksj¹, ¿e „nasze ¿ycie przeminê³o w jednej chwili, bo takie jest
¿ycie. Tak to ¿ycie prze¿ywamy, ono trwa chwilê. Mija niepo-
strze¿enie”. Ale Pañstwo dali przyk³ad, ¿e tê chwilê mo¿na prze-
¿yæ razem. Jesteœcie piêknym przyk³adem, ¿e te wspólne chwile
mo¿na piêknie i m¹drze spe³niæ. Gratulujê i ¿yczê wszystkiego
najlepszego. ̄ yczê przede wszystkim zdrowia i tego, abyœcie mogli
swoimi rodzinami jak najd³u¿ej cieszyæ   siê. Pañstwo Mazurkiewi-
czowie mieszkaj¹ w Lisiêcicach. Œlub wziêli 50 lat temu. Maj¹ cór-
kê, pielêgniarkê, wnuka po studiach i prawnuka, który w  dniu
jubileuszu mia³ 7 m-cy i towarzyszy³ dziadkom w uroczystoœci.
Pani Janina pochodzi z Kielecczyzny (Staszów). Matka zmar³a
gdy mia³a 10 lat, ojciec o¿eni³ siê ponownie. Ma czwórkê rodzeñ-
stwa.  Z Panem Leonardem poznali siê w technikum w Komor-
nie. W "podboju" ma³¿eñskim jak twierdz¹ zgodnie, Pan Leonard

nie mia³ ³atwego zadania. Pani Janina ostro¿nie podchodzi³a do
relacji damsko-mêskich. Jednak po 4 latach znajomoœci i zdanej
maturze, konsekwencja podjêtych dzia³añ i w³o¿ony w nie trud
zosta³ wynagrodzony. W grudniu 1965 r. wziêli œlub. Panem Le-
onardem zainteresowane by³y s³u¿by: milicyjna i wojskowa. Jed-
nak nie przyj¹³  ¿adnej propozycji pracy. Nie chcia³ siê rozstawaæ
z ma³¿onk¹. Obecnie maj¹ swój dom w Lisiêcicach.
Pani Janina przepracowa³a 20 lat w Rolniczej Spó³dzielni Pro-
dukcyjnej w Lisiêcicach. Wspomina ten czas jako wyj¹tkowo
pracowity, obfity w ró¿nego rodzaju powierzane jej zadania.
Aktualnie jest ju¿ na emeryturze.
Pan Leonard Mazurkiewicz, m¹¿ Janiny (Ewy).
Urodzony w Miko³ajówce, (Ukraina). Ukoñczy³ 2 letni¹ szko³ê
rolnicz¹ w G³ubczycach, potem w Komornie Technikum Rolni-
cze. Tam pozna³ ¿onê.  Tak wspomna te czasy. "Kolega z klasy
Janiny sta³ w parku pomiêdzy internatem a salami wyk³adowy-
mi. P³aka³. Podszed³em i zapyta³em co mu jest. Okaza³o siê, ¿e
ktoœ z mojej klasy chce go pobiæ za Kowalsk¹. Ow¹ Kowalsk¹
by³a w³aœnie Janina (w szkole jako Ewa). Pocieszy³em go i po-
wiedzia³em  ¿eby siê nie ba³. Odprowadzi³em go do domu. Nie
dawa³o mi jednak spokoju, za kogo to chc¹ go biæ. Pomyœla³em,
¿e warto tê dziewczynê poznaæ. Tak zaczê³a siê moja znajomoœæ
z Janin¹. Œlub wziêliœmy w 1965 roku".Pan Leonard pocz¹tkowo
przez rok  pracowa³ na sta¿u w PGR w Grudyni Ma³ej. PóŸniej w
S³u¿bie Rolnej. Z kolei gdy powsta³ SKR w Lisiêcicach, zosta³
wicedyrektorem. Po 2 latach SKR  przy³¹czono do SKR G³ubczy-

ce. Zosta³  kierowni-
kiem oddzia³u SKR Li-
siêcice. Pracowa³ tam
a¿ do emerytury.
Pañstwo Ludwika
i Ryszard  Pawluch.
Pani Ludwika uro-
dzona w Sieniawie
(Tarnopolskie). Przy-
jecha³a do Polski
z rodzicami jako ma³e
dzieci¹tko.  W 1948 r.
w wieku 34 lat na za-
palenie opon mózgo-

