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

Rady Miejskiej Burmistrz G³ubczyc Kazimierz Naumczyk Jan Krówka

 Miejski Oœrodek Kultury
serdecznie zaprasza

na koncert: Goldsbury /
Unsworth / Fortuna Trio
 5.07.2015r. godz. 20.00

 pod Ratuszem
Koncert wybitnego polskiego

trêbacza Macieja Fortuny, który
zaprosi³ do wspólnego projektu

wspania³ych amerykañskich
muzyków Mack`a Goldsbury -

saksofonistê i flecistê oraz Erik`a
Unsworth`a - kontrabasistê.
 Dla publicznoœci wystawione

zostan¹  krzes³a, w pe³nym kom-
forcie mo¿na  wys³uchaæ koncertu.

DO¯YNKI GMINNE
 I POWIATOWE

13.WRZESIEÑ 2015
 W G£UBCZYCACH

KOŒCIÓ£ NNMP, RYNEK



   LIPIEC 2015 nr 7/2662



LIPIEC 2015 nr 7/266 3

APTEKA  KOLOROWA
 ul. Koœciuszki 28/1 48-100 G³ubczyce
   tel. 534 669 779   NIP 7551930000

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

NAGRODY  BURMISTRZA
DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH
(foto str. 2 - nagrody wrêczane w Urzêdzie Miejskim)
1. Nagrody I stopnia w wysokoœci 500 z³ w kategorii nauka
1. Trynda Bartosz Gimn. nr 1, 2. Sitnik Bart³omiej SP nr 1.
2.  Nagrody I stopnia w wysokoœci 100 z³ w kat. sport
1. Sztucka Kinga,2. Ga³¹zka Bartosz, 3. Matusz Maciej, 4. Ko-

bylnik Kordian,  5. Berestecka Laura , 6. Siemiginowski Maciej,
7. Koœció³ek Weronika, 8. Tobiasiñski Tymoteusz, 9. G¹sior Mi-
cha³, 10. Gireñ Jakub - Gimnazjum nr 1, 11. Kowarska Angeli-
ka,12. Golas Mateusz, 13. Paruszewska Anna, 14. Janko Maja,
15. Œlepecki Szymon, 16. Korowiecka Julia, 17. Sabina Lena, 18.
Siekierzyñska Oliwia,  19. Kowalczyk Maciej, 20. Kolasa Alek-
sander,  21. Wysocki Franciszek, 22. Stankiewicz Mateusz, 23.
Jung Michalina,  24. Julia Hac,  25. Kolasa Tomasz, 26. Cieœlik
Szymon, 27. Sawicka Wiktoria, 28. Leliñski Klaudiusz - SP nr 1
29. Patryjach Jakub SP nr1,  30. Uryga Tomasz ZS w Bogdanowi-
cach

3. Nagrody II stopnia w wysokoœci 350 z³ w kategorii nauka
1.Tarnawska Kamila, 2.£akomy Katarzyna,3. Œwiercz Alicja -

Gimnazjum nr 1, 4. Siudmak Julita, 5.Kobylañska Klaudia SP nr 2,
4. Nagrody II stopnia w wysokoœci 80 z³ w kategorii sport
1. Stawarz Daniel - SP nr 2, 2. Waliduda Micha³ - Gimn. nr 1
5. Nagrody III stopnia w kategorii nauka:
1. Jakub Jêdras, 2. Anita Juzwiszyn, 3. Aleksandra Wêgrzyn -

SP nr 1, 4. Bart³omiej Biernacki - Gimn. nr 1, 5. Patrycja Setla, 6.
Aleksandra Pabian - ZS Pietrowice, 7. Piotr Czy¿owicz, 8. Janina
Siwczyk -  SP nr 1, 9. Mi³osz Rudziñski Gimn.  nr 1, 10. Zuzanna
B³oñska, 11. Dominik Hipnarowicz, 12. Mi³osz Olszewski,  13.
Maksymilian Olszewski, 14. Wojciech Rudziñski, 15. Dominika
Wiciak, 16. Marek Rogala, 17. Micha³ Kamiñski, 18. Dawid Kruk,
19. Anna Jepiszko, 20. Maja Tomaszewska, 21. Zuzanna Kawa³-
kowska , 22. Marta Florczak  - SP nr 1

6. Nagrody III  stopnia w kategorii kultura:
1. Kubów Marta, 2. Piekarz Paulina, 3. Ko³cz Patrycja - SP nr1
4. Prus Oliwia SP nr 2
7. Nagrody III stopnia w kategorii sport:
1. Ga³¹zka Jakub, 2. Mielnik Rafa³, 3. Zieliñska Julia, 4. Broszko

Marcelina -SP nr1, 5. Minartowicz Jakub, 6. Mojzyk Nicola Gim-
nazjum nr 1, 7. Mazur Nicola,  8. Rojek Aleksander, 9. Serwetnicki
Karol, 10. Rojek Oliwia, 11. Do³han Martyna -  SP nr 2, 12. Fulne-
czek Oliwia, 13. Baran Daria, 14. Katañska Natalia,15. Mróz Bar-
bara,  16. Wêgrzyn Paulina, 17. Pabian Wiktoria, 18. Wabnic
Magdalena, 19. Knosala Sandra, 20. Piworun Patrycja, 21. Mar-
ciniszyn Martyna,

8. Nagrody rzeczowe w kategorii nauka:
1. Lang Robert,2. Hamerla Anna, 3. Koz³owska Natalia,
4. Sobków Agnieszka - Gimnazjum nr 1
5. Gu¿da Emilia, 6. Wêgrzyn Oskar - Zespó³ Szkó³ Pietrowice
9. Nagrody rzeczowe w kategorii kultura:
1. Artymiak Maria SP nr 1, 2. Wysocki Micha³ Gimn. nr 1,
3. Zespó³ Hawajki, 4. Pyrczak Agata-SP nr 2,  5. Kawa Natalia

Gimn. nr 1, 6. Leliñska Luiza SP nr 2,  7.Kubów Ma³gorzata SP nr 1,

10. Nagrody rzeczowe w kategorii sport:
1 Gimnazjum Nr 1,  Kategoria dziewcz¹t: 1.Natalia Kawa,
Kategoria dziewcz¹t: 1.Kapij Aleksandra, 2.Podgórska Kata
rzyna, 3.Wochnik Wiktoria, 4.Nowak Dominika,
Kategoria Ch³opców,
1.Szczepañski Micha³, 2.Olender Wojciech, 3.Górecki Dominik,
Kategoria Ch³opców;
1.Wiciak Konrad, 2.Dominik Górecki, 3.Zapotoczny Kacper
Szymon, 4.Wo³oszyn Antoni, 5.Staszczyszyn Daniel, 6.Rudziñ
ski Mi³osz, 7.Byczek Daniel, 8.Jung Karol, 9.M³ot Jakub,
10.Tromsa Daniel,
Kategoria Ch³opców;
1.Grabuœ Tomasz, 2.Zieliñski Dominik, 3.Rubczyñski Jaros³aw,
4.Kobeluch Maksymilian, 2 ZS w Lisiêcicach
Kategoria dziewcz¹t SP:
1. Danielewicz Dominika, 2. Kowalczyk Paulina, 3.Kawalec
Marta, 4.Purszke Martyna,  5.Ni¿yñska Martyna, 6.Puk Wero
nika, 7.Kuteñ Maja, 8.Breitkopf Natalia, 9.Jewtuch Patrycja,
Kategoria ch³opcy SP:
1. Chort Damian, 2.Sosna Dawid, 3.Fabian Patryk, 4.Machulak

Dawid, 5.Kurzpiot Grzegorz, 6.Tulej Wiktor, 7.Wilczyñski Filip,
8.Sawicki Adam, 9.PoŸniak Kevin, 10.Jaworski Marcel,
3. SP nr 2
1.Wiktor £uczyszyn, 2.Witek Tomasz, 3.Michalewski Micha³,
4. SP nr 1
1.Jakub Siemiginowski, 2.Fiet Marta, 3.G³owiñska Lena, 4.Jano

Wojciech,
5. ZS Pietrowice
 1.Wochnik Natalia, 2.Sawicki Kamil, 3.Mularz Dominik,
4.Gu¿da Emilia, 5.Dudzik Aleksandra, 6.Cichocki Robert,
7.Sowa Kacper,  8.Grzegorzewicz Maria, 9.Cybulska Amelia,
10.Mróz Aleksandra, 11.Marek Patryk, 12.Humeniuk Ewelina,
13.Bernaœ Martyna, 14.. Bednarczuk Kamila, 15.Sebesta Kamila,
16.Rêbisz Marcin, 17.Zaj¹c Kacper,
                                                               Burmistrz  Adam Krupa
ZARZ¥DZENIE NR 203/15 z dnia 19 czerwca 2015 r.
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PAMIÊTAJ O CHOROBACH
 PRZENOSZONYCH DROG¥

POKARMOW¥!
* nie zapominaj o czêstym myciu r¹k, szczegól-

nie po powrocie z podwórka;
* spo¿ywaj produkty œwie¿e, odpowiednio prze-

chowywane i opakowane;
* zrezygnuj z produktów ³atwo psuj¹cych siê i pochodz¹cych

z nieznanego Ÿród³a;
* warzywa i owoce spo¿ywaj dopiero po dok³adnym  umyciu;
* unikaj spo¿ywania potraw sporz¹dzonych z surowych jaj,

surowego i pó³surowego miêsa oraz suszonych ryb;
HIGIENA OSOBISTA - WA¯NE!

Pamiêtaj!
* Dok³adnie myj rêce myd³em pod bie¿¹c¹ wod¹ przed posi³-

kami, a ju¿ bezwzglêdnie po ka¿dym skorzystaniu z toalety;
* Starannie myj owoce i warzywa przed jedzeniem, najlepiej

pod bie¿¹cym strumieniem wody. Pamiêtaj o zabezpieczeniu ¿yw-
noœci przed muchami.

* Pij tylko wodê przegotowan¹ lub butelkow¹.
* Zawsze zak³adaj klapki pod prysznic.
* Dbaj o dobre wysuszenie rêcznika, np. na s³oñcu. Grzyby

bardzo lubi¹ wilgotne œrodowisko, a ich zarodniki mog¹ prze-
trwaæ w warunkach nawet przez wiele tygodni.

POPARZENIA S£ONECZNE
Pamiêtaj!
* nie unikniesz poparzenia, nawet jeœli zejdziesz ze s³oñca kie-

dy poczujesz pieczenie. Pierwsze symptomy poparzenia s¹ od-
czuwalne dopiero po 2-5 godzinach;

* wiêcej promieniowania UV dociera wtedy,  w zwi¹zku z tym
nale¿y unikaæ opalania w godzinach 11:00-15:00;

* pogoda jaka panuje nad morzem przy lekkiej bryzie, nie chroni
przed oparzeniem s³onecznym

Niska temperatura daje jedynie z³udne wra¿enie, ¿e s³oñce nie
jest wówczas groŸne;

* opalana skóra nie chroni przed s³oñcem. Naskórek z³uszcza
siê wtedy szybciej i nie stanowi odpowiedniej ochrony;

* u¿ywaj preparatów z filtrem UV, które chroni¹ skórê podczas
opalania. Na pla¿y otrzymujemy dodatkowe dawki promienio-
wania UV. Docieraj¹ one do nas nie tylko jako promienie bezpo-
œrednio emitowane przez s³oñce, lecz tak¿e odbite od piasku i
wody; * opalaj siê w ruchu

* chroñ oczy przed promieniami s³onecznymi - noœ okulary
przeciws³oneczne z filtrem UV;

CIESZ SIÊ LATEM
 - BEZPIECZNE

 WAKACJE!!!!!!!!!!

