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        1 wrzeœnia spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej nr 1
z  Oddzia³ami Integracyjnymi  rozpoczê³a kolejny rok
nauki  szkolnej
    Pani dyrektor Jolanta Wojtuœ przywita³a wszystkich zebra-

nych, a szczególnie naszych naj-
m³odszych pierwszoklasistów, dla
których dzieñ ten by³ wyj¹tkowym
wydarzeniem. To oni z³o¿yli uro-

czyste œlubowanie
przed tak wielkim gro-
nem w pierwszym dniu
szko³y. Nie zabrak³o cie-
p³ych s³ów i dobrych
¿yczeñ, równie¿ od
pana burmistrza  Ada-
ma Krupy, który za-
szczyci³ nas swoj¹
obecnoœci¹. To w³a-
œnie dziêki staraniom
gminy przez wakacje
powsta³y przy szkole
dwa nowe boiska. W
szkolny nastrój wpro-
wadzi³ wszystkich pro-
gram artystyczny przy-
gotowany przez klasê

5c  z pani¹ Ew¹ Maleñczyk i wychowawczyni¹, pani¹ Renat¹
Reiwer. Nie zabrak³o wspomnieñ o obchodzonej w tym dniu 77.
rocznicy wybuchu II Wojny Œwiatowej.     Ze wzglêdu na trwaj¹-
ce od czerwca intensywne prace remontowe, inauguracja roku
szkolnego odby³a siê przed g³ównym wejœciem do szko³y. Nie
sposób nie wspomnieæ, ¿e dziêki tej wakacyjnej pracy zosta³a
odremontowana biblioteka szkolna, sale lekcyjne, powsta³y dwa
nowe boiska oraz parking. Odnowiony zosta³ tak¿e teren przy-
szkolny, ³aweczki, brama, ogrodzenie. Polepszenie warunków
technicznych niew¹tpliwie wp³ynie na poprawê jakoœci pracy
szko³y, gdy¿ napawa optymizmem i chêci¹ do pracy w nowym
roku szkolnym 2016/17.  Ca³ej spo³ecznoœci szkolnej ¿yczymy,
aby by³ to rok nie tylko wytê¿onej pracy, ale tak¿e radoœci, suk-
cesów i mi³ych wspomnieñ.   (foto str.2 GG)

      W Gimnazjum nr 1 z oddzia³ami integracyjnymi w
G³ubczycach oprócz uroczystego rozpoczêcia roku
szkolnego, na rêce Pani Dyrektor, firma Galmet prze-
kaza³a voucher o wartoœci 57.500 z³otych do wykorzy-
stania na nowy, ekologiczny sprzêt grzewczy w ogól-
nopolskiej kampanii spo³ecznej "Ciep³o z klas¹"

       G³ubczyckie
Gimnazjum  rywali-
zowa³o ze szko³ami z
ca³ej polski, zajmu-
j¹c ostatecznie III
miejsce z liczb¹ g³o-
sów 14.848. Na
pierwszym miejscu
uplasowa³ siê Ze-
spó³ Szkó³ Budowla-
no - Drzewnych z
¯ywca z liczb¹
17.260 g³osów, drugie miejsce zaj¹³ Ze-
spó³ Szkó³ nr 1 z £osic z sum¹ g³osów
15.443
  Gratulu-
jemy zwy-
c i ê s k i m
szko³om i
zaprasza-
my pozo-
sta³e pla-
cówki do
w z i ê c i a
udzia³u w
dogrywce
kampanii
"Ciep³o z
k l a s ¹ " ,
która trwa
do koñca
wrzeœnia.
Pula na-
gród to
p o n a d
3 0 . 0 0 0
z³otych

1 wrzeœnia we wszystkich szko³ach rozbrzmia³ pierwszy dzwonek
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01.09.2016r. Komenda Hufca Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego, uczestniczy³a w uroczystoœciach upa-
miêtniaj¹cych  77. Rocznicê Wybuchu II Woj-
ny Œwiatowej i Dzieñ Weterana

    Obchody rozpo-
czê³y siê przed Po-
mnikiem Czynu
Zbrojnego w G³ub-
czycach od uroczy-
stego Apelu, w któ-
rym udzia³ wziê³y w³a-
dze samorz¹dowe,
zwi¹zki kombatanc-
kie, przedstawiciele
organizacji spo³ecz-
nych, partii politycz-
nych, lokalnej prasy i
telewizji, dyrektorzy
szkó³ i przedszkoli,
Poczty Sztandarowe
oraz zuchy, harcerze,
m³odzie¿ szkolna,
przedszkolaki, a tak¿e
mieszkañcy G³ubczyc.
Po apelu g³os zabra³a
Pani Amelia Mamczar,
Prezes Zwi¹zku Inwa-
lidów Wojennych RP,
Cz³onek Zarz¹du
Zwi¹zku Kombatan-
tów RP i By³ych
WiêŸniów Politycz-
nych, która w swoim
przemówieniu nawi¹-
za³a do tragicznych
wydarzeñ z wrzeœnia
1939 roku, wspomnia-
³a o patriotyzmie, bo-

haterstwie i hero-
izmie obroñców
Ojczyzny.
Na zakoñczenie
uroczystoœci dele-
gacje z³o¿y³y kwia-
ty przed pomni-
kiem oddaj¹c ho³d
poleg³ym na fron-
tach II Wojny Œwia-
towej. Dzisiejsza
uroczystoœæ by³a
dla wszystkich
zgromadzonych
doskona³¹ lekcj¹
historii, która na
zawsze powinna
zostaæ w naszej pa-
miêci.
   Czeœæ i Chwa³a!
    Dh. Joanna Kuc

HARCERSKI START
Wakacje ju¿ za nami,

przyszed³ czas na kolejny rok harcerskiej przygody.
Z tej okazji 22 wrzeœnia 2016 roku

w Urzêdzie Miejskim w Sali Konferencyjnej odby³o siê
Podsumowanie Harcerskiej Akcji Letniej 2016

 i Uroczyste Rozpoczêcie Nowego Roku Harcerskiego
      Stowarzyszenie Przyjació³
Harcerstwa i Komenda Hufca
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
w G³ubczycach zorganizowa³y
w ramach Harcerskiej Akcji Let-
niej trzy turnusy kolonii nad
morzem. Kolonia harcerska cie-
szy³a siê ogromnym zaintere-
sowaniem. £¹cznie wziê³o w
niej udzia³ ponad 130 osób.
Uczestnicy spêdzali aktywnie
czas w nadmorskiej miejsco-
woœci Dar³ówko Wschodnie,
pod okiem naszej wykwalifiko-
wanej kadry instruktorskiej.
Pogoda wprawdzie nie roz-
pieszcza³a nas, ale dzieci wró-
ci³y zadowolone, pe³ne wra¿eñ
i wypoczête.
Od 08.08.2016r. do 16.08.2016r.
trwa³a Nieobozowa Akcja Let-
nia 2016, która zosta³a podzie-
lona na trzy czêœci: dwa tur-
nusy pó³kolonii w Stanicy
Harcerskiej w Œciborzycach
Ma³ych oraz zajêcia dla dzieci
w Ratuszu Miejskim. Ka¿da z
tych form cieszy³a siê wysok¹
frekwencj¹. W zajêciach w Ra-
tuszu bra³o udzia³ œrednio po
25 dzieci, które pod bacznym
okiem opiekuna mog³y wzi¹æ
udzia³ w licznych konkursach, grach planszowych, a tak¿e roz-
wijaæ swoje umiejêtnoœci sportowe. Natomiast w pó³kolonii w
Stanicy Harcerskiej uczestniczy³o 90 osób, wœród których byli
harcerze, m³odzie¿owe harcerskie dru¿yny po¿arnicze oraz ka-
dra instruktorska. Dziêki pomocy PSP G³ubczyce i jednostek
OSP z terenu naszej gminy m³odzie¿ mia³a mo¿liwoœæ zapoznania
siê z dzia³aniem sprzêtu po¿arniczego, a tak¿e z zasadami udzie-
lania pierwszej pomocy i bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego.
£¹cznie w HAL bra³o udzia³ 340 dzieci. Zorganizowanie tak du¿ej
akcji dla dzieci i m³odzie¿y z terenu miasta i gminy G³ubczyce nie
by³oby mo¿liwe, gdyby nie pomoc finansowa Urzêdu Miejskiego
w G³ubczycach, Kuratorium Oœwiaty w Opolu oraz sponsorów.
W uroczystym podsumowaniu HAL 2016 uczestniczy³ Starosta
G³ubczycki Józef Kozina oraz Burmistrz G³ubczyc Adam Krupa,
Komendant Powiatowej Policji
w G³ubczycach insp. Joanna Paruszewska, Komendant Powia-
towej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej bryg. Wojciech Semeniuk,
Prezes Zarz¹du OSP Zopowy Micha³ Klimek, Prezes Zarz¹du
Miejsko Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
Adam Buchaniec oraz cz³onkowie RPH w G³ubczycach, a tak¿e
dyrektorzy szkó³, grono instruktorskie, nauczyciele, zuchy, har-
cerki i harcerze.
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 W KA¯DY PONIEDZIA£EK
G£UBCZYCKI INSPEKTORAT ZUS

 CZYNNY DO GODZ. 18.00
Nie masz czasu na za³atwienie spraw nawet w wyd³u¿onych godzinach pracy urzêdów?