wych umiera jej ojciec, pozostawiaj¹c  troje  dzieci, czwarte
w drodze. sLudwika by³a drug¹ z kolei. Mieszkali w Czerwonko-
wie gdzie osiedlono ich w 1945 r.   Rozpoczê³a pracê w  G³ubczy-
cach w Zak³adach Dziewiarskich,  bo matki nie by³o staæ na
„szko³y”. Szy³a na maszynie, póŸniej zosta³a brygadzistk¹.  Mê¿a
-jak wspomina -pozna³a na g³ubczyckim targu. Posz³a tam ze
swoj¹ znajom¹.  Szed³ w wojskowym mundurze. "Rysiu, a kiedy
do cywila pójdziesz!?" - zapyta³a  znajoma. "W³aœnie przysze-
d³em po ubranie, ju¿  idê do cywila". Tak  zaczê³a siê  wspólna
przygoda, która mia³a epizod rozstania. Po pewnym czasie ich
drogi znowu siê spotka³y. Po czasie  Ryszard spotyka Pani¹
Ludwikê i mówi.  "Moja zguba znalaz³a siê" - od tamtej pory s¹
razem.  W marcu 1965 r. wziêli œlub. Mieszkali u ojca  Ryszarda.
Po 4 latach dostaj¹ mieszkanie spó³dzielcze. Po 7 latach po córce
urodzi³ siê syn.  Córka mieszka w Raciborzu, syn w Markowicach.
Maj¹ 6 wnucz¹t, 2 prawnuków (9 lat i 2 latka). Syn ma            3 córki,
a córka ma 3 synów. "Teraz trzeba nam zdrowia i w zasadzie tylko
tyle". Ryszard Pawluch, urodzony w Samborze, na Kresach. Do
Polski przyjecha³  z cioci¹ w 1945 r. do  Go³uszowic. Matka umar³a
na wschodzie. Pierwsz¹ pracê podejmuje w PSS (10 lat jako ma-
larz). Po wojsku, poznaje Pani¹ Ludwikê, ¿eni siê i przyjmuje do
pracy w Spó³dzielni Mieszkaniowej,  gdzie przepracowuje 33 lata.

                     Opr.Jan Wac na podst. mat. TV Pograniczze.



WRZESIEÑ 2016 nr 9/28016

POZA CODZIENNOŒCI¥…
 POZA CYWILIZACJ¥.
WSPOMNIENIE Z OBOZU ZHR
    Czasem trzeba siê oderwaæ od tego, co nowoczesne, elektro-
niczne, a zarazem takie zwyk³e i codzienne. Brak elektrycznoœci,
noclegi w namiotach, k¹piele w jeziorze i nocne warty - w³aœnie
w taki sposób harcerze i harcerki œrodowiska g³ubczyckiego,
wraz z zaprzyjaŸnionymi œrodowiskami, pod okiem wykwalifiko-
wanej kadry instruktorskiej, pog³êbiali swoj¹ wiedzê, a tak¿e
kszta³towali swoje ¿ycie duchowe. Obóz odby³ siê w miejsco-
woœci Wilcze (woj. wielkopolskie) w dniach 27.06- 15.07. Pod-
czas tegorocznego obozu temat przewodni nawi¹zywa³ do chrztu
Polski, którego 1050. rocznicê œwiêtujemy w bie¿¹cym roku.
    Po przyjeŸdzie do lasu wyznaczono nam miejsca na podobo-
zy. Nasze harcerki dzieli³y podobóz z 96. Byczyñsk¹ Dru¿yn¹
Harcerek "Dziupla" im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka", a harce-
rze z 5. Kluczborsk¹ Dru¿yn¹ Harcerzy "Szak³ak" im. Zawisza-
ków. £¹cznie obóz tworzy³y cztery podobozy harcerskie, w któ-
rych mieszka³o 120 harcerek i harcerzy z G³ubczyc, Kluczborka,
Byczyny i Katowic. Pi¹ty podobóz zamieszkiwali wychowanko-
wie domu dziecka w Chmielowicach i œwietlicy œrodowiskowej
"Parasol" w Kluczborku. Pierwszym zadaniem do wykonania
by³o samodzielne rozbicie namiotów i praca manualna przy bu-
dowie i wyplataniu pryczy i mebli namiotowych.
      Gdy ukoñczono wszystkie prace pionierskie przyszed³ czas
na ca³odniow¹ wycieczkê. Odwiedziliœmy Ostrów Lednicki - miej-
sce zwi¹zane bezpoœrednio z chrztem Polski. Czeka³ tam na nas
ordynariusz Diecezji Opolskiej ks. bp Andrzej Czaja, który wy-
g³osi³  znakomit¹ katechezê chrzcieln¹ trafiaj¹c¹ do m³odych serc.
Po wizycie na Ostrowie przyszed³ czas na Gniezno, czyli pierwsz¹
stolicê Polski. Po mszy œwiêtej harcerskiej, odprawionej przez
naszego kapelana ks. Paw³a Michalewskiego, w koœciele pod
wezwaniem œw. Jerzego - patrona harcerzy, druhny i druhowie
odwiedzili katedrê gnieŸnieñsk¹, by ujrzeæ s³ynne drzwi gnieŸ-
nieñskiej i grób œw. Wojciecha - patrona Polski.
     Przez kolejne dni toczy³o siê ¿ycie obozowe. Starsi i m³odsi
instruktorzy organizowali program, który pozwala³ m³odszym
druhnom i druhom poszerzaæ ich wiedzê i umiejêtnoœci. Zajêcia
z technik harcerskich przeplatane przez zabawy ruchowe, harce
i gry terenowe na ³onie przyrody spotka³y siê z pozytywnym