SKOKI  DO WODY
Pamiêtaj!
* nie skacz do wody w miejscach, których

nie znasz;
* nie wchodŸ do wody bezpoœrednio po po-

si³kach;
* zawsze zwracaj uwagê na znaki i flagi  w

miejscu k¹pieliska;
* nie k¹p siê w pobli¿u œluz, tam, urz¹dzeñ

portowych oraz regulacyjnych i torów wod-
nych przeznaczonych do ¿eglugi;

* jeœli d³ugo przebywa³eœ na s³oñcu i Twoja
skóra jest nagrzana, przed wejœciem do wody och³odŸ cia³o.  W
tym celu posiedŸ w cieniu lub powoli polewaj wod¹, zaczynaj¹c
od koñczyn,

* p³ywaj¹c na ³odziach, jachtach, kajakach i motorówkach za-
wsze zak³adaj kapok;

* k¹p siê w miejscach do tego przeznaczonych, tylko pod
opiek¹ ratowników!!!

BEZPIECZNE GRZYBOBRANIE
Pamiêtaj!
*  zbieraj tylko grzyby znane, co do których nie masz w¹tpli-

woœci;
* nie oceniaj grzybów sobie nieznanych na podstawie smaku.

Wiele grzybów truj¹cych ma smak ³agodny, np. œmiertelnie tru-
j¹ce muchomor sromotnikowy;

* grzyby zbieraj wy³¹cznie do ³ubianek lub przewiewnych ko-
szyków, a nie do plastikowych  wiader i toreb foliowych, w któ-
rych ulegaj¹  zaparzeniu i zepsuciu;

* nie zbieraj grzybów bardzo m³odych oraz starych                  i
przejrza³ych, gdy¿ ³atwo o pomy³kê w rozpoznaniu gatunku;

* nie niszcz ¿adnych grzybów, tak¿e truj¹cych, poniewa¿ s¹
potrzebne w ekosystemie leœnym;

* w dniu zbioru oczyœæ grzyby, obgotuj i jak najszybciej przy-
gotuj z nich potrawê;

* poniewa¿ grzyby psuj¹ siê ³atwo i szybko, jedz je bezpo-
œrednio po przyrz¹dzeniu i nie przechowuj zbyt d³ugo.

WA¯NY PROBLEM - WSZAWICA
Pamiêtaj!
* zadbaj, aby dziecko u¿ywa³o wy³¹cznie w³asnych przedmio-

tów osobistego u¿ytku (grzebienie, szczotki do w³osów, rêczni-
ki), nie nosi³o cudzych nakryæ g³owy;

* systematycznie sprawdzaj w³osy dziecka (przy dobrym œwie-
tle obejrzyj w³osy rozczesuj¹c gêstym grzebieniem, g³owê najle-
piej pochyliæ nad bia³ym rêcznikiem, umywalk¹ lub wann¹);

* upinaj i zaplataj dzieciom d³ugie w³osy;
* nie stosuj profilaktycznie preparatów  przeciw wszawicy
 (wesz uodparnia siê na dzia³anie tych œrodków);
* nie stosuj u ludzi preparatów przeznaczonych dla zwierz¹t

 G³ubczyce, 26 czerwca 2015r.                                           Kom u n i k a t
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w G³ubczycach dzia³aj¹c na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

14 marca 1985r. o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity, Dz. U z 2011r. nr 212, poz. 1263, ze zmianami) oraz
w oparciu  o rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakoœci¹ wody

 w k¹pielisku i miejscu wykorzystywanym do k¹pieli (Dz. U. nr 86, poz. 478),
uwzglêdniaj¹c wyniki badañ próbek wody pobranych w dniu 22.06.2015r. informuje i¿:  w k¹pielisku po³o¿onym

na terenie Oœrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Pietrowicach woda jest przydatna do k¹pieli.
W przypadku zmiany jakoœci wody w k¹pielisku zostan¹ wydane stosowne komunikaty.

Powy¿szy komunikat o stanie jakoœci wody nale¿y przekazaæ mieszkañcom w sposób ogólnie przyjêty na danym terenie.
                                                                                           PañstwowyPowiatowy Inspektor Sanitarny  w G³ubczycach

.
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REKLAMA
 W G£OSIE G£UBCZYC

 G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informato-
rem o zasiêgu gminy, w formacie A4 z

ok³adk¹ w kolorze. Ukazuje siê na prze³o-
mie miesiêcy w nak³adzie 1200 egz. oraz w

wersji elektronicznej. Reklamy - tylko
czarno bia³e na wewnêtrznych stronach -

podstawowy modu³ - w  ramce 9x9cm,
jednorazowa edycja 100,00z³ +VAT,

przy wiêkszej iloœci cenê mo¿na negocjo-
waæ.

   Treœæ reklam nadsy³aæ  w wersji elektro-
nicznej w pliku JPG (rozdz. 300dpi) na

adres e-mail "janwac@o2.pl", w terminie
do 15. ka¿dego miesi¹ca na miesi¹c

nastêpny, wraz z podaniem "parametrów"
niezbêdnych do wystawienia

 Faktury Vat przez Miejski Oœrodek
Kultury.

G³os G³ubczyc -
 bezp³atny informator samorzadowy

 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach.
 (ISSN 1234-0890) nak³ad 1200 egz.

 Red. naczelny - Jan Wac,
Adres Redakcji: 48-100 G³ubczyce,

ul. Niepodleg³oœci 14, Urz¹d Miejski,
 tel. 77 485-30-21

e-mail janwac@o2.pl
Materia³y zamówione i niezamówione

przyjmujemy
 do 10 ka¿dego miesi¹ca.

 Materia³y mo¿na zostawiaæ  w sekretaria-
cie

Urzêdu Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za

nades³ane  i opublikowane listy oraz
zastrzega sobie prawo skracania, redago-

wania  tekstów i zmiany tytu³ów;
Nie odpowiadamy za treœæ zamieszczonych

 og³oszeñ i reklam.
Numery archiwalne GG  - www.glubczy-

ce.pl,
wszystkie GG oraz Kalendarze G³ubczyckie

na  http://www.sbc.org.pl
Druk - WIE-DRUK, ul. Królowej Jadwigi 1/

29,
 42-500 Bêdzin, tel.604 257 694,   www.wie-

druk.pl
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X Miêdzynarodowy
Festiwal M³odych Pianistów

Ju¿ po raz 10 odby³ siê w G³ubczycach(16-19.05.2015r.) Miê-
dzynarodowy Festiwal M³odych Pianistów, organizowany przez
Pañstwow¹ Szko³ê Muzyczn¹ im. I. J. Paderewskiego . W ci¹gu
4 dni mogliœmy byæ œwiadkami szeregu koncertów oraz przes³u-

chañ konkursowych. I tak
pierwszego dnia w Miejskim
Oœrodku Kultury  zobaczy-
liœmy koncert inauguracyj-
ny festiwalu, w wykonaniu
laureatów jego poprzedniej
edycji. W charakterze goœci
specjalnych na scenie wy-
st¹pi³y Kamila Wasik-Ja-
niak i Sylwia Michalik. Na-
stêpnego dnia, od godz.

10.00 do 13.00, na deskach MOK-u, przeprowadzone zosta³y
przes³uchania konkursowe. O godz. 15.00 w koœciele Ojców Fran-
ciszkanów, zaprezentowany zosta³ recital pt. "Leonardo da Vinci
w G³ubczycach". Tego samego dnia wieczorem, z recitalem for-
tepianowym wyst¹pi³ Waldemar Wojtal. Poniedzia³ek tak¿e by³
dniem licznych przes³uchañ konkursowych. Ponadto w Muzeum
Regionalnym w G³ogówku,  odby³ siê koncert w wykonaniu m³o-
dych uczestników. Ostatniego dnia, w sali koncertowej PSM,
odby³y siê wyk³ady prowadzone przez Aleksandrê Zvirblyte z
Litwy i Eleonorê Tkacz z Ukrainy. Zakoñczenie festiwalu odby³o
siê tradycyjnie w sali widowiskowej MOK-u. W jego trakcie
publicznoœæ pozna³a wyniki konkursu i wys³ucha³a koncertu lau-
reatów.

 Koncertowa "Majówka"
W trakcie nabo¿eñstw majowych (24 i 31.05.2015r.) odby³y siê

dwa koncerty zorganizowane przez Miejski Oœrodek Kultury.
W koœciele w Go-

³uszowicach 24 maja
i w koœciele Ojców
Franciszkanów  31
maja, wyst¹pi³y ze-
spo³y dzia³aj¹ce przy
MOK-u. "Grupa Es-
tradowa MOK", ze-
spó³ dzieciêcy z Go-
³uszowic oraz chór

"Feniks" mia³y okazje do zaprezentowania swojej twórczoœci, a
wierni za spraw¹ muzyki mogli poczuæ duchowe zjednoczenie.

"Wieczór teatralny ze.....zbrodni¹ w tle"
Tradycj¹ Miejskiego Oœrodka Kultury  sta³o siê ( 29.05.2015r.),

¿e kilka razy w roku zaprasza widzów na amatorski wieczór te-
atralny. Tak jak poprzednimi razy, pomys³odawc¹ i re¿yserem
spektakli by³ Waldemar Lankauf – prowadz¹cy zajêcia teatralne
MOK-u. Podczas "Wieczoru teatralnego ze.......zbrodni¹ w tle",
zaprezentowane zosta³y dwa przedstawienia – premierowy "Nó¿
w plecach" na motywach Agathy Christie wystawiony przez
grupê "G³osy" z MOK  oraz "Pokojówki" wg Jeana Geneta wy-
stawione przez grupê "Niena¿arty" z MOK w Kêdzierzynie-KoŸ-
lu. Mimo m³odego wieku, aktorzy na scenie zaprezentowali pe³-
ny profesjonalizm i dali publicznoœci odrobinê wytchnienia od
szarej codziennoœci.

Dzieñ z kinem "Centrum"
Od lutego b.r., g³ubczyckie kino "Centrum" co miesi¹c

(31.05.2015r. ) "o¿ywa" dziêki maratonom kinowym. Wyœwietla-
ne filmy to zawsze nowe i ciekawe produkcje, które trafiaj¹ do
ka¿dej grupy wiekowej. Za ka¿dym razem proponujemy coœ dla
dzieci, m³odziezy i doros³ych. Tak by³o ostatnim razem, kiedy w
cyfrowej technice wyœwietlone zosta³y nastêpuj¹ce filmy: "Ups,
arka odp³ynê³a", "Apartament", "Wiek Adaline" oraz "Mad
Max".