ZUS wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom i zaprasza na swoje sale obs³ugi a¿ do godziny 18.00.
- Kieruj¹cy Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych chc¹ na bie¿¹co reagowaæ na potrzeby klientów.
   Coraz czêœciej s³yszalne by³y g³osy, ¿e wyd³u¿one godziny pracy w poniedzia³ki s¹ niewystarczaj¹ce by za³atwiæ
 sprawy z zakresu  ubezpieczeñ spo³ecznych na salach obs³ugi klienta w placówkach Zak³adu - mówi Sebastian Szczurek -
  regionalny rzecznik  prasowy ZUS w województwie opolskim.
Do tej pory w ka¿dy poniedzia³ek sale obs³ugi klienta ZUS by³y otwarte d³u¿ej ni¿ w ka¿dy inny dzieñ tygodnia, bo
do godziny 17.00. Na proœbê klientów Zak³ad od 1wrzeœnia br. wyd³u¿a czas otwarcia swoich placówek o kolejn¹ godzinê.
Oprócz oddzia³u ZUS w Opolu, klienci Zak³adu na terenie województwa obs³ugiwani s¹ w dziesiêciu podleg³ych
jednostkach terenowych, w tym w inspektoracie w G³ubczycach przy ul. Chrobrego.
Tam te¿, od wrzeœnia w ka¿dy poniedzia³ek, sala obs³ugi klienta bêdzie czynna do godz. 18.00.
Dlaczego taka zmiana? - Prezes ZUS argumentuje takie posuniêcie tym, ¿e Zak³ad jest instytucj¹ us³ugow¹ dla
spo³eczeñstwa, wiêc chce zapewniæ klientom komfort w postaci wyd³u¿onego czasu, w którym mog¹ za³atwiæ
sprawê w jednostce Zak³adu - podkreœla Sebastian Szczurek.
Sebastian Szczurek  regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego
Tel: 77 45 11 542   rzecz.opole.@zus.pl

To ju¿ kolejny rok, kiedy KH ZHP w G³ubczycach przy wspó³pracy
Urzêdu Miejskiego, szkó³ podstawowych i gimnazjalnych promuje
ideê harcerstwa. Rozpoczynamy ju¿ wspólnie kolejny Harcerski Start
2016/2017, który zapowiada siê równie pracowicie jak ten miniony.
Na uroczystym podsumowaniu Przewodnicz¹cy RPH w G³ub-
czycach Pan Adam Krupa wspólnie z Wiceprzewodnicz¹cym
RPH Panem Robertem Galara, zaproszonymi goœæmi i Komen-
dantem ZHP wrêczali dyplomy i podziêkowania dla grona in-
struktorskiego za wspó³pracê i trud w³o¿ony w pomoc naszej
Komendzie, a tak¿e wyró¿nili harcerzy i zuchy za czynny udzia³
w ¿yciu hufca i za zas³ugi indywidualne.

Przed nami
k o l e j n e
przedsiêwziê-
cia kultural-
ne, patrio-
tyczne, histo-
ryczne i tury-
styczne. Za-
c h ê c a m y
wszystkie zu-
chy, harcerki,
harcerzy oraz
m³odzie¿ nie-

zrzeszon¹ do udzia³u w wydarzeniach, takich jak: wypoczynek letni i
zimowy, biwaki, rajdy, uroczystoœci pañstwowe i religijne oraz wiele
innych. Przez takie przedsiêwziêcia staramy siê wychowaæ m³odych
ludzi zgodnie z harcerskimi idea³ami. Poprzez udzia³ w rajdach i kon-
kursach m³odzie¿ uczy siê zdrowego wspó³zawodnictwa i pracy ze-
spo³owej. Wspieramy rozwój m³odych ludzi i kszta³tujemy postawy
wspólnej odpowiedzialnoœci. Cieszymy siê, ¿e KH ZHP gromadzi
wokó³ siebie coraz to liczniejsze grono dzieci i m³odzie¿y chc¹cych
braæ udzia³ we wspomnianych wczeœniej wydarzeniach i byæ czêœci¹
naszej spo³ecznoœci. Nale¿y podkreœliæ równie¿ ogromn¹ rolê na-
uczycieli i instruktorów, którzy w swoich placówkach pomagaj¹ nam
w tym co robimy, bez nich nie bylibyœmy w stanie sprostaæ wszyst-
kim zadaniom. Dziêkujemy i liczymy na dalsz¹ owocn¹ wspó³pracê w
kolejnym roku szkolnym 2016/2017!
                                            Z harcerskim pozdrowieniem,  Czuwaj!
                                                                                    Dh. Anna Mazur
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PO¯EGNANIE O. MIECZYS£AWA  LENARDA
    14 sierpnia 2016 r. podczas uroczystej mszy œw. koncelebrowanej w koœciele
O. O. Franciszkanów  mia³o miejsce oficjalne po¿egnanie O. Mieczys³awa Lenar-
da - dyrektora franciszkañskiego Oœrodka Pomocy Dzieciom
   Po czterech latach kap³añskiej i zakonnej pos³ugi w G³ubczycach Ojciec dyrektor
dekretem prowincja³a zostaje przeniesiony do klasztoru we Wroc³awiu, by obj¹æ
funkcjê prze³o¿onego, czyli gwardiana. A przypomnijmy, ¿e przyby³ do naszego
miasta w sierpniu 2012r., aby pe³niæ rolê dyrektora  Oœrodka.
   W czêœci koñcowej po¿egnalnej mszy œw. przedstawiciele ró¿nych œrodowisk skie-
rowali do O. Mieczys³awa serdeczne wyrazy wdziêcznoœci, ofiarowali kwiaty i sym-
boliczne upominki.  A gamê wzruszaj¹cych wyst¹pieñ rozpoczê³a Maria Farasie-
wicz,  adresuj¹c doñ w imieniu w³asnym, i lokalnej spo³ecznoœci wierszowane po-
dziêkowanie swojego autorstwa.                                               Za cztery minione lata,

Za pos³ugê kap³añsk¹ i zakonne wrota;
Za s³owo Bo¿e i jego moc,

Za otwartego serca pe³en trzos;
Za rozmowy i relacje,

Za spotkania i przyjaŸnie;
Za ¿yczliwoœæ i pogodê ducha,

Za opiekê nad podopiecznymi oœrodka;
Za wra¿liwoœæ i umi³owanie sztuki,

Za wznoszenie franciszkañskiej szopki;
Za dba³oœæ o celebracjê i obrzêdy liturgii,

Za dostrzeganie potrzebuj¹cych ludzi;
Za udzia³ w programie BEZ BARIER,

Za integracjê z nios¹cymi brzemiê;
Za prelekcje w murach MECHANIKA,
Za œwiadectwo Œwiêtego Franciszka;

Za wspó³pracê, wolontariat i zaanga¿owanie,
Za pieczê nad ministranckim stanem;

Za postawê godn¹,
Za ¿yciow¹ m¹droœæ;

Za to, ¿e by³eœ wœród nas,
Za to, ¿e b³ogos³awi³eœ nam.

Bóg zap³aæ!
   W imieniu Burmistrza G³ubczyc - Adama Krupy g³os
zabra³a reprezentuj¹ca Urz¹d Miejski Anna Rydzak. Nie
mog³o te¿ zabrakn¹æ jak¿e mi³ych s³ów od ministran-
tów, nad którymi O. Mieczys³aw sprawowa³ opiekê.
Jeden z nich, przywo³uj¹c wspólnie prze¿yte chwile,
wyjazdy i wycieczki, nie omieszka³ przypomnieæ niezli-
czone iloœci zjedzonej pizzy! Zatem nostalgia i senty-
ment przeplata³y siê w tej podnios³ej chwili z humorem.
   O. Jacek w ciep³ych s³owach w imieniu braci zakon-
nej wyrazi³ sw¹ wdziêcznoœæ za wspólne lata francisz-
kañskiej pos³ugi i zakonne braterstwo.
   Wzruszony O. Mieczys³aw podziêkowa³ wszystkim
wiernym za pe³en sympatii i ¿yczliwoœci pobyt na ziemi

g³ubczyckiej, otrzymane dobro, wspó³pracê i serdeczne po¿egnanie.
   Tak oto O. Mieczys³aw Lenard zapisa³ kolejne karty ksiêgi kap³añ-
skiej, zakonnej i spo³ecznej naszego miasta.
   Jako redakcja do³¹czamy siê do wszystkich podziêkowañ i ¿yczy-
my Ojcu du¿o zdrowia i wszelakiej pomyœlnoœci na kolejnym etapie
¿ycia zakonnego. Szczêœæ Bo¿e!                           Redakcja ZSM