odbiorem ze strony uczestników. Nie zabrak³o równie¿ k¹pieli w
urokliwym jeziorze Wilcze, podczas których odwa¿niejsze har-
cerki i harcerze zdobywali sprawnoœci p³ywackie. Ka¿dy dzieñ
podsumowywa³y ogniska, w czasie których instruktorzy opo-
wiadali ciekawe gawêdy nawi¹zuj¹ce do obozowych prze¿yæ i
historii pocz¹tków pañstwa polskiego. Kulminacyjnym momen-
tem obozu by³y dni obrzêdowe, kiedy wszyscy uczestnicy wcie-
lali siê w role pierwszych Piastów. Przyodziano stroje sprzed
tysi¹ca lat, a podobozy zamieni³y siê w plemienne twierdze. Chc¹c
oddaæ klimat tamtych czasów, równie¿ posi³ki by³y zbli¿one do
tych, którymi posilali siê nasi przodkowie. Jedliœmy chleb ze
smalcem lub miodem, kaszê z miêsem. Uczyliœmy siê ³owiæ i opra-
wiaæ ryby, co by³o nie lada wyzwaniem, ale te¿ niesamowitym i
nowym doœwiadczeniem. W ramach zajêæ druhny i druhowie
uczestniczyli w warsztatach, podczas których uczono siê fachu
kowali, ³uczników, rybaków. Czêœæ zastêpów przygotowywa³a
na samodzielnie wykonanych kuchniach polowych chlebowe
podp³omyki i zio³owe herbaty. Dni obrzêdowe podsumowa³o
ognisko ca³ego obozu, na którym upieczono ryby i chrupi¹ce
¿eberka.
      Ciekawym prze¿yciem dla wszystkich by³y odwiedziny druhów
i druhen z Poznania, nale¿¹cych do bratniej organizacji - ZHP, któ-
rzy odwiedzili nas, aby wymieniæ doœwiadczenia zwi¹zane z obozo-
waniem. Innym wyró¿niaj¹cym siê dniem  by³ dzieñ odwiedzin, dziêki
czemu rodzice mogli poczuæ harcersk¹ atmosferê, bior¹c udzia³ w
harcach, zabawach, ognisku i polowej Mszy Œw..
    Obóz, tak jak wakacje, musi siê kiedyœ skoñczyæ. Ostatnie dni
to by³ okres intensywnej pracy. Ka¿dy harcerz i ka¿da harcerka
przygotowywali siê do biegu na stopnie, którego wynik decy-
dowa³ czy wiedza, jak¹ zdobyto podczas ca³ego roku, jest wy-
starczaj¹ca do zdobycia kolejnego stopnia. Praca nie posz³a na
marne, wiele harcerek i harcerzy pomyœlnie ukoñczy³o zmaga-
nia. Ostatnim etapem by³o z³o¿enie ca³ego obozowiska i zama-
skowanie terenu. Niestety pracê utrudnia³ padaj¹cy w przed-
ostatnim dniu deszcz. Mimo tego wszyscy wywi¹zali siê ze swo-
jej pracy znakomicie i  szybko doprowadzono las do stanu sprzed
naszej wizyty. Obóz zakoñczy³ apel, na którym przyznano miana
najlepszych na podobozach i rozdano nagrody. Mimo têsknoty
za domem wszyscy z ³ezk¹ w oku ¿egnali las i zdemontowane
urz¹dzenia obozowe.
wyw. Bart³omiej Biernacki Przyboczny 5 G³ubczyckiej
Dru¿yny Harcerzy "Wilczy Bór" G³ubczyce