 70 lat Kresowian w Opawicy
W drug¹ niedzielê czerwca (14.06.2015r.),  z okazji 70-lecia przy-

bycia Kresowian na teren parafii Opawica, przygotowano sze-
reg atrakcji dla okolicznych mieszkañców. W œwietlicy wiejskiej
w Chomi¹¿y wyst¹pi³ chór "Feniks", dzia³aj¹cy przy Miejskim
Oœrodku Kultury, a m³odzie¿  ze szko³y w Pietrowicach zaprezen-
towa³a program pt. "Opowieœci Kresowe". W programie nie za-

brak³o równie¿ poruszaj¹cych wspomnieñ rodzinnych, którymi
dzielili siê Katarzyna ̄ ywot-Górecka i Krzysztof Górecki. Orga-
nizatorami rocznicy by³a Parafia Opawica, So³ectwa Parafii Opa-
wica oraz Miejski Oœrodek Kultury

                                                      Magda Derewecka MOK

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

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

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

Godziny otwarcia - sobota, niedziela od 14.00-18.00
 WELCOME - WITAMY - ZAPRASZAMY                                                                 WSTÊP  WOLNY
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SPOTKANIE KRESOWE
 PARAFII OPAWICA

Kilka tygodni temu zrodzi³a siê idea uczczenia 70 - lecia przy-
bycia Polaków z Kresów Wschodnich na tereny Parafii Opa-

wica. W wielu miejscowoœciach naszego województwa odby-
waj¹ siê spotkania kresowe, natomiast my niestety nie po-

œwiêcamy zbyt wiele miejsca temu, ¿e jesteœmy Kresowianami,
a przecie¿ przesiedlenia to wa¿ny etap naszej historii. Ludzi,
którzy pamiêtaj¹ tamte czasy jest ju¿ coraz mniej, a m³odzi nie
wiedz¹, jak¹ ciê¿k¹ historiê i doœwiadczenia nios¹ w sercach

ich dziadkowie i pradziadkowie. Nie jest to historia jakaœ tam, da-
leka, niczyja, ogólna. To historia nas, naszych najbli¿szych.

Z pomys³u m³odego pokolenia Kresowian, Gabriela Mika oraz
so³tysów Henryka Kulonek, Anny Kaczmar, Barbary Ska³eckiej,
Heleny Ciemny i Wojciecha Kapij powsta³ pomys³ uroczystego
uœwietnienia tej rocznicy. Porozmawiali z  ks.
proboszczem Opawicy, opowiedzieli o tym lu-
dziom, zapalili Ko³o Gospodyñ Wiejskich w
Chomi¹¿y, domówili z Miejskim Oœrodkiem
Kultury w G³ubczycach sprawy techniczne i
zrobili, co ustalili.

W niedzielê 14.06.2015 r. odby³a siê wspa-
nia³a uroczystoœæ. Rozpoczêliœmy Msz¹
Œwiêt¹ w koœciele w Opawicy, której dodat-
kowo odœwiêtnego charakteru doda³y sztan-
dary OSP i Zwi¹zku Kombatantów RP i By-
³ych WiêŸniów Politycznych w G³ubczycach
oraz wystêpy chóru emerytów Feniks. Po tej
czêœci uroczystoœæ przenios³a siê do œwietlicy
w Chomi¹¿y, która zosta³a przygotowana przez
Ko³o Gospodyñ Wiejskich. Panie Lucyna
Szpak, Renata Szczerbaty, Regina Pajêcka, Kry-
styna Kulonek, we wspó³pracy z so³tysami
uporz¹dkowa³y œwietlicê, nakry³y do sto³u i
przygotowa³y napoje zimne i gor¹ce. Pomog³y
te¿ inne wspania³e kobiety, które upiek³y cia-
sta. Przybyli mieszkañcy z Opawic, Krasnego
Pola, Lenarcic, Chomi¹¿y, Pietrowic, Radyni,
Dobieszowa i innych miejscowoœci, zostali
ugoszczeni jak najbli¿sza rodzina. By³o wiele
serdecznoœci, wzruszeñ i wspomnieñ.

Organizatorzy zadbali równie¿,
aby uroczystoœæ mia³a oprawê ar-
tystyczn¹. Wyst¹pi³ chór Feniks,
uczniowie Gimnazjum w Pietrowi-
cach z piêknym programem zaty-
tu³owanym "Opowieœci Kresowe",
a "Na kresow¹ nutê" zaprezento-
wa³a siê pani Maria Farasiewicz z
pani¹ Beat¹ Krzaczkowsk¹ i Mie-
czys³awem Zaj¹cem. Na zakoñczenie mogliœmy pos³uchaæ opo-
wieœci pani Amelii Mamczar "Ludobójstwo na Wo³yniu" i wspo-
mnieñ rodzinnych, "¯ycie i doœwiadczenia wojenne na Kresach,
przybycie do Opawic" pani Katarzyny ̄ ywot - Góreckiej.

                                                                           Kresowianka

IV  G£UBCZYCKA  OLIMPIADA SENIORÓW  "ZLOT  CZAROWNIC"
           Dom Dziennego Pobytu w G³ubczycach zorganizowa³ poraz kolejny olimpiadê dla seniorów, która odby³a siê  17 czerwca

2015 jako IV G³ubczycka Olimpiada Seniorów – "Zlot Czarownic".  Jak ka¿da szanuj¹ca siê olimpiada, my równie¿ mieliœmy swoj¹
maskotkê – by³a to przewspania³a Czarownica.

  IV G³ubczycka Olimpiada Seniorów jest przedsiêwziêciem, którego celem jest aktywizacja seniorów, wspólna zabawa i aktywne
spêdzanie czasu.   Konkurencje na naszej Olimpiadzie nie nale¿¹ do naj³atwiejszych, s¹ tak pomyœlane aby dawa³y mnóstwo radoœci
i wymaga³y maksimum mo¿liwoœci seniorów. Posiadaj¹ ró¿ny stopieñ trudnoœci i seniorzy musz¹ wykazaæ siê zdolnoœciami wokal-
nymi i satyrycznymi, a tak¿e wysok¹ sprawnoœci¹ fizyczn¹.

 Na konkurencjê muzyczn¹ nale¿a³o u³o¿yæ i wykonaæ piosenkê tematyczn¹ o naszej Olimpiadzie. Natomiast pod wiele mówi¹cym
tytu³em "Zlot Czarownic" czy "Kartonowy S³up Czarownicy" kry³y siê konkurencje sprawnoœciowe.

  Udzia³ wziê³o piêæ dru¿yn: Dom Dziennego Pobytu w Krapkowicach, DDP"Stokrotka" w Zdzieszowicach, Stowarzyszenie Oby-
wateli III Wieku w G³ubczycach, Zwi¹zek Emerytów i Rencistów w G³ubczycach, no i nasza: DDPw G³ubczycach.

  Burmistrz   Adam Krupa dokona³ otwarcia Olimpiady, pogratulowa³ seniorom  sprawnoœci oraz wigoru
 i ¿yczy³ wszystkim dobrej zabawy.                                                           Liliana D¹browa    Kierownik DDP  (foto str. 20)
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>>>dok. ZE STR.17
 OG£OSZENIE O PRZETARGACH
Utrata wadium przy sprzeda¿y ka¿dego lokalu nastêpuje:
* kiedy ¿aden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wy
wo³awczej, * je¿eli oferent, którego oferta zostanie przyjêta

uchyli siê od zawarcia umowy. Przedmioty przetargów mo¿na
ogl¹daæ w ka¿dym uzgodnionym telefonicznie terminie.

Osoby uprawnione do kontaktów:
Miros³aw Pelc tel. (077) 485 22 42 wew. 24
Wymienione nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one hipotek¹.
W przetargach mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne, osoby praw-

ne lub jednostki nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej. Dowód
wniesienia wadium wraz z dowodem to¿samoœci (osoby fizycz-
ne) oraz aktualny odpis z KRS (dla osób prawnych i jednostek
nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej) podlega przed³o¿eniu
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku,
gdy w/w osoby dzia³aj¹ przez pe³nomocników, pe³nomocnicy
zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ pe³nomocnictwo z podpisem nota-
rialnie potwierdzonym do przyst¹pienia do przetargu na poszcze-
góln¹ nieruchomoœæ. Nieprzed³o¿enie powy¿szych dokumen-
tów bêdzie skutkowa³o niedopuszczeniem do przetargu.

W przypadku gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony zostanie
cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o
nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (tj. Dz.U. z 2014
r., poz. 1380), do zawarcia umowy notarialnej sprzeda¿y nieru-
chomoœci nabywca winien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyska-
nie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy.

Kupuj¹cy ponosi koszty aktu notarialnego.

TRWA WIELKIE ODLICZANIE
PRZED ŒWIATOWYMI LETNIMI
IGRZYSKAMI OLIMPIAD
SPECJALNYCH W LOS ANGELES!
Ju¿ tylko chwila pozosta³a do rozpoczêcia najwiêkszego spor-

towego i humanitarnego wydarzenia 2015 roku. 25 lipca w Los
Angeles rozpoczn¹ siê XIV Œwiatowe Letnie Igrzyska Olimpiad
Specjalnych. Tego dnia na jednym z najwiêkszych stadionów
œwiata, Los Angeles Memorial Coliseum, w obecnoœci œwiato-
wych przywódców, w tym prezydenta USA Baracka Obamy oraz
oko³o 60 tysiêcy widzów, odbêdzie siê uroczysta ceremonia otwar-
cia Igrzysk. WeŸmie w nich udzia³ ponad 7 tysiêcy sportowców
ze 177 krajów œwiata. O medale Igrzysk rywalizowaæ bêdzie 60
zawodników polskiej reprezentacji Olimpiad Specjalnych w
tym trzy zawodniczki Powiatu G³ubczyckiego wraz z trenerem
Tomaszem Kiszczyk. Znane s¹ ju¿ niektóre szczegó³y ceremo-
nii otwarcia. Przygotowuj¹ j¹ autorzy m.in.  ceremonii otwarcia
letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie i zimowych w Soczi.
Podczas wydarzenia na scenie pojawi¹ siê gwiazdy œwiatowego
formatu: m.in. Stevie Wonder, Nicole Scherzinger oraz Avril La-
vigne, której piosenka "Fly" promuje Igrzyska. Organizatorzy
zapowiadaj¹ tak¿e wystêpy rockowej grupy O.A.R. oraz wokali-
sty Cody'ego Simpsona.