PODNIOS£A
UROCZYSTOŒÆ

W BOGDANOWICACH
18 wrzeœnia br. w koœciele parafialnym pw.
Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego w Bogdano-
wicach podczas uroczystej Mszy Œw. odpu-
stowej mia³o miejsce poœwiêcenie wie¿y ko-
œcielnej. Aktu poœwiêcenia dokona³ przyby-
³y na tê uroczystoœæ ks. bp. Jan Wieczorek,
który przewodniczy³ Mszy Œw. koncelebro-
wanej w asyœcie ks. proboszcza,  radcy i ku-
stosza Sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej -
Adama Szubki oraz innych kap³anów.
      Witaj¹c ciep³ymi s³owy Jego Eminencjê ,
so³tys wsi  - Marek Gorczyca, przywo³a³ hi-
storiê odbudowy  owej wie¿y koœcielnej.
Podkreœli³ te¿, ¿e jest ona wiern¹ replik¹ tej,
która powsta³a w 1910r. Bogdanowicka œwi¹-
tynia w 1945r. zosta³a zburzona przez Armiê
Czerwon¹. Dzie³o odbudowy koœcio³a roz-
pocz¹³ poprzedni, powojenny proboszcz, ks.
Kazimierz Joniec, a dokoñczy³ obecny, wie-
loletni duszpasterz ks. Adam Szubka. Odbu-
dowana wie¿a jest zwieñczeniem tego¿ dzie-
³a. W swym przemówieniu so³tys Bogdano-
wic dziêkowa³ w sposób szczególny budow-
niczym, architektom  i fundatorom wie¿y.
Wœród nich m.in burmistrzowi  - Adamowi
Krupie czy te¿ staroœcie g³ubczyckiemu - Jó-
zefowi Kozinie.
    Niezwyk³a uroczystoœæ zgromadzi³a licz-
nych goœci. Przybyli przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych na czele ze wspomnianym
wczeœniej burmistrzem.  Z Wroc³awia zaœ
przyjecha³a liczna grupa braci kresowej ro-
dem z Monasterzysk wraz ze swym  kapela-
nem ks. Wies³awem Karasiem.
     Podnios³ego tonu Mszy Œw. nada³a nie-
w¹tpliwie orkiestra dêta PLANIA z Racibo-
rza. Z kolei patosu i wzruszeñ dostarczy³ pro-
gram poetycko-muzyczny Marii Farasiewicz
z udzia³em barytona - Tomasza Wierzby oraz
recytatora - Mieczys³awa Zaj¹ca. Akompa-
niowa³ Marian Ba¿yñski.
    Po zakoñczonej Eucharystii i procesji uro-
czystoœæ mia³a swój dalszy ci¹g. Oto wierni,
towarzysz¹c ks. biskupowi i innym kap³a-
nom, udali siê na biegn¹c¹ tu¿ obok koœcio-
³a ulicê Boczn¹, której administracyjnego
przemianowania na ulicê Ks. Kazimierza Joñ-
ca dokona³a Rada Miejska. Jego Eminencja
poœwiêci³ tê ulicê.
   Na tym jednak¿e nie koniec! Wszyscy bo-
wiem goœcie zostali zaproszeni do œwietlicy
wiejskiej na œwi¹teczny obiad,  przygotowa-
ny przez prê¿nie dzia³aj¹ce Ko³o Gospodyñ
Wiejskich. A po smacznym obiedzie kawa,
ciasto i … kuluarowe rozmowy.
A by³o o czym rozmawiaæ!
        Redakcja ZSM >>> foto str.1GG
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Panie Starosto, Panie Burmistrzu,
Kombatanci,  Weterani Wojny, Druhny, Druhowie,
droga M³odzie¿y i spo³eczeñstwo ziemi g³ubczyckiej.
    Dzisiaj - 1 wrzeœnia mija 77. rocznica wybuchu najwiêkszej
w dziejach ludzkoœci II wojny œwiatowej. Tego dnia wszystkie
pokolenia Polaków oddaj¹ ho³d obroñcom Ojczyzny, tym którzy
- gdy przysz³a potrzeba broniæ - nie szczêdzili ofiary, krwi i
¿ycia. Wœród ¿yj¹cych Polaków nie ma rodziny, która by nie
straci³a kogoœ bliskiego w walkach za Ojczyznê.
    W pierwszej kolejnoœci wracamy myœl¹ do pamiêtnych dni wrze-
œnia 1939 r. gdy nasz kraj sta³ siê ofiar¹ zdradzieckiej napaœci.
¯o³nierz polski zdawa³ wówczas najtrudniejszy egzamin bojowy
walcz¹c w osamotnieniu, bez spodziewanej pomocy z zagranicy.
Bi³ siê mê¿nie i nieustêpliwie z przewa¿aj¹cymi si³ami najeŸdŸcy.
Symbolem tej nieugiêtej postawy sta³o siê Westerplatte, placów-
ka, której nieliczna za³oga przez siedem dni trwa³a w nierównej
walce.
    S³ynne bitwy pod Mokr¹ i M³aw¹, nad Bzur¹, w obronie stoli-
cy i Modlina czy pod Kockiem dowiod³y, ¿e ta bohaterska nie-
ugiêta postawa by³a powszechna w naszej armii.
   Ci polscy ¿o³nierze, którzy znaleŸli siê poza granicami kraju,
wkrótce rozs³awili chlubne tradycje orê¿a polskiego na ró¿nych
frontach II wojny œwiatowej.
    Wspominamy wszystkich tych, którzy walcz¹c o Polskê, zgi-
nêli na polach bitew. S¹ wœród nich bohaterscy uczestnicy woj-
ny obronnej 1939 r. Ci którzy oddali ¿ycie w Narwiku i Tobruku
polegli w bitwie o Angliê na polach Lenino.
    Na stokach Monte Cassino, ci którzy zginêli w Powstaniu War-
szawskim i partyzanckich walkach, prze³amywali Wa³ Pomorski,
wyzwalali ziemie piastowskie i zdobywali Berlin. Chylimy czo³a
przed Towarzyszami Broni, cz³onkami naszego zwi¹zku i innych
organizacji kombatanckich, którzy z broni¹ w rêku, postaw¹ w
bojach godn¹ najwy¿szego uznania dokumentowali, ¿e najwa¿-

niejsz¹ dla nich de-
wiz¹ jest: "Jeszcze
Polska nie zginê³a
póki my ¿yjemy".
  Ta myœl przyœwie-
ca³a równie¿ tym,
którzy dla walcz¹cej
Polski szli w szere-
gach ruchu oporu, a
których udzia³em
czêsto by³y wiêzie-
nia, zes³ania, obozy
koncentracyjne i hi-
tlerowskie katownie
oraz sowieckie ³agry.

Chwa³a im wszystkim.
     77. rocznica II wojny œwiatowej, wi¹¿e siê z ¿yciorysami na-
szych polskich Weteranów. Przypomina ich rolê i dokonania w
dziele odzyskania niepodleg³oœci i stworzenia warunków dla roz-
woju kraju. Jest powinnoœci¹ wszystkich, aby o tym pamiêtali, ¿e
cnoty ¿o³nierskie, odwaga i mêstwo, powinnoœci obywatelskie i
zdolnoœæ do najwy¿szej ofiary - by³y wartoœciami najwy¿szymi.
Sk³adamy Wam, drodzy Weterani, ho³d za Wasze dokonania. A
garstce ¿yj¹cym ¿yczymy du¿o zdrowia, wszystkiego co najlep-
sze, d³ugich lat ¿ycia.

Zwi¹zek Inwalidów Wojennych RP Oddzia³ G³ubczyce
Zwi¹zek Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych

oddzia³ G³ubczyce
                                                               Amelia Mamczar

     77. Rocznicê Agresji Sowieckiej na Polskê oraz
Dzieñ Sybiraka, obchodzono w G³ubczycach w
tym roku 16.09.2016r.,   wspó³organizatorem uro-
czystoœci by³a   Komenda Hufca Zwi¹zku Har-
cerstwa Polskiego
       Obchody rozpoczê³y siê
przed Pomnikiem Sybiraków i
"Kamieniem Pamiêci"na Cmen-
tarzu Komunalnym od uroczy-
stego Apelu z udzia³em w³adz
samorz¹dowych, zwi¹zków
kombatanckich, przedstawicieli
organizacji spo³ecznych, partii
politycznych, lokalnej prasy i
telewizji, dyrektorów szkó³ i
przedszkoli, Pocztów Sztanda-
rowych oraz zuchów, harcerzy,
m³odzie¿y szkolnej i  przedszko-
laków.
    Po apelu g³os zabra³ Prezes
Oddzia³u G³ubczyckiego Sto-
warzyszenia Mi³oœników Lwo-
wa i Kresów Po³udniowo-
Wschodnich,  Edward Wo³o-
szyn, który swoim przemówie-
niem zachêca³
do podtrzymania pamiêci o
Kresowiakach i rodakach de-
portowanych w g³¹b Syberii.
Nastêpnie wspólnie z Kapela-
nem Kresowiaków, ks. Adamem
Szubk¹ odmówiono modlitwê za
poleg³ych. Na zakoñczenie uro-
czystoœci odby³ siê monta¿
s³owno-muzyczny,  po którym
delegacje z³o¿y³y kwiaty i zapa-
li³y znicze oddaj¹c ho³d bohate-
rom wrzeœnia 1939 roku.
    Data 17 wrzeœnia jest jedn¹ z
najtragiczniejszych w dziejach
Narodu Polskiego, gdzie polscy
¿o³nierze walczyli z zachodnim
najeŸdŸc¹, a od wschodu Armia
Czerwona zada³a kolejny cios.
Data ta powinna byæ ci¹gle obec-
na w naszej œwiadomoœci i pa-
miêci o polskich ¿o³nierzach sta-
j¹cych w nierównej walce z
mia¿d¿¹cymi si³ami najeŸdŸców.
                      Dh. Anna Mazur
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PO¯EGNANIE Z PLENEROW¥ SCEN¥
G£UBCZYCKICH DNI KULTURY
      Nasta³ czas, kiedy przysz³o nam siê po¿egnaæ
      z Plenerow¹ Scen¹ G³ubczyckich Dni Kultury.

   Wydarze-
niem zwieñ-
czaj¹cym te
w s p a n i a ³ e
k o n c e r t y ,
które odby³y
siê na g³ub-
czyckim ryn-
ku by³ wy-
stêp zespo³u
„ L w o w s k a
Fala” ze Lwo-
wa, który

odby³ siê 28 sierpnia. Artyœci zaprezentowali siê w sk³adzie: Edward Sosulski
(œpiew, bêben, tamburyno), Bogdan Lis (guzikówka), Jerzy Czu³ynda (gitara,
bond¿o), Andrzej Lokocki (kontrabas), Irena Grech (œpiew), Andrzej Rodycz
(klarnet), Bogdan Nazar (skrzypce), Mirek Ostiuk (akordeon). Mogliœmy wy-
s³uchaæ najwspanialszych, kresowych pieœni. Jest to kapela j dobrze znana
lokalnej spo³ecznoœci, dlatego publicznoœæ œpiewa³a niemal wszystkie utwory
wykonywane przez artystów. Podczas koncertu panowa³a radosna wrêcz siel-
ska atmosfera,  a wszyscy uczestnicy bawili siê przednio.
     Koncerty pod ratuszem ju¿ siê zakoñczy³y, natomiast w paŸdzierniku roz-
poczn¹ siê jak co roku G³ubczyckie Dni Kultury, które równie¿ dostarcz¹ wielu
pozytywnych  wra¿eñ. Ju¿ dziœ serdecznie zapraszamy na te wydarzenia.
Koncert w amfiteatrze „G³ubczyckich Dinozaurów”.
W zwi¹zku z zakoñczeniem wakacji a rozpoczêciem nowego roku szkolnego w
miejskim amfiteatrze 11 wrzeœnia odby³ siê koncert zespo³u „G³ubczyckie Dino-
zaury”. W repertuarze znalaz³y siê takie piosenki jak: „18 mieæ lat” Kasi Sob-
czyk, „Prywatki” Wojciecha G¹sowskiego”, czy „Nie zadzieraj nosa” Czerwo-
nych Gitar. W wydarzeniu uczestniczy³o ok .60 osób, które przy okazji mog³y
zobaczyæ jak zmienia siê g³ubczycki park m³odzie¿owy, w którym znajduje siê
amfiteatr, poniewa¿ trwaj¹ w nim prace rewaloryzacyjne.