13 SIERPNIA G£UBCZYCCY "STRZELCY" z jednostki strzeleckiej 3009 G³ubczyce im. p³k Stanis³awa Gliñskiego ZS "STRZE-
LEC" OSW, mieli okazjê uczestniczyæ w zajêciach zorganizowanych przez Nadleœnictwo Prudnik. Komendant posterunku stra¿y
leœnej Artur Fia³kowski, osobiœcie koordynowa³ wspólny patrol, którego celem by³y dzia³ania na rzecz ograniczania k³usownictwa,
utrzymywania czystoœci terenów leœnych oraz szlakach turystycznych, a tak¿e zabezpieczenia przeciw po¿arowego lasu.
Zajêcia mia³y miejsce na terenie Gór Opawskich, najdalej na wschód wysuniête pasmo polskich Sudetów.
G³ubczyccy strzelcy tak¿e mogli odœwie¿yæ swoj¹ wiedze o miejscu, w którym przysz³o spêdziæ im sobotê.
"Na terenie parku utworzono 4 rezerwaty przyrody oto one:
- rez. Cicha Dolina: rezerwat leœny o powierzchni 56,94 ha.
- rez. Las Bukowy: rezerwat leœny o powierzchni 21,12 ha.
- rez. Nad Bia³k¹: rezerwat geologiczno-krajobrazowy o powierzchni 8,96 ha
- rez. przyrody Olszak: utworzony 6.12.2012 o powierzchni 24,2 ha.
Wytyczono 5 œcie¿ek przyrodniczo - dydaktycznych:
- "Dolin¹ Bystrego Potoku na Biskupi¹ Kopê": d³ugoœæ 7.4 km
- "Przez Górê Chrobrego w G³ucho³azach": d³ugoœæ 5 km
- "Z Pokrzywnej przez Olszak i ̄ abie Oczko do Jarno³tówka": d³ugoœæ 4,3 km
 - "Z Jarno³tówka do Rozdro¿a Pod Piekie³kiem" : d³ugoœæ 2,0 km
Na zakoñczenie zajêæ Artur Fia³kowski Komendant posterunku stra¿y Leœnej w imieniu Nadleœniczego w Prudniku Stanis³aw Jurecki
wrêczy³ podziêkowania, dowódcy jednostki strzeleckiej - inspektor ZS Grzegorz Tobiasiñski - za dotychczasow¹ wspó³pracê.
                                                                                                                                                                          GRZEGORZ TOBIASIÑSKI



WRZESIEÑ 2016 nr 9/280 17

KST G£UBCZYCE
NAJLEPSZE W EUROPIE
    W dniach od 24 - 26.06.2016 r w Cluj - Napoca w Rumunii odby³ siê VII
Puchar Europy Taekwondo w czterech konkurencjach sportowych: wal-
ki indywidualne i dru¿ynowe oraz uk³ady indywidualne   i dru¿ynowe.

    W zawodach bra³o udzia³ 39 Zwi¹zków Narodowych i Klubów Spor-
towych.  W klasyfikacji  medalowej Klub Sportowy Taekwondo G³ub-
czyce zaj¹³ II miejsce przegrywaj¹c jedynie z Wêgiersk¹ Federacj¹ Ta-
ekwondo a wyprzedzaj¹c Bu³garski Zwi¹zek Taekwondo . W klasyfika-
cji medalowej klubów KST G³ubczyce zaj¹³ I m przed klubami z Rumunii:
Puma Club Sibiu i Delta Taekwon-do Cluj. Sukces jest tym wiêkszy, ¿e
po ostatnich Mistrzostwa Œwiata Rumunia by³a najwy¿ej sklasyfiko-
wanym pañstwem Europy.
    Najlepsz¹ zawodniczk¹ Pucharu  w kat. seniora zosta³a  Kamila Cie-
chanowska (KST G³ubczyce) zdobywaj¹c dwa z³ote medale a w kat.
juniora Kinga Sztucka i Olga Jab³oñska, obie z KST G³ubczyce. Wyniki
naszych zawodników w kat. seniora: Kamila Ciechanowska I m uk³ady
i I m walki do 56 Kg, Paulina Szpak I m walki do 68 kg i II m uk³ady,
Micha³ Jano I m uk³ady i II m walki do 63 kg, w kat.  juniora: Olga
Jab³oñska I m uk³ady, II m walki do 60 kg i II m walki dru¿ynowe, Kinga
Sztucka I m walki do 55 kg, III m uk³ady i II m walki dru¿ynowe, Daria
Baran II m walki dru¿ynowe i Natalia Katañska II m walki dru¿ynowe.
£¹cznie zdobyliœmy 11 medali w tym 6 z³otych, 4 srebrne i jeden br¹zo-
wy. Wielkie gratulacje za wspania³¹ postawê i godne reprezentowanie
nas w Europie.  Serdecznie dziêkujemy za okazan¹ pomoc i wsparcie
naszego startu przez  Adama Krupê Burmistrza G³ubczyc.