"Ca³e Stany Zjednoczone ¿yj¹ ju¿ Igrzyskami Olimpiad Spe-
cjalnych. Amerykanie s¹ niezwykle dumni, ¿e to w³aœnie u nich
odbywa siê najwa¿niejsze wydarzenie roku 2015 w sporcie osób
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Na ka¿dym kroku widaæ

przygotowania dla goœci i kibiców, których organizatorzy spo-
dziewaj¹ siê tutaj ponad pó³ miliona" - podkreœla Joanna Sty-
czeñ- Lasocka, Dyrektor Generalny Olimpiad Specjalnych Pol-
ska.  Wszystkie uroczystoœci Olimpiad Specjalnych odbywaj¹
siê wed³ug ceremonia³u olimpijskiego. Ponad 9 tysiêcy spor-
towców i trenerów z ca³e go œwiata wejdzie na  stadion w uro-
czystej paradzie. Organizatorzy podkreœlaj¹, ¿e bêdzie to naj-
wiêksze spotkanie przedstawicieli ró¿nych narodów, jakie kie-
dykolwiek mia³o miejsce w Los Angeles i przyæmi ceremoniê
otwarcia Igrzysk Olimpijskich w 1984 roku, gdy na stadionie
znaleŸli siê przedstawiciele 140 krajów œwiata. Podczas inaugu-
racji zapalony zostanie Ogieñ Nadziei, który p³on¹³ bêdzie przez
wszystkie dni zawodów.

Od 26 maja przez Stany Zjednoczone biegnie Sztafeta Strzeg¹-
cych Prawa, która niesie do Los Angeles pochodniê z ogniem z
ateñskiego Akropolu. W sztafecie tradycyjnie uczestnicz¹ przed-
stawiciele s³u¿b i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeñ-
stwo i przestrzeganie prawa: m.in. stra¿acy, policjanci i prawni-
cy, a tak¿e zawodnicy oraz wolontariusze Olimpiad Specjalnych.

Podczas Ceremonii Otwarcia wszyscy bior¹cy udzia³ w Igrzy-
skach sportowcy wyg³osz¹ przysiêgê zawodnika Olimpiad Spe-
cjalnych: "Pragnê zwyciê¿yæ, lecz jeœli nie bêdê móg³ zwyciê¿yæ,
niech bêdê dzielny w swym wysi³ku". Przysiêga ta dobrze cha-
rakteryzuje motywacjê i determinacjê z jak¹ do Los Angeles przy-
je¿d¿aj¹ równie¿ polscy reprezentanci.

 "Zawodnicy Olimpiad Specjalnych nie tylko podczas zawo-
dów i treningów, ale ka¿dego dnia w codziennym ¿yciu prze³a-
muj¹ kolejne bariery i ograniczenia. Igrzyska to dla nich niezwy-
k³e œwiêto i uhonorowanie ich starañ i wysi³ków, ale tak¿e ogrom-
na, i czasem jedyna w ¿yciu szansa na poznanie zupe³nie innego
œwiata. Pamiêtajmy, ¿e podczas Igrzysk zawodnicy Olimpiad
Specjalnych bêd¹ zdobywaæ medale dla Polski. Wierzê, ¿e dziêki
ich wysi³kowi Polacy zobacz¹ w osobach z niepe³nosprawno-

œci¹ intelektualn¹ ciekawych œwiata ludzi, z wieloma umiejêtno-
œciami i mo¿liwoœciami. I to jest nasze  przes³anie dla ca³ego
spo³eczeñstwa - dla zawodników Olimpiad Specjalnych wa¿ne
s¹ medale Igrzysk i sukcesy na stadionach ca³ego globu, ale
wa¿niejsze jest poczucie akceptacji tutaj - w naszym kraju", do-
daje Joanna Styczeñ-Lasocka.

Polscy kibice bêd¹ mogli na bie¿¹co œledziæ postêpy naszej
reprezentacji na Igrzyskach. Dziêki patronom medialnym Olim-
piad Specjalnych Polska - Telewizji Polskiej i Polskiemu Radiu,
oraz sponsorowi polskiej reprezentacji Olimpiad Specjalnych -

Europejskiemu Centrum Odszkodowañ S.A.
Olimpiady Specjalne s¹ œwiatowym ruchem sportowym dla

osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹. Zrzeszaj¹ blisko
 5 milionów sportowców reprezentuj¹cych 32 dyscypliny spor-

towe z ponad 170 krajów. Olimpiady Specjalne s¹ oficjalnie uznane
przez Miêdzynarodowy  Komitet Olimpijski.

Polska by³a pierwszym krajem Europy Œrodkowo-Wschod-
niej, w którym ruch Olimpiad Specjalnych rozpocz¹³ dzia³alnoœæ,
na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych. W naszym kraju Olimpiady

Specjalne to 17,5 tysi¹ca zawodników, 1,5 tysi¹ca trenerów i
7,5 tysi¹ca wolontariuszy zrzeszonych w 507 klubach w 18 Od-
dzia³ach Regionalnych, którymi kieruje Biuro Narodowe.

W Polsce ¿yje oko³o 1,2 mln osób z niepe³nosprawnoœci¹ in-
telektualn¹. Jedn¹ z misji Olimpiad Specjalnych jest uœwiado-
mienie i udowodnienie wszystkim Polakom, ¿e w³¹czenie tej gru-
py do codziennego funkcjonowania spo³eczeñstwa przynosi
ogromne korzyœci obu stronom. Sponsorem Polskiej Reprezen-
tacji Olimpiad Specjalnych jest Europejskie Centrum  Odszko-
dowañ S.A., najwiêksza w Europie Œrodkowo-Wschodniej firma
odszkodowawcza.

Informacja prasowa dostêpna w press room'ie na stronie:
www.olimpiadyspecjalne.p  Strona Igrzysk: www.la2015.org

                                                                   Tomasz Kiszczyk



M¥DROŒÆ MALOWANA?
W spo³ecznej opinii przedmioty artystyczne s¹ lekcewa¿o-

ne. Wielu rodziców woli pos³aæ dziecko na dodatkowe lekcje
jêzyka angielskiego, bo uwa¿a, ¿e jego znajomoœæ bardziej
przyda mu siê w doros³ym ¿yciu.

 Czas przeznaczony na ekspresjê twórcz¹ dziecka wydaje
siê byæ czasem straconym. Jednak badania nad mózgiem cz³o-
wieka, prowadzone w ramach neuropedagogiki, udowodni³y,
¿e nic tak nie rozwija kory mózgowej jak zajêcia plastyczne i
muzyczne.  Dziêki nim dzieci lepiej ucz¹ siê jêzyków, matema-
tyki, myœl¹ szybciej i logiczniej. To nie przypadek, ¿e tylu
wybitnych lekarzy i naukowców mia³o zdolnoœci muzyczne
czy malarskie. Na przyk³ad  Albert Einstein gra³ na skrzypcach
od czwartego roku ¿ycia i w ten sposób wykszta³ci³ w sobie
zdolnoœæ twórczego myœlenia.

Wspó³czesna polska szko³a, tak jak wiele szkó³ na Zacho-
dzie, powinna wykorzystaæ twórczy potencja³ dziecka w pro-
cesie jego rozwoju. W takim kierunku idzie nasza szko³a - Ze-
spó³ Szkó³ w Bogdanowicach, gdzie oprócz zajêæ lekcyjnych
wa¿ne miejsce zajmuj¹ ró¿nego rodzaju warsztaty artystyczne
m. in. tworzenia pisanek, kraszanek, ozdób z masy solnej i
papierowej, bi¿uterii, dekoracji wnêtrz, malowania na tkani-
nach. Prowadzone s¹ tak¿e ko³a zainteresowañ, na których
m³odzi twórcy maj¹ mo¿liwoœæ prezentacji swoich talentów
przed grup¹ - prowadz¹ lekcje, rozwijaj¹, integruj¹, zdoby-
waj¹ pewnoœæ siebie i przy tym œwietnie siê bawi¹. Zajêcia te

przygotowuj¹ tak¿e do uczestnictwa w konkursach o zasiêgu
regionalnym jak i miêdzynarodowym.

14  maja 2015 roku trzy uczennice Zespo³u Szkó³ w Bogda-
nowicach wziê³y udzia³ w konkursie plastycznym podczas XV
Festiwalu Kultury Powiatowej. By³y to Zuzanna Dosiak i Mar-
ta Stefaniszyn z klasy VI oraz Dominika Mas³owska z klasy V
szko³y podstawowej. Wszyscy uczestnicy mieli za zadanie na-
rysowaæ dowoln¹ technik¹ pracê pt. "Wiosenne inspiracje".

Nasze m³ode artystki poradzi³y sobie znakomicie z tym za-
daniem - Zuzanna Dosiak zajê³a I miejsce. Stworzy³a kompo-
zycjê otwart¹ przedstawiaj¹c¹ kwiaty wœród zielni wiosennych
³¹k. Wysoko, choæ ju¿ nie na podium, uplasowa³y siê tak¿e
Marta Stefaniszyn i Dominika Mas³owska.

Wyjazd na konkurs powiatowy by³ szans¹ na prezentacjê
talentów artystycznych oraz ciekawym doœwiadczeniem i nie-
zapomnianym prze¿yciem dla uczniów.

Opiekun       mgr Barbara Górnicka-Naszkiewicz
            Rozwijaj talent razem  z ZS Bogdanowice!

WICEMISTRZ
 OPOLSZCZYZNY !
3 czerwca 2015r. w Opolu odby³ siê fina³

Wojewódzkich Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej
w Lekkoatletyce Indywidualnej. Zespó³ Szkó³
w Bogdanowicach reprezentowa³o czterech
uczniów z gimnazjum: Kamil Myœków na
2000m, Pawe³ Kopek w skoku w dal, Sara Ko-
koszka w biegu na 100m i Tomasz Uryga w
pchniêciu kul¹. Wszyscy startuj¹cy wykazali
siê wielk¹ wol¹ walki w gronie najlepszych
lekkoatletów województwa opolskiego. Na-
szym faworytem by³ Tomasz Uryga uczeñ III
klasy, który zdecydowanie wygra³ zawody
gminne i powiatowe. Tomek w finale woje-
wódzkim by³ pretendentem do strefy medalowej. Nie zawiód³ i
zdoby³ srebrny medal Mistrzostw Opolszczyzny wynikiem 13,58m
(kula 5 kg). Za swoje osi¹gniêcia Tomek zosta³ uhonorowany
Nagrod¹ Burmistrza I stopnia za wyniki sportowe.

Jesteœmy z Ciebie dumni i Twojej sportowej postawy. ̄ yczy-
my Ci abyœ w kolejnych latach  rozwija³ swoje umiejêtnoœci,
zdobywa³ wysokie lokaty w rozgrywkach sportowych i nadal
godnie reprezentowa³ Gminê G³ubczyce.