    Warto równie¿ wspomnieæ, ¿e „G³ubczyc-
kie Dinozaury” zosta³y zaproszone na „V Gi-
tariadê 40” do Kêdzierzyna-KoŸla. Jest to im-
preza, w której udzia³ bior¹ lokalne zespo³y
dzia³aj¹ce najprê¿niej trzydzieœci, czterdzieœci
lat temu. Grupa z G³ubczyc zaprezentowa³a siê
pierwszego dnia imprezy tj. 2.09.2016r. Wyko-
nali piêkne, polskie  piosenki,  za które zostali
nagrodzeni gromkimi brawami. W ramach po-
dziêkowañ za uczestnictwo w „Gitariadzie”
ka¿dy z cz³onków zespo³u otrzyma³ pami¹t-
kow¹ statuetkê. Jest to niew¹tpliwy sukces
tego  zespo³u, ¿e zosta³ zaproszony na tak¹
presti¿ow¹, muzyczn¹ imprezê.
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do
uczestnictwa w ko³ach zainteresowañ w  Miej-
skim Oœrodku Kultury w G³ubczycach.
(str. 1 GG)                       Anna Bieniasz, MOK

Seniorzy maj¹ dostêp
do bezp³atnych,
leków na cukrzycê!
Nowoczesne d³ugodzia³aj¹ce insuliny s¹ bezp³at-
nie dostêpne dla chorych na cukrzycê, którzy
ukoñczyli 75 lat, w ramach programu 75+,
który wszed³ w ¿ycie 1 wrzeœnia.
- To znakomita wiadomoœæ dla seniorów chorych
na cukrzycê. Maj¹ szanse na leki, które wczeœniej
z powodu ceny, by³y dla nich niedostêpne - mówi
Anna Œliwiñska, Prezes Zarz¹du G³ównego Pol-
skiego Stowarzyszenia Diabetyków.
      Insulina jest niezbêdna, aby obni¿yæ poziom
glukozy we krwi, który zwiêksza siê po posi³ku. U
osób zdrowych insulina jest wydzielana w spo-
sób ci¹g³y, co zapewnia jej równomierny poziom
we krwi. W przypadku chorych na cukrzycê wy-
dzielanie insuliny jest zaburzone lub trzustka w
ogóle nie jest w stanie jej wytworzyæ, przez co
niebezpiecznie roœnie poziom glukozy we krwi,
szczególnie po spo¿yciu posi³ku.
Niesie to za sob¹ wiele konsekwencji zdrowot-
nych, obejmuj¹cych takie narz¹dy, jak: serce, oczy,
nerki oraz uk³ad nerwowy. Wa¿ne, aby poziom
insuliny we krwi by³ na sta³ym i nie za wysokim
Z drugiej strony pacjenci powinni unikaæ epizo-
dów hipoglikemii, czyli obni¿enia poziomu cukru
we krwi, poni¿ej bezpiecznej, okreœlonej normy,
co mo¿e prowadziæ do œpi¹czki cukrzycowej, a w
konsekwencji nawet do œmierci. Czêsta hipogli-
kemia mo¿e byæ przyczyn¹ zaburzeñ poznawczych
oraz demencji i jest czynnikiem ryzyka œmierci z
powodów sercowo-naczyniowych. Hipoglikemia
obni¿a jakoœæ ¿ycia pacjenta, mo¿e wprowadzaæ
niepokój, co  zwiêksza uci¹¿liwoœæ choroby.
Dziêki programowi 75+ nowoczesne insuliny d³u-
godzia³aj¹ce s¹ dostêpne bezp³atnie dla wszyst-
kich seniorów powy¿ej 75. roku ¿ycia we wszyst-
kich refundowanych do tej pory wskazaniach.
 Cieszy nas decyzja polskiego rz¹du,  bez koniecz-
noœci finansowania tego leczenia z kieszeni
Insuliny d³ugodzia³aj¹ce mog¹ byæ wypisywane
przez lekarzy i uprawnione pielêgniarki podsta-
wowej opieki zdrowotnej wszystkim tym, którzy
spe³niaj¹ kryteria refundacyjne oraz w momencie
wypisywania recepty ukoñczyli 75 lat.
Seniorzy musz¹ mieæ w dokumentacji medycznej
informacje od lekarza diabetologa o dotychcza-
sowej terapii, okresie stosowania terapii, warto-
œci hemoglobiny glikowanej lub informacje na te-
mat nawracaj¹cych lub ciê¿kich epizodów hipo-
glikemii lub hipoglikemii nocnej. Na recepcie musi
znaleŸæ siê litera "S" wpisana w pole "kodu upraw-
nieñ dodatkowych", a potrzebny lek musi byæ na
wykazie bezp³atnych leków.
El¿bieta Brzozowska, Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy
ExpertPR Consultancy ul. Turkusowa 11, 05-077
Warszawa tel. 668 447 131; mail:
 elzbieta.brzozowska@expertpr.pl
Wiêcej informacji: www.novonordisk.pl,
 Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube
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 VI Piknik Integracyjny
        17 wrzeœnia 2016 roku w Srodowiskowym Domu Samopo-
mocy w Nowych Go³uszowicach, odby³ siê VI Piknik Integracyj-
ny. Organizatorów oraz przyby³ych goœci nie odstraszy³a brzyd-
ka, deszczowa pogoda, wrêcz przeciwnie by³o nas bardzo du¿o.

      Jak ka¿dego roku
oprócz integracji, impre-
zie przyœwieca³ szczytny
cel, czyli zbiórka pieniê-
dzy dla chorego dziecka.
W tym roku zbieraliœmy
pieni¹¿ki dla 9-letniej Ka-
rolinki Krybus z Rogo-
¿an. Od stycznia tego
roku dziewczynka choru-
je na bia³aczkê limfa-
tyczn¹. Organizatorami
imprezy byli tradycyjnie:
Œrodowiskowy Dom Sa-
mopomocy w Nowych
Go³uszowicach, Stowa-
rzyszenie Centrum Roz-
woju Spoleczno - Zawo-
dowego „Naprzeciw”,
grupa nieformalna
"Anielki" oraz so³ectwo
Nowe Go³uszowice.
     Jak co roku na przy-
by³ych goœci czeka³o
mnóstwo atrakcji; na
piknik mo¿na by³o do-
jechaæ poci¹giem na
kó³kach, który przywo-
zi³ chêtnych z G³ubczyc
oraz okolicznych wsi.
W strugach deszczu
swoje umiejêtnoœci po-
kaza³ G³ubczycki Klub
Taekwondo, tañcem i
œpiewem umili³ nam
czas romski zespó³ Ter-

ne Czerchemia z G³ubczyc, wyst¹pi-
³y równie¿ dzieci ze szko³y w Nowej
Cerekwii, raper Bader, Mateusz Ja-
cheæ z recitalem na tr¹bce, a do tañ-
ca podczas zabawy przygrywa³ ze-

spó³ Lasser.
      Jako organizatorzy
chcemy bardzo podziê-
kowaæ wszystkim wo-
lontariuszom, którzy
zarówno w dniu pikni-
ku, jak i w dniach po-
przedzaj¹cych w³¹czyli
siê w pomoc przy orga-
nizacji imprezy. W tym
roku siln¹ grup¹ wolon-
tariack¹ okaza³a siê

m³odzie¿ z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w G³ubczycach, a kon-
kretnie klasa Ia z wychowawc¹ panem Krzysztofem Tokarzem,
która w przerwach miedzy strugami deszczu przeprowadzi³a roz-
grywki sportowe. Swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem dotycz¹cymi

pierwszej pomocy podzieli³y siê równie¿  z nami uczennice w/w
szko³y pod czujnym okiem pani Jolanty Kruk.
    Ka¿dego roku ogromnym wsparciem s¹ dla nas sponsorzy,
bez których pomocy, impreza nie mog³aby siê odbyæ. Bardzo im
wszystkim dziêkujemy. A s¹ to: Centrum Ogrodnicze Aleksander
Klimek G³ubczyce, Krzysztof Siekierzyñski, Us³ugi Komunalne
G³ubczyce, Kosmed G³ubczyce, Firma Los Amigos Nowe Go³u-
szowice, Pawe³ Papuga, Zak³ad fryzjerski Grzegorz Nobis, Ma³a
gastronomia Beata Filipek, Drukarnia Green Haus Kietrz, Agen-
cja Reklamowa Od A do Z Szymon Popczyk, Toi Toi Opole, Om-
mer - profesjonalny producent toreb reklamowych Krapkowice,
ASA G³ubczyce, Janusz Baczkur Studio Filmowe KADR, TV Po-
granicze, Candela, Wulkanizacja Stanis³aw Borszowski, Galmet
G³ubczyce, FHU Cartel Kietrz, Pracownicy SP ZOZ G³ubczyce,
Spó³ka TOPEX sp. z o.o., St-Majewski Spó³ka Akcyjna, Elektro-
met Monika i Wojciech Jurkiewicz, Gra¿yna Szwarc - Kobryñ
Kram S.A., Komp. Serwis G³ubczyce, EMB Studio Pracownia
Haftu Komputerowego Piotr Wojtas, Modny Zegarek Kraków
Marek Kantor, Agencja Reklamowa Joker Szczecin Joanna Bin-
czarowska, Dariusz Trznadel G³ubczyce, PKS G³ubczyce, Vin-
cent FHU G³ubczyce - Jacek Bednarz, MEGA G³ubczyce - Ma³-
gorzata Peszko, Morawiec Sp. Z o. o - Transport i Logistyka,
NOVEX G³ubczyce, Elektra Jerzy Wyrwalec Katowice, Monika
Nobis-Chmielewska, Cellfast sp. z.o.o. Polska, Radio RMF FM,
Colgate Palmolive Katarzyna Komarnicka, HI Media Piotr Hinz,
Colormartkt Opakowania Foliowe £ódŸ, Studio Reklamy Media
Rafa³ Przybylak, Kontakt Simon S.A Iwona Marciñska, Dowolne
hafty Printiko El¿bieta Paprotna, Grupa Ventana Agnieszka Para-
dowska, Makita Sp. Z o.o. Ewa Tomza, Tech Time Kamil Wojtu-
lewicz, Kreatywne Ciêcie Salon Fryzjerski Beata Artymiak, Sto-
warzyszenie na rzecz dzia³alnoœci lokalnej Razem Dla G³ubczyc,
Diskopleks A4 Pietnia, Forma Fitness Club G³ubczyce, Fryzjer-
stwo Damsko - Mêskie Margaret Ma³gorzata Bodnaruk - Fur-
man, Workut Gym G³ubczyce, Gabinet Reha-Aktiv Wioletta Ry-
dzak G³ogówek, Gabinet Rehabilitacyjny Tonus - Violetta Sznaj-
der G³ogówek, Stowarzyszenie Roszko z Roszkowic, Mariibell
Studio Urody Maria Farasiewicz, Pizzeria Angelo G³ogówek, Stu-
dio Kosmetyczne Wiktoria G³ubczyce, Gabinet Odnowy Biolo-
gicznej Edyta Medyñska G³ubczyce, Zak³ad Fryzjerski Zbigniew
Antoszczyszyn G³ubczyce, Dominikana Salon Kosmetyczny
G³ubczyce Dominika Lamczyk, Z³ota Pla¿a Solarium G³ubczyce,
Restauracja Zacisze G³ubczyce, Jerzy Andrusiak, Powiatowe Mu-
zeum Ziemi G³ubczyckiej, Studio Fotograficzne Arte G³ubczyce
Tomasz Michalewski,  Hurtownia Viwa G³ubczyce, Sklep Zoolo-
giczny Homarek G³ubczyce Marcin Raczek, Nadruki i Hafty Biart
Katowice Iwona Wiewiór, Chaart Chrzeœcijañska Agencja Arty-
styczna Marcin Paw³owski Nowy S¹cz, Radio Wawa, Radio Opo-
le, Powiatowy Urz¹d Pracy G³ubczyce, Maciej Wysoczañski,
Wojtex - Przewozy Osobowe G³ubczyce - Wojciech Farasiewicz,
Zielone Zdrowie - Sklep Zielarski G³ubczyce, Pizzeria Cafe Para-
diso - Rafa³ Malik, Salon Fryzjerski Jolanta Steiger G³ubczyce,
Mateusz Szymuœ, FHU Frytka Ewelina Sienkiewicz G³ubczyce,
Roman Piczak, Poœrednictwo Ubezpieczeniowe Pawe³ Knapik
G³ubczyce, Europejskie Centrum Kszta³cenia Racibórz, Stajnia
na Warszawskiej G³ubczyce, Rafako, Salon Fryzjerski Kontny
Magdalena G³ogówek, My Center G³ubczyce, Sklep Natura G³ub-
czyce, Urszula Andrusiak, Makro Opole, Adam Leliñski, Adam
Pierzcha³a, Natalia Leszczyñska Vetka G³ubczyce, Gabinet Reha-
bilitacyjny £ukasz Broszko G³ubczyce, Zespó³ Lasser, Dom Fi-
nansowy G³ubczyce Zbigniew Mirkut, Pawe³ Wac, Urz¹d Miej-
ski w Kietrzu.
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SENIORALIA '2016
Senioralia w pe³nym rozkwicie!