MISTRZOSTWA POLSKI
SENIORÓW  TAEKWONDO
   W dniach 10-12 czerwca 2016 r.  w Bia³ej Podlaskiej odby-
³y siê XXIX Mistrzostwa Polski Seniorów Taekwondo.
    Reprezentacja Klubu
Sportowego Taekwon-
do w G³ubczycach i ZS
w Pietrowicach w sk³a-
dzie: Karolina Konik,
Kamila Ciechanowska,
Paulina Szpak, Olga Ja-
b³oñska, Daria Baran,
Oliwia Fulneczek, Bar-
tosz S³odkowski wraz z
trenerem Danielem Jano
przywioz³a z Mistrzostw
dwa kr¹¿ki  z³ote, dwa
srebrne i dwa br¹zowe.
Niespodziank¹ by³ g³ub-
czycki fina³ w uk³adach
kobiet, w których wy-
st¹pi³a Paulina Szpak i
Olga Jab³oñska.
   Wyniki naszych za-
wodników: Karolina Ko-
nik I m walki do 62 kg i III
m uk³ady dru¿ynowe,
Paulina Szpak I m uk³ady indywidualne i III m uk³ady dru¿y-
nowe, Olga Jab³oñska II m uk³ady indywidualne i III m uk³ady
dru¿ynowe, Bartosz S³odkowski II m walki powy¿ej 85 kg i III
m testy si³y, Kamila Ciechanowska III m uk³ady dru¿ynowe,
Daria Baran III m uk³ady dru¿ynowe i Oliwia Fulneczek III m
uk³ady dru¿ynowe. W klasyfikacji medalowej Klub nasz zaj¹³
wysokie pi¹te miejsce. Wszystkim zawodnikom serdecznie
gratulujemy za wysokie wyniki i ¿yczymy dalszych sukcesów
przed zbli¿aj¹cym siê Pucharem Europy.

FUNDACJA
 INWESTUJEMY W PRZYSZ£OŒÆ
       informuje, i¿ ma mo¿liwoœæ u¿yczenia

 nastêpuj¹cych  pozycji ksi¹¿kowych:
* Pakiet startowy. Poradnik dla nowo powsta³ych organi-
zacji pozarz¹dowych, * Dotacja od administracji publicz-
nej. Wniosek, umowa, sprawozdanie, * Mocni w promocji.
Podrêcznik dla organizacji pozarz¹dowych, * Dzia³alnoœæ
odp³atna organizacji pozarz¹dowych. Praktyczny porad-
nik, * Jak korzystaæ z inicjatywy lokalnej? Informacje dla
obywateli, mieszkañców i samorz¹dów,  * Jak za³o¿yæ fun-
dacjê i napisaæ jej statut, * Jak za³o¿yæ spó³dzielniê so-
cjaln¹, * Organizacje po¿ytku publicznego. Uzyskanie sta-
tusu OPP, przywileje, obowi¹zki, kontrola, * Ustawa o dzia-
³alnoœci po¿ytku publicznego. Komentarz
Kontakt do Fundacji: przedsiebiorczosc.ogl@gmail.com lub
poprzez stronê na facebooku "Przedsiêbiorczoœæ OGL"
       Zakup ksi¹¿ek zosta³ sfinansowany w ramach projektu
pt. "Doposa¿enie potencja³u Fundacji Inwestujemy w Przy-
sz³oœæ" dofinansowanym przez Opolskie Centrum Wspie-
rania Inicjatyw Pozarz¹dowych w ramach œrodków Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Samo-
rz¹du Województwa Opolskiego.
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OSTATNIE PO¯EGNANIE
ŒP.  JÓZEFA MIELNIKA