                                                            mgr Andrzej Bobkier

70. rocznica przyjazdu
I transportu

 wysiedlonych
z kresów wschodnich

do G³ubczyc
13.06.2015r. w Ratuszu w

"Sali pod Anio³em"  mia³o miej-
sce spotkanie z okazji 70. rocz-
nicy przyjazdu I transportu
wysiedlonych z kresów
wschodnich do G³ubczyc z dr
Arkadiuszem Szymczyn¹ oraz
prof. Stanis³awem Niciej¹, któ-
ry otrzyma³ od harcerzy pa-
mi¹tkow¹ lilijkê z okazji 100 -
lecia Zwi¹zku Harcerstwa Pol-
skiego. Wrêczenia dokonali   przedstawiciele  w³adz powiato-
wych i gminnych, Rady Przyjació³ Harcerstwa oraz Stowarzy-
szenia Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo - Wschod-
nich. Wieczorem w Stanicy
Harcerskiej w Œciborzycach
Ma³ych z tej samej okazji
odby³ siê "biwak pokoleñ"

 Nastêpnego dnia o godzi-
nie 11.00 odprawiona zosta³a
uroczysta Msza œw. w koœcie-
le p.w. Narodzenia Najœwiêt-
szej Marii Panny po której har-
cerze KH Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego z³o¿yli kwiaty przed
tablic¹ ks. biskupa Antoniego
Adamiuka -  kresowianina i
patrona Hufca ZHP .
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Kochani wspó³redaktorzy G³osu G³ubczyc
 i wspó³organizatorzy imprez i uroczystoœci w 2015 r.

W zwi¹zku z propozycj¹ Burmistrza A.Krupy wprowadzenia w GG sta³ej rubryki
informuj¹cej/zapowiadaj¹cej/promuj¹cej planowane imprezy, uroczystoœci, zawody sportowe, do¿ynki, odpusty, mecze,

op³atki, itp, itd,  proszê o nadsy³anie na adres janwac@O2.pl krótkich informacji
 o planach (nawet do koñca 2015 roku),

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

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

                                                                                                                 Pozdrawiam Jan Wac

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

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

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

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
Je¿eli jesteœ niepe³nosprawnym ruchowo mieszkañcem Gminy G³ubczyce, potrzebujesz za³atwiæ osobiœcie sprawê

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

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

lub e-mail do kontaktu, miejsce zamieszkania i ewentualny termin



94. ROCZNICA WYBUCHU
 III POWSTANIA ŒL¥SKIEGO
23.05.2015r. Komenda Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskie-

go, Szko³a Podstawowa nr 1 oraz szko³y z Nowej Cerekwi,
Œciborzyc Wielkich, Lisiêcic i Baborowa wziê³y udzia³ w ob-
chodach  na Górze Œw. Anny.

Andrzej Bu³a, marsza³ek woj. opolskiego podkreœli³, ¿e III po-
wstanie œl¹skie zaczê³o siê w nocy z 2 na 3 maja 1921., a sobotnie
z³o¿enie kwiatów przed pomnikiem Czynu Powstañczego by³o
jego symbolicznym przypomnieniem. Wyjaœni³, ¿e tak jak w ubie-
g³ych latach g³ówne obchody dot. powstania s¹ powi¹zane z
rocznic¹ jego najwiêkszej bitwy, która mia³a miejsce od 21 do 26
maja 1921r. pod Gór¹ Œw. Anny. W uroczystoœciach uczestni-
czy³ te¿ wicewojewoda opolski Antoni Jastrzêbski oraz w³adze
samorz¹dowe. W III powstaniu œl¹skim wziê³o udzia³ ok. 60 tys.
Polaków. Obchody zakoñczy³y siê wspólnym poczêstunkiem.
Oprócz uczestnictwa w obchodach w programie zaplanowana
by³a tak¿e wizyta w bazylice, wspólna modlitwa oraz zwiedzanie
Muzeum Powstania Œl¹skiego.

 Jak co roku z³o¿ono kwiaty na grobie patrona naszego hufca
biskupa Antoniego Adamiuka oraz przed pomnikiem Œw. Jana
Paw³a II. Serdecznie dziêkujemy kadrze instruktorskiej  za opiekê
nad harcerzami i zuchami. DZIEÑ WETERANA DZIA£AÑ POZA GRANICAMI PAÑ-

STWA I MIÊDZYNARODOWY DZIEÑ UCZESTNIKA MISJI
POKOJOWYCH ONZ W OPOLU

 27.05.2015r. weterani Stowarzyszenia Kombatantów Misji
Pokojowych ONZ Ko³o nr 25 w Opolu obchodzili 15-lecie swej
dzia³alnoœci. Komenda Hufca  ZHP wziê³a udzia³ w uroczysto-
œci po³¹czonej z corocznymi obchodami Dnia Weterana Dzia-
³añ Poza Granicami Pañstwa i Miêdzynarodowego Dnia Uczest-
nika Misji Pokojowych ONZ.

 Odby³y siê one na te-
renie Uniwersytetu Opol-
skiego. W programie prze-
widziano spotkania m³o-
dzie¿y z weteranami misji
zagranicznych, wystawê
nagrodzonych prac pla-
stycznych, zwiedzanie
muzeum UO, konkurs te-
matyczny na temat  udzia-
³u ¿o³nierzy polskich w mi-
sjach w latach 1953-2014,
konkurs plastyczny pt. "¯o³nierze polscy w misjach zagranicz-
nych''. Honorowy patronat nad obchodami objêli  m.in. Woje-
woda Opolski, Marsza³ek Województwa Opolskiego, Kurator
Oœwiaty, JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego, Szef Wojewódz-
kiego Sztabu Wojskowego. Spotkanie zakoñczy³o siê wrêcze-
niem lilijki pami¹tkowej 100 lat harcerstwa p³k Edwardowi £ako-
memu, prezesowi Stowarzyszenia Misji Pokojowych w Opolu.

Nasz¹ Komendê Hufca  reprezentowa³a dru¿yna harcerska
"Pi¹tek 13-stego" z Lisiêcic.

INTERCAMP 2015 W NYSIE
W dniach 22-25.05.15r. harcerze dru¿yny "Odwil¿" z Ko-

mendy Hufca ZHP wziêli udzia³ w Miêdzynarodowym Zlocie
Skautów InterCamp 2015 w Nysie.

Ponad 2,5 tysi¹ca skautów i har-
cerzy z ca³ego œwiata przez cztery
dni uczestniczy³o w tej skautowskiej
zabawie. Po raz pierwszy zorganizo-
wano InterCamp w Polsce.  Impreza
ta mia³a na celu promowanie warto-

œci harcerskich, takich jak braterstwo, patriotyzm, odpowiedzial-
noœæ, praca w grupie, prawoœæ, otwartoœæ, s³u¿ba, czyli czynna,
pozytywna postawa wobec œwiata i drugiego cz³owieka. Harce-
rze wziêli udzia³ w grze miejskiej HIKE, podczas której poznali
historiê Nysy, a tak¿e wziêli udzia³  w warsztatach zlotowych.
Wœród nich przygotowano dziesi¹tki rywalizacji sportowych i
zrêcznoœciowych. InterCamp to du¿e miêdzynarodowe przedsiê-
wziêcie, wiêc harcerze mieli niebywa³¹ okazjê do poznania no-
wych ludzi i zawarcia nowych znajomoœci. Ju¿ za rok kolejny In-
terCamp bêdzie mia³ miejsce na terenie Czech i mamy nadziejê, ¿e
nie zabraknie na nim naszych  harcerzy

DEBATA "EUROPEJSKA OPOLSZCZYZNA”.
29.05.15r.  Komenda Hufca   wziê³a udzia³ w debacie w Opolu

podsumowuj¹cej debaty lokalne w ramach projektu Europejska
Opolszczyzna. Szanse i wyzwania w zakresie wspó³pracy trans-
granicznej w kontekœcie cz³onkowstwa w Unii Europejskiej.

Debata rozpoczê³a siê wrêczeniem laski skautowskiej Pani Bar-
barze Kamiñskiej, zastêpcy marsza³ka woj.
opolskiego, a nastêpnie prezentacj¹ do-
brych praktyk i wniosków z debat lokal-
nych. Nastêpnie przeprowadzono dysku-

sjê panelow¹ ekspertów "Euro-
pejska Opolszczyzna - szanse i
wyzwania" m. in.: Czy Opolszczy-
zna jest Europejska? Jakie pozy-
tywne aspekty przynios³a wspó³-
praca Opolszczyzny z partnerami
z pañstw zagranicznych? oraz
dyskusjê w panelach tematycz-
nych: wymiar ekonomiczny
wspó³pracy miêdzynarodowej -

wspó³praca gospodarcza, fundusze unijne; wymiar spo³eczny
wspó³pracy miêdzynarodowej (œwiadomoœæ obywatelska, to¿-
samoœæ europejska, wzmacnianie kapita³u spo³ecznego); wymiar
edukacyjny wspó³pracy miêdzynarodowej i europejska wspó³-
praca m³odzie¿owa; wymiar samorz¹dowy wspó³pracy miêdzy-
narodowej - wspó³praca przygraniczna i wspó³praca miêdzyre-
gionalna Województwa Opolskiego. Dyskusja zakoñczy³a siê
podsumowaniem pracy w panelach tematycznych oraz dyskusj¹
plenarn¹.
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"KORZENIE WIELU
 G£UBCZYCZAN S¥ NA KRESACH"
29 maja br. w auli  LO odby³a siê uroczysta Gala VI Powiato-

wego Konkursu "Korzenie  wielu g³ubczyczan s¹ na Kresach"
by³ to  fina³ szóstej edycji konkursu.

  Swoja obecnoœci¹ zaszczycili nas przedstawiciele w³adz sa-
morz¹dowych m.in. Przewodnicz¹cy Rady Gminy pan Kazimierz
Naumczyk, Przewodnicz¹ca Rady Rodziców pani Danuta Cia-
stoñ, pomys³odawczyni Konkursu   Katarzyna Maler i przedsta-
wiciel  Kresowego Serwisu Informacyjnego Arkadiusz Szym-
czyna. Szczególnym goœciem na uroczystoœci by³ Zygmunt
Kosowski, lekarz, harcerz RP, instruktor harcerski, mi³oœnik kul-
tury i Ziemi Podolskiej, pasjonat historii Polski. Na uroczysto-

œciach wrêczenia nagród nie mog³o zabrakn¹æ szanownych ju-
rorów w sk³adzie: pracownik  Biblioteki Miejskiej  Jolanta Górak,
Redaktor naczelny G³osu G³ubczyc Jan Wac oraz mi³oœnik Kre-
sów i by³y dyrektor szko³y Edward Wo³oszyn.

Nagrody zosta³y  ufundowane przez : Kresowy Serwis Infor-
macyjny, Starostê, Burmistrza , Panów  Edwarda Wo³oszyna,
Andrzeja Wo³oszyna, Jana Waca  i Radê Rodziców ZSO.

Laureaci i osoby wyró¿nione w kategorii szkó³ gimnazjalnych:
 I-  m. -  Wiktoria Cieœlik - Zespó³ Szkó³ w Bogdanowicach
II - m.  Izabela Lipska - Zespó³ Szkó³ w Bogdanowicach
III - m.  Oliwia Surma- Gimnazjum im. J. Paw³a II w Baborowie

Wyró¿nienia: Gabriela £aciok i Jowita Rzeszowska - Baborów
Prace konkursowe napisane zosta³y pod opiek¹  Tomasza Ka-

liwody nauczyciela  z Bogdanowic i Ma³gorzaty Bensz nauczy-
cielki z Baborowa.