W minionym tygodniu w Miejskim Oœrodku kul-
tury mia³y miejsce ciekawe imprezy kulturalne w ra-
mach Senioraliów '2016 zorganizowane przez G³ub-
czyck¹ Radê Seniorów i MOK.

     Tak oto we
wtorek, 20 wrze-
œnia w klubie " Na
skrzy¿owaniu"
MOK odby³ siê
wieczór poetycki g³ubczyckich poetów-seniorów, a pro-
wadzony i wyre¿yserowany przez Mariê Farasiewicz. Po-
œwiecony by³ twórczoœci piêciu autorów. Nie¿yj¹cej ju¿
Janinie Zabierowskiej oraz Marii Krawiec, Franciszce De-
lanowskiej, Ryszardowi  Baranowskiemu  i Zygmuntowi
Kosowskiemu. Wybrzmia³y tu utwory   o charakterze re-
fleksyjno-filozoficznym, liryczno-nostalgicznym, wspo-
mnieniowym, pejza¿e, wiersze kresowe i okolicznoœciowe.

Te pe³ne smutku i gory-
czy, jak i radoœci oraz
optymizmu.
   Z kolei w czwartek, 22
wrzeœnia w sali widowi-
skowej MOK nasi senio-
rzy  i ich goœcie mogli
obejrzeæ spektakl "£ysa
œpiewaczka" w wyk.
m³odych aktorów  z  K-
KoŸla w re¿. Waldemara
Lankaufa.
   Zaœ w sobotê, 24 wrze-
œnia, podczas kolejnego
spotkania z teatrem,
grupa sceniczna G£OSY
MOK zaprezentowa³a
"Moralnoœæ pani Dul-
skiej" tak¿e w re¿.
W.Lankaufa. Lecz to nie
wszystko!
    W niedzielê, 25 wrze-
œnia  w klubie "Na skrzy-
¿owaniu" MOK odby³
siê recital Marii Farasie-
wicz z udzia³em Beaty
Krzaczkowskiej. By³o to
barwne, ponad dwugo-
dzinne spotkanie z pio-

senk¹ ró¿nych dekad, zw³aszcza lat 60' 70' i 80'. Mo¿na by³o us³yszeæ
utwory  sentymentalne, nostalgiczne, ale i te w rytmie country, disco-
dance, latino, folk i inne. Akompaniowa³ Marian Ba¿yñski. By³ to wieczór
pe³en niespodzianek muzycznych. Licznie zgromadzona publicznoœæ w³¹-
czy³a siê do wspólnego œpiewu i nie szczêdzi³a braw wystêpuj¹cym.
     Wyrazem wdziêcznoœci by³y symboliczne bukiety kwiatów wrêczo-
ne wykonawcom przez przewodnicz¹cego G³ubczyckiej Rady Senio-
rów-Janusza Peczkisa  z zarz¹dem.
   Rada Seniorów zaprasza na kolejne, ciekawe przedsiêwziêcia kultu-
ralne w ramach senioraliów. Ju¿ w pi¹tek, 30 wrzeœnia o godz.17.00 w
sali widowiskowej MOK koncert PSM I stopnia oraz G³ubczyckiego
Towarzystwa Muzycznego, a w niedzielê, 2 paŸdziernika  o godz.17.00
Msza Œw. w intencji seniorów w koœciele O.O. Franciszkanów,
a o godz. 18.00 w tej¿e œwi¹tyni koncert chórów: FENIX, DZIARSKI
SENIOR, CHALO i CONTABILE.
                                                              Zapraszamy!  Redakcja ZSM



PA•DZIERNIK 2016 nr 10/281 11

III OGÓLNOPOLSKI MITYNG
W KOLARSTWIE

 OLIMPIAD SPECJALNYCH
16-18 wrzeœnia 2016 roku w Augustowie odby³ siê III Ogólnopol-
ski Mityng w Kolarstwie Olimpiad Specjalnych. Reprezentacja
województwa opolskiego liczy³a piêciu zawodników w tym Karoli-
na Mirga i Pawe³ £azuta  uczniowie Oœrodka Szkolno - Wycho-
wawczego

     Po przyjeŸdzie
na miejsce udali-
œmy siê na Ceremo-
niê otwarcia, która
odby³a siê w Bia-
³ymstoku gdzie
jednoczeœnie od-
bywa³ siê V Ogól-
nopolski Turniej
Tenisa Ziemnego
Olimpiad Specjal-
nych. Podczas ce-
remonii otwarcia
uczestnicy mogli
obejrzeæ wystêpy

grup tanecznych. Po ceremonii  pojechaliœmy do Augustowa gdzie
zostaliœmy zakwaterowani w hotelu, który by³ usytuowany w lesie
nad jeziorem.
      W sobotê w godzinach rannych odby³y siê preeliminacje, po
których zawodnicy zostali przydzieleni do poszczególnych grup
sprawnoœciowych. Po po³udniu odby³y siê fina³y. Po zaciêtych zma-
ganiach uczennica SOSW w G³ubczycach Karolina Mirga zajê³a III
miejsce w jeŸdzie na czas na dystansie 500 m oraz IV miejsce na
dystansie 1000 m.
     Wieczorem dla wszystkich zawodników zosta³a zorganizowana
dyskoteka. Nastêpnego dnia odby³y siê fina³y na dystansie 5000 m,
na którym uczeñ  SOSW w G³ubczycach Pawe³  £azuta nie mia³
sobie równych zdobywaj¹c z³oty medal, maj¹c jedno minutow¹ prze-
wagê nad srebrnym medalist¹.
Po zakoñczeniu zawodów udaliœmy siê na ceremoniê zamkniêcia, po
której wyruszyliœmy w drogê powrotn¹. Opiekê nad zawodnikami
sprawowali Tomasz Kiszczyk i Dariusz Sza³agan.
                                                                         Dariusz Sza³agan

24 wrzeœnia odby³ siê w  hali Azoty  w Kêdzierzy-
nie KoŸlu Otwarty Turniej Dzieci i ¯aków w
badmintonie "K³odnica Cup".
   Rywalizacja odbywa³a siê w kategorii U-9, U-11 oraz para
badmintonie. Do zawodów przyst¹pi³o blisko 90 dzieci re-
prezentuj¹cych  kluby z Opolszczyzny, Œl¹ska oraz Czech.
Nasi m³odzi badmintoniœci spisali siê znakomicie zdobywa-
j¹c najwiêcej medali ze wszystkich ekip. Wywalczyliœmy
szeœæ medali; trzy z³ote, jeden srebrny oraz dwa br¹zowe.
Poni¿ej przedstawiamy wyniki naszych podopiecznych

U-9 dziewczêta
I miejsce - Maja Naumczyk
V miejsce - Julia Krawiec
U-9 ch³opcy
III miejsce - Pawe³ Kiszczyk
V miejsce - Dawid Serafin
U-11 dziewczêta
I miejsce - Maja Janko
II miejsce - Oliwia Zieliñska'
III miejsce - Kaja Naumczyk
V miejsce - Anna Ga³aszkiewicz
V miejsce - Julia Zieliñska
U-11 ch³opcy
I miejsce - Mateusz Golas
V miejsce - Rafal Mielnik'
V miejsce - Dominik Lenartowicz

 MIÊDZYNARODOWE ZAWODY KARATE
 GRAND PRIX POLSKI

ODBY£Y SIÊ  24 WRZEŒNIA 2016R W £ODZI
Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-Do G³ubczyce reprezen-

towali : Szymon Cieœlik , Maciej Kowalczyk, Jakub Patryjach,
Mateusz Stankiewicz, Klaudiusz Leliñski,Michalina Jung, Emi-
lia Klein,Julia Hac,Oliwia Rojek, Anna Paruszewska. Wystêp
naszych zawodników nale¿y uznaæ za udany i przyczyni³ siê do
oceny przygotowania do Polisch Open w Bielsku Bia³êj oraz
Mistrzostw Polski. Szymon Cieœlik w swojej kategorii kadetów
zdoby³ z³oty medal natomiast w walce fina³owej juniorów po-
œlizn¹³ siê i zaj¹³ drugie miejsce, Maciej Kowalczyk w kata m³o-
dzików zaj¹³ drugie miejsce Emilia Klein w kata 10-11 lat dru-
gie miejsce ,Anna Paruszewska,Michalina Jung oraz Klaudiusz
Leliñski przegrali walki o wejœcie do fina³u i zajêli 5 miejsca.
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PRZEDSZKOLE NR 3
TO RADOSNE PRZEDSZKOLE

        G³ubczyckie Przedszkole nr 3 wziê³o udzia³ w ogólnopolskim konkursie
dla przedszkoli, który zak³ada³ realizacjê  okreœlonych zadañ - konkursów, w
wyniku czego placówka otrzyma³a  honorowy tytu³ "Radosne Przedszkole".