   Pogr¹¿ona w smutku rodzino,zna-
jomi i przyjaciele. ̄ egnamy dziœ na-
szego kolegê, cz³onka ZIWRP i
ZKRPiBWP w G³ubczycach. Wspa-
nia³ego mê¿a, dziadka i pradziadka,
który po d³ugim i nie³atwym ¿yciu
odszed³ na wieczn¹ wartê. Józef
Mielnik urodzi³ siê 16 marca 1920 w
miejscowoœci Majdan, powiat Ko-
pyczyñce, woj. Tarnopol na Kre-
sach Wschodnich II RP, w rodzinie
ch³opskiej. Do szko³y podstawowej

uczêszcza³ w Majdanie, a po jej ukoñczeniu do roku 1941 praco-
wa³ z rodzicami na w³asnym gospodarstwie. Podczas okupacji
niemieckiej, aby unikn¹æ wywozu na przymusowe roboty do
Niemiec, podj¹³ pracê w Pañstwowym Gospodarstwie Rolnym
Ligenschaft jako traktorzysta. Tu poznaje ludzi z ruchu oporu
AK, m.in. Adolfa Ch³opeckiego, Jana Œwi¹tkowskiego i innych,
którzy kierowali tym gospodarstwem. W styczniu 1943 Józef
Mielnik wstêpuje do AK, zwerbowany przez Dominika Krawca,
pseudonim "Kruk", przed którym Józef z³o¿y³ przysiêgê i otrzy-
ma³ pseudonim "S³owik", nadal pracuje w tym gospodarstwie,
jako mechanik. W listopadzie 1943 Józef wraz z kolegami rozkrê-
cili szyny kolejowe na trasie Kopyczyñce - Czartków, na skutek
tego dosz³o do wykolejenie poci¹gu, który wióz³ meble do Nie-
miec. W marcu 1944 kiedy Armia sowiecka wkroczy³a na te tere-
ny dokona³a mobilizacji ludnoœci w wieku od 18 - 50 lat. Józef
zosta³ wcielony do Wojska Polskiego w Sumach trafi³ do I Armii,
2 Samodzielnej Brygady Haubic - 8 Pu³k. Bra³ czynny udzia³ w
walkach od Kowla do Berlina, o Warszawê, Wa³ Pomorski, Ko³o-
brzeg. W Berlinie, 27 kwietnia 1945 roku podczas walk ulicznych
zostaje ciê¿ko ranny i przewieziony do szpitala w Kistriñ nad
Odr¹, nastêpnie kiedy stan zdrowia pozwoli³, zostaje przetrans-
portowany do szpitala wojskowego w £odzi, a nastêpnie do
szpitala klinicznego Wojsk Polskich w Otwocku. 27 lutego 1946
zostaje zwolniony do domu, przybywa do powiatu g³ubczyckie-
go i zamieszkuje u rodziców. Po dojœciu do zdrowia z odniesio-
nych ran i wojennej tu³aczki Józef podejmuje pracê w POM Na-
siedle, POM G³ubczyce, SKR G³ubczyce. Pe³ni³ te¿ w latach 1964
- 72 obowi¹zki przewodnicz¹cego Rady w GRN w Nasiedlu. W
1980 przeszed³ na emeryturê. ZIWRP powsta³ w 1946 roku, a

Józef Mielnik by³ jednym z jego za³o¿ycieli. Pe³ni³ funkcjê preze-
sa Oddzia³u G³ubczyce. By³ cz³onkiem Zarz¹du Okrêgu ZIWRP
w Opolu. Po rezygnacji z funkcji prezesa, do koñca by³ cz³on-
kiem Zarz¹du Oddzia³u G³ubczyce. By³ cz³onkiem bardzo aktyw-
nym. Zawsze by³ obecny na wszystkich uroczystoœciach z oka-
zji œwi¹t pañstwowych w koœciele i pod pomnikiem. W tym roku
stan zdrowia Józefa Mielnika znacznie siê pogorszy³ i w dniu
10.06.2016 odszed³ na wieczn¹ wartê.
"Ostatnia Droga
I tak codziennie ktoœ odchodzi,
 ktoœ wsi¹ka w polsk¹ ziemiê niczym ziarno.
To z warty schodzi pokolenie.
Co ¿ycia nie odda³o darmo".