Laureaci i osoby wyró¿nione w kat.szkó³ ponadgimnazjalnych:
 I m. Jolanta Pi¹tkowska ZSO G³ubczyce
II m.Martyna Krupa ZSO G³ubczyce
III m. Natalia Strojna ZSO G³ubczyce
Wyró¿nienia:
Karolina Gomu³ka i Monika Mazur ZSO G³ubczyce
Opiekê nad uczennicami Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych

sprawowa³y nauczycielki Stanis³awa Wiciak  i Katarzyna Jasin-
ska-Kaliwoda.                       Katarzyna Jasiñska-Kaliwoda

LEKKOATLETYKA
 KRÓLOWA SPORTU
Lekkoatletykê mo¿e uprawiaæ ka¿dy niezale¿nie od wieku

czy sprawnoœci fizycznej. Zapewnia ona wszechstronny roz-
wój, kszta³tuje indywidualne predyspozycje i charakter cz³o-
wieka. Mo¿na j¹ uprawiaæ przez ca³e swoje ¿ycie.

Uczniowie ZS BOGDANOWICE
wiedz¹, ¿e ruch jest naturaln¹ potrzeb¹
ludzkiego organizmu i ma bezpoœredni
wp³yw na ich zdrowie. Zawody sporto-
we zajmuj¹ szczególne miejsce w pro-
cesie nauczania. Dla m³odych sportow-
ców staj¹ siê nie tylko wspania³¹ roz-
rywk¹ ale i wielkim prze¿yciem. Dlatego
te¿ nie mog³o zabrakn¹æ naszych
uczniów w lekkoatletycznych zawodach
sportowych, które odby³y siê19 i 22
maja.2015 w Lisiêcicach.

M³odzi zawodnicy dzielnie walczyli na
etapie gminnym zdobywaj¹c kilka cennych
medali. Artur Bia³ek III m. w biegu na 1000m,
4x100 III m. ch³opców, Dominika Prochnij
II m rzut pi³eczk¹ palantow¹ i awans do eta-
pu powiatowego. Tobiasz Gu¿da III m w
biegu na 1000m, Szymon Kuklewicz III m w
rzucie oszczepem, Dawid Toporowski III m
w biegu na 2000m, Sara Kokoszka III m w
biegu na 300m oraz sztafety 4x100 ch³op-
ców III m i 4x100 dziewcz¹t II  m. Ponadto
Gimnazjaliœci - Sara Kokoszka 100m, Pawe³

Kopek skok w dal, Kamil Myœków 2000m, Tomasz Uryga pchniêcie
kul¹. reprezentuj¹c ZS Bogdanowice i gminê G³ubczyce na eta-
pie powiatowym - wywalczyli promocje do Fina³u Wojewódz-
kiego. Z pewnoœci¹ to nie koniec sukcesów naszych m³odych
sportowców.

Nauczyciel W- f  £ukasz Konik, foto Dariusz Danek
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VII WOJEWÓDZKI  PRZEGL¥D
 POEZJI I PIEŒNI ŒW. JANA PAW£A
 II "SYÆKA SE WOM ZYCOM"
Przegl¹d Poezji i Pieœni œw. Jana Paw³a II jest bardzo wa¿nym

wydarzeniem dla  Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach. Niezwyk³a po-
staæ Wielkiego Papie¿a Polaka niezmiennie inspiruje do siêgania
po jego lub inne dzie³a o charakterze religijnym. Patronat hono-
rowy nad imprez¹ sprawowali Metropolita Krakowski Kardyna³
Stanis³aw Dziwisz, Marsza³ek Województwa Opolskiego Andrzej
Bu³a oraz Opolski Kurator Oœwiaty Halina Bilik. Natomiast pa-
tronat medialny  - Radio Doxa, G³os G³ubczyc, Rzecz Powiatowa,
TV G³ubczyce. Organizatorami byli: Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a
II w Pietrowicach i Miejski Oœrodek Kultury w G³ubczycach.
Przegl¹d odbywa siê  w dwóch kategoriach: recytacja i poezja
œpiewana i przeznaczony jest dla uczniów szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych i œrednich. Poziom  konkursu jest wysoki, a uczest-
ników ocenia profesjonalne jury.

W tym roku przes³uchania konkursowe odby³y siê 8 maja w
Miejskim Oœrodku Kultury, a 9 maja mia³a miejsce Gala Fina³o-
wa  w Zespole Szkó³ w Pietrowicach. Rozpoczê³a siê ona uro-
czyst¹ msz¹ œwiêt¹ w pietrowickim koœciele, po której nast¹pi-
³y prezentacje laureatów w murach szko³y.

 Jury w sk³adzie Waldemar Lankauf, Monika Komarnicka
 i Katarzyna Fedorowicz przyzna³o nastêpuj¹ce nagrody.
W kategorii poezja œpiewana:
Szko³y Podstawowe
I  miejsce Dorota Gronowicz ZS Kietrz
II miejsce Katarzyna Kopera ZS Pietrowice
III miejsce Kalina Liphardt SP nr 2 G³ubczyce
III miejsce Liwia Bieñkowska SPSP Góra¿d¿e
Szko³y Gimnazjalne
I  miejsce Kacper Trela PG Otmuchów
II miejsce Zespó³ Wokalny PG nr 1 Nysa
III miejsce Maciej Albert ZS Pietrowice
Wyró¿nienie Paulina RzeŸnik         PG Baborów
Szko³y Ponadgimnazjalne
I  miejsce Magdalena Gumienna LO G³ubczyce
II miejsce Kamila Klein  LO G³ubczyce
III miejsce Magdalena Mika ZSM G³ubczyce
W kategorii recytacja :
Szko³y Podstawowe
I  miejsce Natalia Sroka SP nr 3 Nysa
II miejsce Magdalena Morawiec SP nr 2
III miejsce Martyna Purszke  ZS Lisiêcice
Szko³y Gimnazjalne
I  miejsce Wiktoria Dziki  PG Baborów
II miejsce Sonia Gielnik  PG Komprachcice
III miejsce Faustyna Kalisz ZS Lisiêcice
Wyró¿nienie Zuzanna WieczosekPG Branice
Wyró¿nienie Wiktoria Konik ZS Pietrowice
Szko³y Ponadgimnazjalne
I  miejsce Natalia Chaszczewska ZSM G³ubczyce
III miejsce Jolanta Pi¹tkowska  LO G³ubczyce
Na uroczyst¹ Galê, której gospodarzami byli dyrektor Bogdan

Kulik i wicedyrektor Mariola Bedryj przybyli zaproszeni goœcie
m.in. Starosta Józef Kozina, Burmistrz Adam Krupa, ksiê¿a Ry-
szard Polasz  i Krzysztof Wójtowicz oraz  dyrektor MOK  Zbi-
gniew Zió³ko. Wyró¿nieni laureaci prezentowali wybrane przez
siebie utwory, mogliœmy ponownie us³yszeæ s³owa œw. Jana Paw-
³a II lub poznaæ piêkne wiersze o nim samym. By³a to niezwyk³a

i wzruszaj¹ca uczta duchowa, która dostarczy³a wielu prze¿yæ i
przemyœleñ dla wszystkich obecnych.

Po prezentacji m³odych artystów,  nast¹pi³o wrêczenie nagród
zakupionych     dziêki œrodkom z  Urzêdu Marsza³kowskiego w
Opolu, Starostwa Powiatowego i  Zespo³u Szkó³ w Pietrowi-
cach. Za wyró¿nienia i miejsca I -III przyznano nagrody ksi¹¿ko-
we . Wszystkim wykonawcom wrêczono pami¹tkowe dyplomy.

Nagrody wrêczali Starosta Józef Kozina, Burmistrz G³ubczyc
Adam Krupa  i Dyrektor Departamentu Kultury Urzêdu Mar-
sza³kowskiego w Opolu Janusz Wójcik. Punktem kulminacyj-
nym tego wyj¹tkowego wydarzenia by³o wspólne zaœpiewanie
"Barki",ukochanej pieœni œw. Jana Paw³a II.

Przegl¹d jest ho³dem sk³adanym niezwyk³emu cz³owiekowi,
duchownemu a teraz œwiêtemu. Jest wyrazem wdziêcznoœci za
to, ¿e mieliœmy szczêœcie ¿yæ w czasach pontyfikatu tego Wiel-
kiego Papie¿a i s³uchaæ jego m¹drych, chocia¿ bardzo czêsto
trudnych do realizacji s³ów i wskazówek .Mamy nadziejê, ¿e za
rok znów  siê spotkamy i prze¿yjemy ponownie to wyj¹tkowe
wydarzenie.                                                Izabela Rostowska



   LIPIEC 2015 nr 7/26614

13 czerwca 2015r w Prudniku odby³y siê Otwarte Mistrzostwa
Opolszczyzny w Karate 2015. W zawodach startowa³o 283 za-
wodników, 17 klubów z Polski i Czech. Ludowy Zespó³ Sporto-
wy Karate-Do G³ubczyce reprezentowali:

* Szymon Cieœlik, który w kata 12-13 lat zdoby³ srebrny medal
*Maciej Kowalczyk,  w kata 12-13 lat zdoby³ z³oty medal
* Mateusz Stankiewicz, w kata 10 lat zdoby³ srebrny medal
* Aleksander Kolasa,  w kata 11 lat zdoby³ br¹zowy medal
* Jakub Patryjach,  w kata 11 lat zdoby³ srebrny medal
* Franciszek Wysocki,  w kata 8 lat zdoby³ z³oty medal

* Klaudiusz Leliñski, w kata 9 lat zdoby³ br¹zowy medal
* Tomasz Kolasa, w kata 9 lat zdoby³ br¹zowy medal
* Aleks Kolodziejczyk,  w kata 7 lat zdoby³ br¹zowy medal
* Klaudia Bociek, w kata 16-17 zdoby³a br¹zowy medal
* Michalina Jung,  w kata 11 lat zdoby³a z³oty medal
* Julia Hac, w kata 9 lat zdobyla br¹zowy medal
*Anna Paruszewska, w kata 7 lat zdoby³a z³oty medal
* Wiktoria Sawicka,  w kata 7 lat zdoby³a srebrny medal
 oraz w kumite fantom 7 lat zdoby³a srebrny medal
* Oliwia Rojek, w kata 8 lat zdoby³a srebrny medal
W kata Dru¿ynowe:
chlopcy -   9 lat i mlodsi Franciszek Wysocki, Klaudiusz Leliñ-

ski, Tomasz Kolasa zdobyli z³oty medal,  13-10 lat Szymon Cie-
œlik,Maciej Kowalczyk i Jakub Patryjach zdobyli srebrny medal-
dziewczyny - 9 lat i m³odsze Julia Hac, Anna Paruszewska i
Oliwia Rojek zdoby³y srebrny medal, Wiktoria Sawicka, Lena
G³owiñska i Marta Fiet zdoby³y br¹zowy medal w kata 9 lat

 i m³odsze  Pozostali zawodnicy naszego klubu w znacznej
czêœci otarli siê o strefê medalow¹, ale tym razem musieli uznaæ

     LZS Karate-Do G³ubczyce
OTWARTE MISTRZOSTWA

OPOLSZCZYZNY  W KARATE 2015

13 czerwca 2015r w Prudniku odby³y siê Miêdzywojewódzkie
Mistrzostwa M³odzików w Karate WKF. Ludowy Zespó³ Spor-
towy Karate-Do G³ubczyce reprezentowali Szymon Cieœlik, któ-
ry w kata zdoby³ z³oty medal i w kumite-45 kg zdoby³ z³oty medal
oraz Maciej Kowalczyk, który w kata zdoby³ br¹zowy medal i  w
kumite - 40 kg zdoby³ br¹zowy. By³y to dla m³odzików najwa¿-
niejsze zawody w roku.