     Celem konkursu
by³o doskonalenie i
usprawnianie procesu
dydaktycznego oraz
wszechstronny rozwój
dzieci, rozwijanie kre-
atywnoœci oraz inte-
gracja poprzez zabawê
i naukê.  Organizacji i
realizacji poszczegól-
nych zadañ podjê³y siê
nauczycielki tj.
- Kapelusz Pani Jesie-
ni - konkurs plastycz-
ny miêdzygrupowy,

zorganizowany jesieni¹ przez Pani¹ Gosiê Wojtuœ. Piêkne kapelusze z natural-
nych materia³ów zdobi³y przedszkolny hol.
- Maska postaci bajkowej - konkurs plastyczny indywidualny, zorganizowany
przez Pani¹ Basiê Bo¿êck¹, w który zaanga¿owali siê równie¿ rodzice. Maski
by³y ró¿norodne tematycznie, a i samo wykonanie czasem wrêcz profesjonal-
ne. Maski zosta³y wyeksponowane na specjalnej wystawie, która wzbudza³a
zachwyt wœród ogl¹daj¹cych.
- Gry edukacyjne - Pani Bogusia Krówka zorganizowa³a wœród grup konkurs na
najatrakcyjniejsz¹ grê œcigankê. Tematycznie gry by³y zró¿nicowane i bardzo
pomys³owe, a rodzice mogli podziwiaæ efekty samodzielnej pracy ich dzieci w
holu przedszkola.
- Dzieñ talentu - wœród grup wy³oni³y siê talenty wokalne, taneczne, muzyczne,
recytatorskie,  a tak¿e plastyczne. Organizacj¹ tego konkursu zajê³a siê Pani Ela
Bia³ek. Jury by³o zachwycone prezentacj¹ i interpretacj¹ artystyczn¹ utalento-
wanych przedszkolaków.
- Dzieñ sportu - z tej okazji odby³a siê Olimpiada Sportowa dla starszych grup w
Szkole Podstawowej nr 2 i dla m³odszych w ogrodzie  przedszkolnym. Konkuren-
cje zosta³y dobrane odpowiednio do mo¿liwoœci wiekowych dzieci, dlatego te¿
dzieci œwietnie siê bawi³y, a ich zaanga¿owanie zosta³o nagrodzone medalami.
Olimpiady zorganizowa³a Pani Ania Komplikowicz - Serwetnicka.
- Teatrzyk - Pani Jadzia Pilch przygotowa³a ze swoimi dzieæmi piêkn¹ bajkê, któr¹
wystawi³a dla rodziców, spo³ecznoœci lokalnej, a tak¿e dla zaproszonego do przed-
szkola Pana Burmistrza. Efekt w postaci piêknej scenografii, strojów, dobrze
przygotowanych dzieci i piêknej oprawy muzycznej zachwyci³ wszystkich.
-  Moja ulubiona Pani - Konkurs grupowy, przygotowa³a Pani Gosia Wojtuœ.
Dzieci wykona³y prace grupowe swoich Pañ wykorzystuj¹c swoj¹ spostrzegaw-
czoœæ, kreatywnoœæ i poczucie humoru, a prace przyozdobi³y tablice w holu.
- Cykl spotkañ z przedstawicielami Policji , Stra¿y Po¿arnej i Pogotowia
Ratunkowego mia³ miejsce zarówno w przedszkolu, jak i w placówkach, za
organizacjê którego odpowiedzialna by³a Pani Kasia Komplikowicz.  Te-
matem tych spotkañ by³o bezpieczeñstwo w domu, przedszkolu, na ulicy,
zagro¿enia oraz udzielanie pomocy. Dzieci zdoby³y bardzo wa¿ne w ¿yciu
codziennym wiadomoœci i umiejêtnoœci.
Wszystkie zadania zosta³y udokumentowane i ocenione przez jury komitetu
organizacyjnego  "Studium Prawa Europejskiego" na najwy¿sz¹ iloœæ punktów,
tym samym mamy zaszczyt nazywaæ siê RADOSNYM PRZEDSZKOLEM.
Najwa¿niejsze jednak jest to, ¿e dzieci œwietnie siê bawi³y, wiele siê nauczy³y,
wszystkie zosta³y nagrodzone, a wiele z zaproponowanych form pracy zagoœci
na sta³e w naszym harmonogramie uroczystoœci przedszkolnych.
                                                                          Anna Komplikowicz - -Serwetnicka

SERDECZNIE DZIÊKUJÊ
 za wszelk¹ pomoc przy organizacji

do¿ynek gminnych
"Bogdanowice 2016"oraz
VI Dnia Kultury Kresowej.

 Wszystkim którzy w jakikolwiek sposób
wsparli organizatorów swoj¹ inicjatyw¹

 lub dzia³aniem:
 firmom, sponsorom, organizacjom,

 instytucjom, osobom fizycznym:

* Komitetowi Organizacyjnemu Do¿ynek
   z jego przewodnicz¹cym Kazimierzem
   Bedryjem  z-c¹ burmistrza,
* So³ectwu Bogdanowice, jego mieszkañcom
    z so³tysem Markiem Gorczyc¹ na czele,
* Ksiêdzu proboszczowi Adamowi Szubce,
* Ko³u Gospodyñ Wiejskich
z przewodnicz¹c¹  Beat¹ Madera,
* Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
    w Bogdanowicach,
*  Zespo³owi  Szkó³
     z dyr. Aleksandr¹ Bobkier,
*  Miejskiemu Oœrodkowi Kultury
      z dyr. Zbigniewem Zió³ko,
*   Pracownikom Urzêdu Miejskiego,
*    Stra¿y Miejskiej

Burmistrz  G³ubczyc
Adam Krupa

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
 Kazimierz Naumczyk

 Dam Pracê
Poszukujemy kandydatów

 na stanowisko Doradcy Klienta
w placówce partnerskiej

 Eurobanku
w miejscowoœci G³ubczyce.

CV prosimy dostarczyæ
 pod adres:

 Ul. Koœciuszki 28, G³ubczyce
lub mailowo:

 praca.glubczyce@gmail.com.
 Tel. 534 297 779
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ZSM I SPOTKANIA Z KULTUR¥
    13 wrzeœnia br.w œwietlicy Zespo³u Szkó³  Mechanicznych

odby³o  siê spotkanie m³odzie¿y z dyrektorem
Miejskiego Oœrodka Kultury - Zbigniewem Zió³ko.

     Uczestniczy³y w nim cztery klasy pierwsze (technika i liceum mun-
durowe) ,realizuj¹ce przedmiot  wiedzy o kulturze. Organizatorem spo-
tkania by³a polonistka - Maria Farasiewicz, pomys³odawczyni owego
cyklu pt. "Spotkania z kultur¹".
      To w³aœnie dyrektor MOK, absolwent MECHANIKA, zainicjowa³
sw¹ obecnoœci¹ to ciekawe przedsiêwziêcie, któremu przyœwieca ha-
s³o: "Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek…" .

    M³odzie¿ z zainteresowaniem i w skupieniu wys³ucha³a goœcia, który
w barwny i ciekawy sposób przedstawi³ instytucjê kultury, któr¹ od
wielu lat kieruje. Zobrazowa³ funkcjonowanie i rolê, jak¹ MOK odgry-
wa w lokalnym œrodowisku, stwarzaj¹c dzieciom i m³odzie¿y warunki
do rozwoju artystycznego. Przywo³a³ te¿ sekcje tu dzia³aj¹ce. Zachê-
ca³ uczniów do rozwijania swoich pasji i zainteresowañ, traktuj¹c ich
nie tylko jako odbiorców, ale i twórców kultury.
    S³owa  uznania pan Zió³ko skierowa³ pod adresem  szkolnego te-
atru TRADYCJA, który od pocz¹tku swojego istnienia (1994r.) wspó³-
pracuje z Miejskim Oœrodkiem Kultury. Nawi¹za³ tak¿e do swoich
m³odzieñczych pasji, zw³aszcza fotografii i kabaretu, które rozwija³
jeszcze w szkole œredniej, kontynuuj¹c na studiach i w doros³ym ¿yciu.
Niejednokrotnie podkreœla³, ¿e MECHANIK to szko³a techniczna, ale
z duchem humanistycznym.
      Zbigniew Zió³ko odkry³ przed zebranymi tajniki pracy Domu Kul-
tury. Ma³o tego. Zaprosi³ m³odzie¿ do MOK, by mog³a zobaczyæ pra-
cê tej instytucji niejako od wewn¹trz. Nie omieszka³ te¿ zachêciæ do
uczestnictwa w ró¿norodnych, organizowanych przezeñ imprezach
np. w ramach G³ubczyckich Dni Kultury, Sceny Plenerowej i innych.
By³y tak¿e pytania do  prelegenta, na które rzeczowo odpowiada³.
     Za miesi¹c nastêpne "Spotkanie z kultur¹". Zatem kolejny, cieka-
wy goœæ pojawi siê w murach ZSM. A w tzw. miêdzyczasie "doœwiad-
czanie kultury", czyli  ¿ywy kontakt ze sztuk¹.       Redakcja ZSM