Za dzia³alnoœæ wojenn¹ i spo³eczn¹ otrzyma³  odznaczenia :
Krzy¿ Oficerski, Order Odrodzenia Polski
Krzy¿ Kawalerski Order Odrodzenia Polski
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi RP - order wojska
Srebrny Medal "Zas³u¿ony na Polu Chwa³y"
Medal za Warszawê 1939 - 1945
Medal za Odrê i Nysê i Ba³tyk
Medal za Udzia³ w Walkach o Berlin
Medal Zwyciêstwa i Wolnoœci
Medal Br¹zowy za Zas³ugi dla Obrony Kraju
Odznaka Grunwaldu
Odznaka za Szturm Berlina
Odznaka Weterana Walk o Niepodleg³oœæ
Z³ota Odznaka Honorowa Zwi¹zku Inwalidów Wojennych
Zas³u¿ony dla Opolszczyzny
Odznaka Honorowa 10 Zmechanizowanej Brygady
Srebrna Odznaka Przyjació³ Harcerstwa
Srebrny Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa
Odznaka 1000-lecia Pañstwa Polskiego
Medal za Zas³ugi dla ZIW
Medal ̄ ukowa - Federacja Rosyjska
50 lat Pobiedy 1941- 1945
60 lat Pobiedy 1941 - 1945
Medal 90 lat w S³u¿bie Inwalidów Wojennych 1919 - 2009
Medal Srebrny dla Obrony Kraju
¯egnaj Kolego, spoczywaj w pokoju,
Niech Ci ziemia lekk¹ bêdzie.
Prezes Zarz¹du Oddzia³u Zwi¹zku Inwalidów Wojennych RP
w G³ubczycach     Amelia Mamczar

Mija 25 lat kiedy to mieszkaniec naszego miasta, m³ody in¿ynier, zosta³ dyrekto-
rem Telekomunikacji Polskiej S.A Okrêgu Katowice ( obszar dzia³ania czterech
województw : Czêstochowa, Katowice, Bielsko Bia³a i Opole).

Mam g³êbok¹, osobist¹ satysfakcjê, ¿e jako przewodnicz¹cy KZ NSZZ "Solidar-
noœæ" przy Dyrekcji WUT PPTiT w Opolu zg³osi³em i uzasadni³em kandydaturê
Krzysztofa na w/w stanowisko.

Kandydatura ta zosta³a poparta przez Krystyna A. przewodnicz¹cego Sekcji
Pracowników £¹cznoœci NSZZ "Solidarnoœæ" przy Dyrekcji Generalnej PPTiT w
Warszawie, a dnia 18.11. 1991r. Krzysztof Kubeczek zosta³ desygnowany przez
Andrzeja W. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie £¹cznoœci ( który odpowiada³
za koncepcjê realizacyjn¹ ) na stanowisko pe³nomocnika ds. organizacji spó³ki
Telekomunikacja Polska w Okrêgu Katowice, a 14 grudnia 1991 roku uchwa³¹
numer 2 Zarz¹du Telekomunikacji Polskiej S.A zostaje mianowany dyrektorem
Telekomunikacji Polskiej S.A Okrêg Katowice.

Funkcjê tê pe³ni³ do momentu kiedy to, w czasie podró¿y s³u¿bowej w dniu 08.09.1992r. ,uleg³ bardzo powa¿nemu wypadkowi,
który sta³ siê przyczyn¹ przerwania dalszej kariery zawodowej.   Krzysztof Kubeczek zmar³ 13 paŸdziernika 2015 r. w Tychach
s.Pochowany na Cmentarzu w G³ubczycach                                                                      Krzysztof Tatara
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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

Fotografie  noworodków:

KADR

 Studio Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur,

 G³ubczyce,  Grunwaldzka 2,

662 065 354

ZATRUDNIÊ DO PRACY

W NOWOCZESNEJ CHLEWNI ROZRODU

 ̄ U¯ELA TEL. 500834618

KONFERENCJA  NAUKOWA  HISTORYKÓW
 POLSKICH  I  CZESKICH

 W  G£UBCZYCACH
  POWIATOWE MUZEUM ZIEMI G£UBCZYCKIEJ  I STOWARZYSZENIE

MI£OŒNIKÓW MUZEUM I ZIEMI G£UBCZYCKIEJ ORAZ STOWARZYSZE-
NIE OCHRONY I BADAÑ  ZABYTKÓW PRAWA Z GAJKOWA K/WROC£AWIA

ORGANIZUJE W DNIACH 23-25 WRZEŒNIA 2016R. W G£UBCZYCACH
KONFERENCJÊ NAUKOW¥ W RAMACH JUBILEUSZOWEGO

XX SPOTKANIA SOIBZP.  TEMATEM TRZYDNIOWEGO SPOTKANIA
BÊD¥ ZABYTKI JURYSDYKCJI KARNEJ W TYM G£UBCZYCKIEGO PRAWA

PRZEPISANEGO W  1421R.  W "KODEKSIE PRAWA G£UBCZYCKIEGO”
WSZYSTKICH CHÊTNYCH, KTÓRZY CHCIELIBY POS£UCHAÆ KILKU

WYK£ADÓW PROFESORÓW, DOKTORÓW I MAGISTRÓW HISTORII Z
POLSKI I CZECH, O POMNIKACH DAWNEGO PRAWA (KAMIENNYCH

KRZY¯ACH POJEDNANIA ZWANE POTOCZNIE KRZY¯AMI POKUTNYMI,
KAPLICZKACH POJEDNANIA, PRÊGIERZACH, SZUBIENICACH ITP.)

ZAPRASZAMY 23.09.2016R. (PI¥TEK)
DO RATUSZA (SALA POD ANIO£EM)

NA GODZ. 11.00  NA KONFERENCJÊ NAUKOW¥
  NASTÊPNY DZIEÑ - 24.09.2016R. (SOBOTA) TO OBJAZD TERENU

POWIATÓW: G£UBCZYCKIEGO, PRUDNICKIEGO, NYSKIEGO I KÊDZIE-
RZYÑSKO-KOZIELSKIEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH.

  - 25.09.2016R
(NIEDZIELA)  -   ZWIEDZA-

NIE PRZEZ PRACOWNIKÓW
NAUKOWYCH MIASTA G£UB-
CZYCE ORAZ ZAPOZNANIE
SIÊ Z JEGO HISTORI¥ I MIEJ-
SCAMI, KTÓRE WARTO ZO-
BACZYÆ.

                 PIOTR KOPCZYK
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Serdecznie Witamy Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej, urodzonych w kwietniu i maju

w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach. Rodzicom Gratulujemy!

Antoszczyszyn Jakub
s.Barbary Bogdanowice
27.06.2016 1.40 3820/56

Budziak  Aleks
s.Barbary S³awniowice
15.06.2016 3.20 4200/56

Ciemny Oliwier
s.Krystyny Opawica

20.06.2016 8.50 2900/53

Gacki Filip
s.Anny G³ubczyce

08.06.2016 14.45 3500/54

Horodecki Aleksander
s.Aleksandry G³-ce

06.06.2016 10.00 3400/56

Jasku³a Jaros³aw
s.Klaudii Branice

25.06.2016 9.40 3450/53

Kalinowski Pawe³
s.Ma³gorzaty Prudnik

30.06.2016 12.05 3930/60

Kociak Szymon
s.Anny G³ubczyce

08.06.2016 22.35 3500/52

Langer Pawe³
s.Aleksandry Babice

10.06.2016 13.55 3800/56

Litwin Bart³omiej
s.Anny Zawiszyce

18.06.2016 15.20 3500/55

Lizoñ Oliwia
c.Natalii Kietrz

07.06.2016 10.30 3050/51

£abacz Emilia
c.Edyty G³ubczyce

28.06.2016 2.10 3080/54

£otocka Justyna
c.Agnieszki £¹ka Pr.

13.06.2016 8.35 3350/54

Machi Michalina
c.Anny G³ubczyce

09.06.2016 9.35 3150/54

Mas³owska Wiktoria
c.Agnieszki Baborów

13.06.2016 23.10 3000/53

M³ot Micha³
s.Korneli G³ubczyce

12.06.2016 15.05 3670/56

Moczulski Leon
s.Aleksandry £¹ka Pr.

15.06.2016 10.50 3370/58

Polaczek Hanna
c.Anety G³ubczyce

27.06.2016 10.20 3750/57

Przemyœlañska Lena
c.Wioletty G³ubczyce

15.06.2016 16.30 3480/56

Skowronek Max
s.Anny Kietrz

16.06.2016 8.40 3250/53

Szelepa Alan
s.Izabeli Chróœcielów

18.06.2016 18.30 3450/57

Szwiec Kacper
s.Ma³gorzaty Uciechowice
13.06.2016 18.00 3300/55

Œwiês Emilia
c.Magdaleny G³ogówek

02.06.2016 21.10 3450/54

Wojdy³a Julita
c.Anny Prudnik

07.06.2016 15.15 3350/57

Wojtuœ Wiktoria
c.Agaty Jêdrychowice

08.06.2016 20.10 3900/57