GRAND PRIX WIELKOPOLSKI
W KARATE WKF

 30 maja 2015r w Ple-
szewie odby³o siê Grand
Prix Wielkopolski w Ka-
rate WKF/ Œwiatowej
Federacji Karate/ W za-
wodach startowa³o 400
zawodników z 40 klubów
Polski, Ukrainy i Egiptru.
Ludowy Zespól Sporto-
wy Karate-Do G³ubczy-
ce reprezentowali: Klau-
dia Bociek, która w kata
16-18 lat zdoby³a z³oty
medal, Szymon Cieœlik,
który w kata 12-13 lat
zdoby³ z³oty medal oraz
w kata 14-15 lat zdoby³
br¹zowy medal, Julia Hac, która w kata 9 lat zdoby³a z³oty medal,
Michalina Jung, która w kata 10-11 lat zdoby³a br¹zowy medal,
Maciej Kowalczyk, który w kata 12-13 lat zdoby³ br¹zowy medal,,
Aleksander Kolasa, która w kata 10-11 lat zdoby³ br¹zowy me-
dal,Jakub Patryjach, który w kata 10-11 lat zdoby³ br¹zowy me-
dal, Mateusz Stankiewicz w kata 10-11 lat znalaz³ siê tu¿ za po-
dium po walce z koleg¹ z klubu oraz za podium znalaz³ siê Tomasz
Kolasa w kata 9 lat. Wszyscy zawodnicy dali z siebie maximum
mo¿liwoœci, a uwagi trenera omawiane bêd¹ na treningach. Ser-
deczne gratulacje dla ca³ej ekipy tj. zawodników i ich rodzin sk³a-
da Zarz¹d LZS Karate-Do G³ubczyce.

 MIÊDZYWOJEWÓDZKIE
MISTRZOSTWA M£ODZIKÓW
W KARATE WKF

wy¿szoœæ kolegów z innych klubów. Za bardzo udany start naszych
zawodników, zarz¹d klubu sk³ada gratulacje i podziêkowanie.
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 29 maja 2015 r. Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej
3009 G³ubczyce im. p³k Stanis³awa Gliñskiego
Zwi¹zku Strzeleckiego "Strzelec" Organizacji Spo-
³eczno - Wychowawczej z okazji dnia Dziecka zor-
ganizowali podopiecznym Domu Dziecka festyn-
Przyjaciele w Mundurach.

Podczas którego strzelcy zaprezentowali:
Historiê Zwi¹zku Strzeleckiego, którego za³o¿ycielem i I Ko-

mendantem by³ Marsza³ek Józef  Pi³sudski oraz wyposa¿enie
jednostki strzeleckiej: lornetki, mapy, kombinezony obrony prze-
ciw chemicznej, he³my, pakiety ratunkowe, spadochron i wiele
innych ciekawych elementów wyposa¿enia.

Do wspó³udzia³u strzelcy zaprosili:
-¯andarmeriê Wojskow¹, która to zaprezentowa³a pojazdy i

sprzêt specjalistyczny bêd¹cy na wyposa¿eniu ̄ andarmerii Woj-
skowej a tak¿e przybli¿ono charakter s³u¿by w formacji. Du¿e
zainteresowanie wzbudzi³y zderzenia oraz symulator jazdy 3D
Maxelka i alkogogle.

- Stra¿ Leœn¹.
Pogadanka tema-
tyczna obejmo-
wa³a swym zakre-
sem szeroko po-
jêt¹ edukacjê
przyrodniczo -
leœn¹. Po zakoñ-
czeniu której,
grupa uda³a siê na piesz¹ wêdrówkê po Górach Opawskich.

Na zakoñczenie festynu odby³o siê ognisko integracyjne.
Uœmiechy na twarzach dzieci by³y bezcenne.

                                                       GRZEGORZ TOBIASÑSKI

MISTRZOSTWA POLSKI WOJE-
WÓDZTW DRU¯YN MIESZANYCH
M£ODZIKÓW W BADMINTONIE...

po raz pierwszy odby³y siê w majowy weekend w Bia³ymstoku
Nasze Województwo reprezentowali zawodnicy z trzech klu-

bów. Kordian Kobylnik, Maciej Matusz, Bartosz Ga³¹zka i Laura
Berestecka z LKS Technik G³ubczyce, Zuzanna Jankowska z MKS
Strzelce Opolskie oraz Dominika Kwaœnik z UKS Beninca Feniks
Kêdzierzyn-KoŸle. Reprezentanci Opolszczyzny rozpoczêli zma-
gania od przegranej z województwem Œl¹skim mimo tego nie pod-
dali siê i nastêpne spotkania rozstrzygnêli na swoj¹ korzyœæ. Re-
prezentanci Mazowsza zagrali dla nas pokonuj¹c w grupie za-
wodników ze Œl¹ska, a lepszy wynik setów,  zapewni³ naszym
miejsce w finale. W decyduj¹cym spotkaniu o tytu³ mistrzowski
zmierzyliœmy siê z ekip¹ z Podkarpacia jak przysta³o na fina³ rywa-
lizacja trwa³a do ostatniego pojedynku, w którym to nasi zawod-
nicy wyszli obronn¹ rêk¹ zapewniaj¹c sobie tytu³ Mistrza Polski.

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA
POLSKI  M£ODZIKÓW

W BADMINTONIE
W stolicy Podkarpacia - Rzeszowie w dniach 15-17 maja od-

by³y siê Indywidualne Mistrzostwa Polski M³odzików w bad-
mintonie.  Klub LKS Technik G³ubczyce reprezentowa³o sied-
miu zawodników, którzy poprzez turnieje ogólnopolskie zakwa-
lifikowali siê do tej g³ównej imprezy. Œwietnie spisali siê nasi
singliœci, zdobywaj¹c trzy czo³owe miejsca: Mistrzem Polski zo-
sta³ Maciej Matusz, Wicemistrzem - Kordian Kobylnik, nato-
miast br¹zowy medal wywalczy³ Bartosz Ga³¹zka. W grze po-
dwójnej m³odzików najlepsi okazali siê nasi zawodnicy: Maciej
Matusz i Bartosz Ga³¹zka siêgaj¹c pewnie po z³oty kr¹¿ek. Kor-

dian Kobylnik zwyciê¿y³ jeszcze w grze mieszanej z Agnieszk¹
Foryt¹ z STB Energia Lubliniec. Podsumowuj¹c te Mistrzostwa
zdobyliœmy piêæ medali: trzy z³ote, jeden srebrny i jeden  br¹zo-
wy. Maciej Matusz zosta³ najlepszym zawodnikiem, a Technik
G³ubczyce najlepszym klubem tych Mistrzostw.

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI
 M£ODZIKÓW M£ODSZYCH W BADMINTONIE.
22-24 maja odby³y siê w G³ubczycach Indywidualne Mistrzo-

stwa Polski M³odzików M³odszych w badmintonie. Na starcie
stanê³o blisko 130 zawodników z 38 klubów z ca³ej Polski, którzy
zakwalifikowali siê na t¹ najwa¿niejsz¹ imprezê w roku. Nasz
klub reprezentowali Szymon Œlepecki, Jakub Mazur, Oliwia Sie-
kierzyñska, Julia Korowiecka, Angelika Kowarska i Marcelina
Broszko. Bardzo dobrze spisali siê ch³opcy w grze podwójnej
wywalczyli tytu³ Mistrza Polski a Szymon do³o¿y³ jeszcze br¹zo-
wy medal w grze pojedynczej.                     Serdecznie gratulujemy!

                                                                        Przemek Krawiec

31 MAJA  ŒWIATOWY DZIEÑ BEZ TYTONIU,
  sta³ siê okazj¹ do rozpoczêcia kampanii pt.
"Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi"
Nielegalny rynek wyrobami tytoniowymi w Europie szacowa-

ny jest na 6-10%. Ograniczenie dostêpnoœci tanich papierosów
pochodz¹cych z nielegalnych Ÿróde³ ma ogromne znaczenie dla
zdrowia publicznego. Wyeliminowanie lub ograniczenie niele-
galnego handlu mo¿e spowodowaæ  zmniejszenie liczby osób
pal¹cych papierosy, a w konsekwencji zmniejszy liczbê zacho-
rowañ na choroby odtytoniowe oraz ograniczy liczbê zgonów.
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PAMIÊTAJ¥ O SENIORACH
29.05.2015 roku Tygryski z Przedszkola nr 3, po raz kolej-

ny odwiedzi³y podopiecznych
Domu Pomocy Spo³ecznej
przy ulicy Dworcowej .

Dzieci przedstawi³y spektakl
muzyczno - taneczny "Kozu-
cha k³amczucha" oraz zaœpie-
wa³y piosenki i recytowa³y
wierszyki. Scena nale¿a³a do
ma³ych aktorów, którzy z od-
wag¹ prezentowali swoje zdol-
noœci artystyczne. Przedsta-
wienie oczarowa³o wszystkich
zgromadzonych  i zosta³o na-
grodzone gromkimi brawami.
Na twarzach Seniorów  zawi-
ta³y uœmiechy oraz niejedno-
krotnie pojawia³y siê ukrad-
kiem wycierane ³zy wzruszenia.

Przedszkolaki  przygotowa-
³y wczeœniej upominki, w wy-
konanie których w³o¿y³y wie-
le trudu. Zale¿a³o im, aby pre-
zenty spodoba³y siê starszym
przyjacio³om i sprawi³y im ra-
doœæ. W chwili wrêczenia po-
darunków wszyscy byli nie-
zmiernie wzruszeni. Na koniec
razem zaœpiewaliœmy pieœñ
Maryjn¹.

Pani kierownik serdecznie
podziêkowa³a za przygotowa-
nie tak wspania³ego wystêpu,
który pozostanie w pamiêci wszystkich zgromadzonych. Dzieci
oprócz mi³ych s³ów uznania w ramach podziêkowania otrzyma³y
s³odycze. Nie zabrak³o te¿ licznych zaproszeñ do ponownych
odwiedzin. Wizyta by³a dla dzieci prawdziwym celem wychowaw-
czym, który nauczy³ szacunku i ¿yczliwoœci do drugiego cz³owie-
ka. Doœwiadczy³y te¿ pozytywnych emocji, wywo³anych spra-
wieniem radoœci innym.