  PP STRA¯  PO¯ARNA
INFORMUJE

W okresie od 29 sierpnia do 4 wrzeœnia odnotowaliœmy
23 zdarzenia i by³o to 15 miejscowych zagro¿eñ, 5 po¿a-
rów i 3 alarmy fa³szywe.
     29 sierpnia oko³o godz. 11.30 dosz³o do czo³owego zde-
rzenia dwóch samochodów osobowych marki Toyota i Ford
na skrzy¿owaniu dróg pomiêdzy Branicami a Niekazanica-
mi. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastêpów stra¿y
stwierdzono, ¿e wszystkie osoby bior¹ce udzia³ w wypad-
ku (3 osoby doros³e w tym kobieta w widocznej ci¹¿y oraz
troje dzieci) opuœci³y pojazdy o w³asnych si³ach. Dalsze
dzia³ania stra¿y polega³y na zabezpieczeniu miejsca wy-
padku, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy poszko-
dowanym, od³¹czeniu dop³ywu pr¹du z akumulatorów w
pojazdach, wyznaczeniu l¹dowiska dla œmig³owca LPR, któ-
ry zabra³ kobietê w ci¹¿y na obserwacjê do szpitala oraz
neutralizacji p³ynów eksploatacyjnych. W dzia³aniach tych
wziê³o udzia³ 5 zastêpów stra¿y z JRG G³ubczyce i OSP.
1 wrzeœnia oko³o godz. 18.45 otrzymaliœmy zg³oszenie o
wydobywaj¹cym siê gazie w Kietrzu przy ul.Polnej. Po przy-
byciu na miejsce zastêpów stra¿y zlokalizowano wystaj¹c¹
rurkê odpowietrznika odwadniacza instalacji gazowej, któ-
ra zosta³a uszkodzona prawdopodobnie w wyniku prac go-
spodarczych na poboczu drogi. Dalsze dzia³ania stra¿y po-
lega³y na wyznaczeniu strefy niebezpiecznej w promieniu
oko³o 100 metrów od wycieku, ewakuacji z tej strefy 30
mieszkañców, monitoringu stê¿enia gazu w powietrzu oraz
zamkniêciu ruchu na drodze powiatowej. Po przybyciu na
miejsce zdarzenia Pogotowia Gazowego dokonano uszczel-
nienia wycieku z rury odwadniacza.
W dzia³aniach wziê³o udzia³ 5 zastêpów stra¿y.
Ponadto:
- udzielaliœmy w Lewicach kwalifikowanej pierwszej pomo-
cy osobie z podejrzeniem zawa³u serca, któr¹ nastêpnie
zabra³ œmig³owiec LPR z przygotowanego przez stra¿aków
l¹dowiska,
- wyje¿d¿aliœmy do usuwania skutków intensywnych opa-
dów deszczu w Pilszczu, Dzier¿kowicach, Rakowie, Chró-
œcielowie, Dzier¿ys³awiu i Baborowie,
- gasiliœmy po¿ary œcierniska w G³ubczycach, suchej trawy
   na trasie Boguchwa³ów-Wojnowice oraz bali s³omy
   w Nowej Cerekwi,
- udzieliliœmy pomocy Policji w otwarciu mieszkania
   w G³ubczycach,
- usuwaliœmy konar drzewa na drodze pomiêdzy
   Kietlicami a Klisinem,
- pomagaliœmy stra¿akom z Prudnika przy po¿arze sterty
s³omy w okolicach Cieszniowa powiat prudnicki.
                               Pozdrawiam kpt. Waldemar Ho³ownia
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W G£UBCZYCACH ODBY£O SIE MIÊDZYNARODOWE  SEMINARIUM KARATE Z KADR¥ POLSKI.
Prowadz¹cym seminariu by³ jeden z najlepszych na œwiecie trenerów kata  Santo Torre, trener Kadry Polski Marek Chwilarski oraz
wice prezes Polskiego Zwi¹zku Karate Wac³aw Antoniak. Uczestnikami byli trenerzy i sêdziowie, zawodnicy z Polski i Francji.Tak
du¿e, bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone seminarium mo¿liwe by³o dziêki rodzinom naszego klubu w tym rodzinie
Leliñskich, rodzinie Hac, Rodzinie Patryjach , zawodnikom oraz gospodarzowi hali Technik G³ubczyce, Hotelu Domino oraz Klubu
Zarzewie Prudnik.

W DNIACH 20 -  21.08.2016 R.  W LIGNANO  /W£OCHY/ ODBY£Y SIÊ ZAWODY KARATE WKF
/ ŒWIATOWEJ FEDERACJI KARATE DYSCYPLINA OLIMPIJSKA/

W zawodach tych startowali cz³onkowie Kadry Polski Micha³ Kowalewicz, Kamila Barcikowska oraz Szymon Cieœlik z Ludowego
Zespo³u Sportowego Karate-Do G³ubczyce.Do tej pory zaden polski zawodnik nie zdoby³ tam medalu a w tym roku po  wielu
pojedynkack Kamila Barcikowska raz Szymon Cieœlik zdobyli srebrne medale. Wynik ten mo¿liwy by³ przez codzienne treningi na
wakacjach oraz przygotowanie na obozie w Piotrowicach
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Piknik Rodzinny
Ludowego Zespo³u Sportowego
Karate-Do G³ubczyce...
... odby³ siê w dniach od 15. do

19.08.2016r w Schronisku M³odzie¿o-

wym w Piotrowicach.
W pikniku brali równie¿ zawodnicy

Klubu karate ze Szczecina z wicepreze-
sem Polskiego Zwi¹zku Karate Wac³a-
wem Antoniakiem oraz zawodniczk¹
Kadry Polski Kamil¹ Barcikowska z
Obornik Œl¹skich. Piknik po³¹czony by³
z treningami karate w tym rano, w po³u-
dnie i popo³udniu. Celem treningów by³o
przygotowanie do nowego sezonu a Szy-
mona Cieœlika oraz zawodniczki Kadry
Polski  do startu na zawodach karate w
Lignano-W³ochy.Pobyt w Piotrowicach
by³ jak zwykle mile spêdzony  z zabawa-
mi i ogniskiem. Za opiekê serdecznie
dziêkujemy dyrekcji i ca³emu persone-
lowi schroniska.                Janusz Ho³da

Badmintoniœci Technika G³ubczyce wyst¹pili
w Miêdzynarodowym Turnieju
 o Puchar Gór Œwiêtokrzyskich.
     Zawody odby³y siê w Suche-
dniowie w dniach 16-18.wrze-
œniai zgromadzi³y najlepszych
zawodników z Polski oraz £otwy,
Ukrainy i Bia³orusi. Turniej
odby³ siê w trzech kategoriach
U-17, U-13 i U-11.
Nasi podopieczni zdobyli dzie-
wiêæ medali: dwa z³ote, cztery
srebrne i trzy br¹zowe. Poni¿ej
przedstawiamy szczegó³owe
wyniki
kategoria U-11
gra pojedyncza ch³opców,
 I m. - Mateusz Golas
gra pojedyncza dziewcz¹t,
 II m. - Maja Janko
kategoria U-13
gra podwójna dziewcz¹t, II m.-
Angelika Kowarska/ Dominika
Gajda Beninca K-KoŸle
kategoria U-17
gra pojedyncza ch³opców,
 I m. - Bartosz Ga³¹zka
II m. - Kordian Kobylnik,
III m. - Maciej Matusz
gra podwójna ch³opców
III m. - Bartosz Ga³¹zka/
 Maciej Matusz
gra mieszana
II m.-Kordian Kobylnik/
Agnieszka Foryta STB Energia
Lubliniec
III m. - Maciej Matusz/
 Anastasia Khomich Bia³oruœ
                                            PK

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Prezes Zarz¹du G³ubczyckiego TBS Sp. z oo

ul. Pocztowa 8, 48 - 100 G³ubczyce
og³asza VI ustny przetarg nieograniczony

na sprzeda¿: 5 lokali mieszkalnych
po³o¿onych w G³ubczycach przy ul. Zacisze 2

wraz z udzia³em w prawie w³asnoœci gruntu dzia³ki nr 443/9
Przetarg odbêdzie siê w œwietlicy siedziby G³ubczyckiego TBS  Sp. zoo

ul. Pocztowa 8, w G³ubczycach, w dniu 04.11.2016r. o godz. 9.00.
Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w pieni¹dzu
do dnia 03.11.2016r.  w wysokoœci 4.000,00z³ przelewem na konto:

 BS 40 8868 0004 1000 0000 1007 0001
 z adnotacj¹: "przetarg - Zacisze 2"

Cena wywo³awcza  40 000 z³, wysokoœæ post¹pienia: 400z³.
Wiêcej szczegó³ów dotycz¹cych przetargu na stronie:  www.gtbs.eu

w zak³adce  OG£OSZENIA/GTBS Sp. z o.o.-OG£OSZENIA
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Turniej Silesia Cup
odby³ siê 10 wrzeœnia na g³ubczyckiej halisportowej przy

ul. Olimpijskiej. Zawodnicy Technika G³ubczyce wywalczyli
szeœæ medali: trzy z³ote, jeden srebrny i dwa br¹zowe. Dwa
z³ota w kategorii juniorów m³odszych w singlu i deblu zdoby³

Maciek Siemiginowski.
Trzeci z³oty medal w grze
pojedynczej m³odziczek
m³odszych zdoby³a Angeli-
ka Kowarska, w parze    z
Maj¹ Janko zdoby³y w grze
podwójnej srebrny medal.
Dwa br¹zy wywalczyli  de-
ble mêskie w kategorii ju-
niorów m³odszych Maciej
Gajewski i w m³odzikach
m³odszych Mateusz Golas
z Rafa³em Mielnikiem

INFORMACJA   Z PRZEBIEGU   WYPOCZYNKU LETNIEGO
  DZIECI I M£ODZIE¯Y W 2016 ROKU
NA TERENIE POWIATU G£UBCZYCKIEGO
  W powiecie g³ubczyckim dzieci powróci³y ju¿ do ³awek szkol-
nych po wypoczynku letnim. Podczas wakacji Pañstwowa In-
spekcja Sanitarna powiatu g³ubczyckiego sprawowa³a nadzór
nad  5 placówkami zorganizowanego  wypoczynku dzieci i m³o-
dzie¿y, z którego skorzysta³o 132 uczestników.
      Wypoczynek dzieci i m³odzie¿y organizowany by³ w miejscu
zamieszkania /na bazie szkó³, Schroniska - Stanicy Harcerskiej
w Œciborzycach Ma³ych oraz Hotelu Domino “w G³ubczycach.
    Organizatorzy zapewnili uczestnikom wypoczynku wiele atrak-
cji typu: gry i zabawy ruchowe, zajêcia sportowe, artystyczne,
komputerowe, ekozabawy, treningi badmintona, rajdy piesze po
okolicy, prelekcje na temat zdrowego od¿ywiania, wycieczki
1- dniowe / w programie  kino, zoo, Góra œw. Anny, Park Minia-
tur w Olszowej, Kopa Biskupia, kryta p³ywalnia.
  Celem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
pobytu dzieci i m³odzie¿y podczas trwania letniego wypoczyn-
ku przeprowadzono 7 kontroli oceniaj¹c m.in.:
* warunki zdrowotne w zakresie stanu sanitarno-technicznego
    pomieszczeñ i otoczenia oraz bloków ¿ywienia,
* stan sanitarno-higieniczny pomieszczeñ sanitarnych,
* warunki do uprawiania sportu i rekreacji,
* zapewnienie opieki medycznej,
W trakcie wypoczynku nie stwierdzono urazów, zachorowañ,
wypadków, hospitalizacji  oraz zatruæ pokarmowych. Stan zdro-
wia dzieci i m³odzie¿y nie budzi³ zastrze¿eñ. Placówki wypo-
czynku by³y zarejestrowane w elektronicznej bazie wypoczyn-
ku, a organizatorzy zapewnili uczestnikom bezpieczne i higie-
niczne warunki pobytu.
     W ramach kampanii „Bezpieczne Wakacje” pracownicy PSSE
w G³ubczycach przeprowadzili zajêcia edukacyjne - pogadanka,
dyskusja, zdrowy poczêstunek o tematyce „Zdrowe i bezpiecz-
ne wakacje” dla kl. I Szko³y Podstawowej oraz 3 pogadanki
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej nt.: „Zasad bez-
piecznego, zdrowego stylu ¿ycia”, „Zasad zdrowego od¿ywia-
nia”, „Bezpiecznych zachowañ w czasie wakacji”. Zorganizo-
wano konkurs wiedzy nt. „Zdrowe i bezpieczne wakacje.”

                                           Pañstwowy  Powiatowy Inspektor
Sanitarny w G³ubczycach

Alina Mazur-Ciapa

OG£OSZENIE
      Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu 10 paŸdziernika 2016
r. odbêdzie siê I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprze-
da¿y nieruchomoœæ lokalowej (lokal o mieszkalny o pow. u¿yt-
kowej 23,03 m2), po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Ba³uckiego
nr 2/5 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej
czêœci gruntu z dzia³ki nr 477/5. Cena wywo³awcza do przetargu
wynosi 16 600,00 z³.
 Wadium wynosi 1 660,00 z³.
     Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium
w pieni¹dzu. Termin i warunki wniesienia wadium zawarte s¹ w
og³oszeniu o przetargu.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w
G³ubczycach ul. Niepodleg³oœci nr 14 (p. nr 20) - telefon (077)
485 30 21 wewnêtrzny 222, 223 i 224 lub w internecie na stronie
WWW.glubczyce.pl
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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

NAGRODZENI W KONKURSIE
"NAJESTETYCZNIEJSZA POSESJA NA TERENIE

MIASTA I GMINY G£UBCZYCE" W 2016 ROKU
I kat. - Najestetyczniejsza posesja z budynkiem jednorodzinnym

wybudowanym w ostatnich 10 latach
Miejsce I - Marzena i Wies³aw Kindrat, Bogdanowice ul. D³uga
II kat. - Najestetyczniejsza posesja z budynkiem jednorodzinnym

wybudowanym powy¿ej 10 lat temu
Miejsce I - Jolanta i Ryszard Grzegorzewicz,  Zubrzyce ul. D³uga

 Miejsce II ex - Józefa Ko³tyk, Go³uszowice,
                             Alina Zaj¹c, Bernacice Górne

                     Miejsce III - Katarzyna Kulikowska, Bernacice
III kategoria - Najestetyczniejszy balkon

                  Miejsce I - Tadeusz Horodecki, G³ubczyce Sady
                  Miejsce II - Kamila Zagwocka, G³ubczyce Sady

Miejsce III ex- Grzegorz Sobieszczañski, Maria Kwaœnik G³.Sady
IV kat. - Najestetyczniejsza posesja z budynkiem
wielorodzinnym lub innym obiektem publicznym

             Miejsce I - Wspólnota Mieszkaniowa G³. Sady 18-20
               Miejsce II - Wspólnota Mieszkaniowa G³. Sady 26-28

             Miejsce III- Przedszkole + œwietlica G³. Sady
Komisja w sk³adzie: 1. Katarzyna Kurek - pracownik Wydzia³u Komunalno-

Inwestycyjnego, 2. Romuald D¹browa - Komendant Stra¿y Miejskiej,  Kazimierz
Kupina - Radny Rady Miejskiej podsumowa³a wyniki konkursu na "Najestetycz-

niejsz¹ posesjê na terenie miasta i gminy G³ubczyce" w 2016 roku.
W kategorii V "Najestetyczniejsze So³ectwo" komisja przyzna³a nagrodê organi-

zacji do¿ynek w 2017 roku dla najestetyczniejszego so³ectwa.
1. miejsce - So³ectwo Zubrzyce - 57 pkt- organizacja Do¿ynek w 2017 roku,

2. miejsce - So³ectwo G³ubczyce Sady -  47pkt

( foto  Mateusz Kitka str. 20 GG)
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Serdecznie Witamy Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej, urodzonych w czerwcu, lipcu

i sierpniu  w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach. Rodzicom Gratulujemy!

Wróblewski Bartosz
s.Aleksandry Prudnik
15.06 9.30 4100g 59cm

Zarusiñski s.
Magdaleny Posucice

16.06 11.35 3000g 51cm

Zawada Amelia
c.Tatiany Mochów

08.06 8.40 3560g 57cm

Zgrzendek Wojciech
s.Marzeny G³ubczyce

20.06 13.05 3200g 55cm

¯³obicka Alicja
c.Doroty Gniewkowice
07.06 20.45 3300g 54cm

B¹k Milena
c.Anny Bia³a

19.07 10.15 3650g 57cm

Charemska Hanna
c.Anety G³ubczyce

06.07 13.50 3550g 53cm

Dmyterko Stanis³aw
s.Justyny G³ucho³azy

02.07 22.40 2900g 53cm

Duœ Antonii
s.Izabeli Kazimierz

07.07 8.30 4050g 61cm

Filarowski Liam s.Oriany
Klisino

18.07 19.55 3250g 56cm

Gardyñska Maja
c.Dominiki Wroc³aw

28.07 9.30 2100g 50cm

Gardyñska Zuzanna
c.Dominiki Wroc³aw

28.07 9.31 2500g 51cm

Gierus Antoni
s.Agnieszki G³ubczyce
22.07 15.15 3450g  55cm

Hulewicz B³a¿ej
s.Ma³gorzaty Kazimierz
30.07 23.00 3520g 56cm

Klimasiñski Stanis³aw s.
Eweliny Nowa Cerekwia
14.07 15.05 4300g 60cm

Kmiecik Gabriel
s.Katarzyny Debrzyca
06.07 11.15 3400g 54cm

Kucel Weronika
c.Natalii G³ubczyce

02.07 20.10 3700g 57cm

Kurczewski Tomasz
s.Ma³gorzaty Branice

21.07 11.00 3130g 53cm

Kusz³a Anita c.Ur-
szuli Niemys³owice

24.07 3.10 4000g 56cm

Leœny Aleksandra
c.Joanny Prudnik

25.07 11.00 2900g 56cm

Link Martyna c.
Agnieszki Wiechowice
19.07 7.55 3400g 55cm

£ankowska Alicja
c.Eweliny Grobniki

06.07 10.25 3300g 55cm

Majcher Milena
c.Ewy Boguchwa³ów

23.07 18.15 3570g 56cm

Pañczyszyn Stanis³aw
s.Katarzyny G³. Sady

25.07 12.30 4400g 61cm

Pytel Jaœ
s.Barbary Lewice

07.07 9.40 3400g 54cm
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Retek Adaœ
s.Joanny G³ucho³azy

20.07 22.05 2860g 50cm

Rusz Lukas
s.Roksany

04.07 8.40 3000g 53cm

Wali³ko Maja
c.Kamili Lubrza

27.07 11.20 4700g 61cm

Serwetnicka Anna c.
Bogus³awy G³ubczyce
25.07 9.25 3250g 57cm

Sêga Kuba s.
Martyny Wiechowice

01.07 14.45 3400g 53cm

Staluszka Hanna
c.Agnieszki

02.07 2.30 3000g 54cm

Stepczuk Aleksander
s.Katarzyny Zawiszyce
23.07 11.00 3920g 58cm

Szymañski £ukasz
s.Anny Nysa

13.07 9.20 3500g 54cm

Œwienty Nadia
c.Eweliny G³ubczyce

21.07 15.05 3170g 52cm

Œwiês Manuel
s.Sandry G³ogówek

31.07 4.30 3750g 57cm

Bia³as Wojciech
s.Edyty G³ogówek

05.08.2016 12.45 4400/62

Bilik Alan s.Edyty
G³ubczyce 30.08.2016

23.30 3100/57

Bossy Zofia c.Marty
G³ubczyce 05.08.2016

13.15 4150/61

Cichoñ Lena c.Jowity
G³cho³azy 16.08.2016 19.50

Czechowicz Bartosz
s.Beaty G³ubczyce

15.08.2016 19.45 4140/60

Gacek Kuba s.Angeliki
G³ubczyce 31.08.2016

12.00 3050/57

Go³¹b Zuzanna c.Julii
Pilszcz 11.08.2016 4.20

3250/56

Janicki Antoni  Idzi
s.Agaty G³ubczyce

31.08.2016 1.05 3170/55

Jarmarczyk Micha³
s.Beaty Branice

08.08.2016 9.45 2650/50

Korszt³owski Kacper
s.Weroniki Krzy¿owice
26.08.2016 13.30 2500/53

Kowalczykowska
Marcelina c.Katarzyny
G³ubczyce 05.08.2016

5.25 3600/55

Kowalska Lena
c.Agaty Prudnik

30.08.2016 7.20 2520/50

Koz³owska Milena
c.Eweliny Lubrza

03.08.2016 22.50 3150/54

Kuœmierek Olivier
s.Dari Wiechowice

02.08.2016 17.35 3050/55

Lachocki Dominik
s.Aleksandry Branice

29.08.2016 3.25 2700/53
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