                                                                         Bogumi³a Krówka

 BAWI£Y SIÊ W KRNOVIE…
W po³owie maja przedszkolaki ze starszych grup z Przed-

szkola nr 3 by³y z wizyt¹ w zaprzyjaŸnionym od wielu lat przed-
szkolu w Krnovie.

Celem spotkania by³a integracja dzieci podczas spontanicz-
nych sytuacji w trakcie zabawy na bogato wyposa¿onym, edu-
kacyjnym placu zabaw.

Dzieci mia³y mo¿liwoœæ bawiæ siê na nowoczesnych urz¹dze-
niach ogrodowych, boisku, piaskownicy, jeŸdzi³y na rowerkach
trójko³owych, wspina³y siê na ska³kê, skaka³y na batucie, prze-
ci¹ga³y na tyrolce. Wszystkie te atrakcje umieszczone s¹ na du-
¿ym terenie ogrodu, którego ka¿da czêœæ jest przemyœlana i za-
gospodarowana roœlinnoœci¹ ró¿nego rodzaju, co s³u¿y bezpo-
œredniej obserwacji roœlin i owadów przez  dzieci. Zagospodaro-
wanie terenu wokó³ przedszkola zosta³o sfinansowane ze œrod-
ków unijnych.

Zabawy dostarczy³y naszym wychowankom wiele radoœci i
mi³ych wra¿eñ, za co odwdziêczyliœmy siê bajk¹. Dzieci z grupy
"Pszczó³ki" wystawi³y dla czeskich dzieci improwizacjê s³owno -
muzyczn¹ bajki  "Kopciuszek" , w której przy  muzyce wspó³cze-
snej dzieci gra³y gestem, mimik¹ twarzy i ruchem.

Bajka zosta³a odebrana z wielkim entuzjazmem przez czeskie
dzieci, czego dowodem niech bêd¹ s³owa pewnej czeskiej dziew-
czynki "Pani uczitelko, to bylo krasne" a nasze dzieci dowiedzia-
³y siê, ¿e bajka "Kopciuszek" to "Pochatka Popelka".

Podró¿e kszta³c¹…
                                       Anna Komplikowicz - Serwetnicka

MIŒ HARIBO
W PRZEDSZKOLU NR 3

Dzieci z grupy "Pajacyki" z Przedszkola nr 3 wziê³y udzia³ w
XIV edycji ogólnopolskiego Konkursu Akademii Misia Haribo
pod has³em "Odkryj kosmos ze Z³otym Misiem Haribo".

Zadanie konkursowe polega³o na zbudowaniu wraz  z dzieæmi
statku kosmicznego z Misiem Haribo na pok³adzie.

Nasza rakieta znalaz³a siê wœród dziesiêciu wyró¿nionych, za-
jêliœmy trzecie miejsce. Jako wyró¿nienie otrzymamy fluorescen-
cyjne gad¿ety, gry, puzzle, kupon na wyposa¿enie sali przed-
szkolnej o wartoœci 1000 z³otych.  Udzia³ w konkursie by³ okazj¹
do twórczego przekazania swojej wiedzy na temat kosmosu, jak¹
dzieci zdoby³y podczas zajêæ w przedszkolu.

                                                                       Barbara Bo¿êcka

DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 3
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OG£OSZENIE O PRZETARGACH
Prezes Zarz¹du G³ubczyckiego TBS Spó³ka z o.o.
ul. Pocztowa 8, 48 - 100 G³ubczyce
og³asza II ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿:
lokalu mieszkalnego nr 5
po³o¿onego w G³ubczycach ul. Kochanowskiego 13
Przetarg odbêdzie siê w œwietlicy siedziby GTBS Sp. z o.o.ul.

Pocztowa 8, w G³ubczycach,  w dniu 28.07.2015r.  o godz. 9.00.
Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w pie-

ni¹dzu do dnia 27.07.2015r.  w wysokoœci 1 500z³ przelewem na
konto: BZ WBK 62 10902154 0000 0005 6000 7786

z adnotacj¹: "przetarg - Kochanowskiego 13/5"
Cena wywo³awcza 15 000 z³, wysokoœæ post¹pienia: 200z³
Opis: lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej 22,70m2, po-

³o¿ony jest na II piêtrze budynku mieszkalno-us³ugowego. Do
lokalu przynale¿y piwnica o pow. 8,70m2 oraz dwie komórki na
pó³piêtrach, o pow. u¿ytkowej 1,20m2 ka¿da.

Na uk³ad funkcjonalny lokalu sk³ada siê jedno pomieszczenie.
W lokalu brak ³azienki. Wc wspólne na pó³piêtrze. Wysokoœæ
pomieszczeñ œrednio 3,67m. Pod³oga: wyk³adzina pcv na p³ycie
paŸdzierzowej oraz p³ytki pcv, tynki malowane klejowo i olejnie,
drzwi drewniane p³ytowe pe³ne, okno drewniane skrzynkowe.
Lokal wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-kanali-
zacyjn¹, ogrzewanie piecowe. Lokal nie posiada urz¹dzeñ ku-
chennych. Lokal o z³ym uk³adzie funkcjonalnym. Lokal nie po-
siada balkonu ani loggii. Standard lokalu niski - lokal wymaga
remontu kapitalnego.

lokalu mieszkalnego nr 7
po³o¿onego w G³ubczycach ul. Kochanowskiego 13
Przetarg odbêdzie siê w œwietlicy siedziby G³ubczyckiego
  TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, w G³ubczycach,
w dniu 28.07.2015r.  o godzinie  1000.
Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w pie-

ni¹dzu do dnia 27.07.2015r.  w wysokoœci 6 336z³ przelewem na
konto: BZ WBK 62 10902154 0000 0005 6000 7786

 z adnotacj¹: "przetarg - Kochanowskiego 13/7"
Cena wywo³awcza 63 360 z³, wysokoœæ post¹pienia: 700z³
Opis: lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej 59,50m2, po-

³o¿ony jest na II piêtrze budynku mieszkalno-us³ugowego. Do
lokalu przynale¿y piwnica o pow. 28,10m2.oraz komórka gospo-
darcza na II pietrze, o pow. u¿ytkowej 4,70m2.

Na uk³ad funkcjonalny lokalu sk³ada siê: przechodnia kuch-
nia, jeden pokój, wc, przedpokój.  Wysokoœæ pomieszczeñ 3,67m.
Pod³ogi: wyk³adziny pcv na p³ycie paŸdzierzowej, tynki malowa-
ne klejowo i olejnie, drzwi drewniane p³ytowe pe³ne, nietypowe,
okna drewniane skrzynkowe. Lokal wyposa¿ony jest w instala-
cjê elektryczn¹, wodno-kanalizacyjn¹, gazow¹, ogrzewanie pie-
cowe. Lokal w pe³ni wyposa¿ony w urz¹dzenia ³azienkowe i ku-
chenne, w kuchni trzon kuchenny. Lokal o z³ym uk³adzie funk-
cjonalnym, pomieszczenia przechodnie, wysokoœæ pomieszczeñ
znacznie ponad normê. Lokal nie posiada balkonu ani loggii.
Standard lokalu przeciêtny.

lokalu mieszkalnego nr 8
po³o¿onego w G³ubczycach ul. Kochanowskiego 13
Przetarg odbêdzie siê w œwietlicy siedziby GTBS Sp. z o.o ul.

Pocztowa 8, w G³ubczycach, w dniu 28.07.2015r.  o godzinie  11.00.
Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w pie-

ni¹dzu do dnia 27.07.2015r.  w wysokoœci 1 670z³ przelewem na
konto:  BZ WBK 62 10902154 0000 0005 6000 7786

z adnotacj¹: "przetarg - Kochanowskiego 13/8"
Cena wywo³awcza 16 700 z³, wysokoœæ post¹pienia: 200z³

Opis: lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej 26,10m2, po-
³o¿ony na poddaszu budynku mieszkalno-us³ugowego. Do lo-
kalu przynale¿y piwnica o pow. 10,70m2.

Na uk³ad funkcjonalny lokalu sk³ada siê: przedpokój z wnêk¹
kuchenn¹, pokój, wc  W lokalu brak ³azienki. Wysokoœæ po-
mieszczeñ œrednio 2,35m. Pod³ogi: wyk³adziny pcv na p³ycie paŸ-
dzierzowej, tynki malowane klejowo i olejnie, drzwi drewniane
p³ytowe pe³ne, okno drewniane skrzynkowe. Lokal wyposa¿o-
ny jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-kanalizacyjn¹, ogrzewa-
nie piecowe. Lokal nie posiada urz¹dzeñ kuchennych. Lokal o
z³ym uk³adzie funkcjonalnym, brak ³azienki. Lokal nie posiada
balkonu ani loggii. Standard lokalu niski - lokal wymaga remon-
tu kapitalnego, lokal zniszczony wskutek po¿aru.

lokalu mieszkalnego nr 9
po³o¿onego w G³ubczycach ul.Kochanowskiego 13

Przetarg odbêdzie siê w œwietlicy siedziby G³ubczyckie-
go TBS Sp. z o.o.ul. Pocztowa 8, w G³ubczycach,

w dniu 28.07.2015r.  o godzinie  12.00.
Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w pie-

ni¹dzu do dnia 27.07.2015r. w wysokoœci 4 870z³ przelewem na
konto: BZ WBK 62 10902154 0000 0005 6000 7786

z adnotacj¹: "przetarg - Kochanowskiego 13/9"
Cena wywo³awcza 48 700 z³, wysokoœæ post¹pienia: 500z³
 Opis: lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej 61,40m2, po-

³o¿ony na poddaszu budynku mieszkalno-us³ugowego. Do lo-
kalu przynale¿y piwnica o pow. 17,80m2.

Na uk³ad funkcjonalny lokalu sk³ada siê: przechodnia kuch-
nia, dwa popkoje w tym jeden przechodni, w lokalu brak ³azienki,
wc wspólne na pó³piêtrze.  Wysokoœæ pomieszczeñ œrednio
2,45m. Pod³ogi: wyk³adziny pcv na p³ycie paŸdzierzowej, tynki
malowane klejowo i olejnie, drzwi drewniane p³ytowe pe³ne,  nie-
typowe, okna drewniane skrzynkowe. Lokal wyposa¿ony jest w
instalacjê elektryczn¹, wodno-kanalizacyjn¹, ogrzewanie pieco-
we. Lokal w pe³ni wyposa¿ony w urz¹dzenia kuchenne, w kuch-
ni trzon kuchenny. Lokal o z³ym uk³adzie funkcjonalnym. Lokal
nie posiada balkonu ani loggii. Standard lokalu niski - lokal wy-
maga remontu bie¿¹cego.

lokalu mieszkalnego nr 10
po³o¿onego w G³ubczycach ul.Kochanowskiego 13
Przetarg odbêdzie siê w œwietlicy siedziby G³ubczyckiego TBS

Sp. z o.o.   ul. Pocztowa 8, w G³ubczycach,
w dniu 28.07.2015r.  o godzinie  1300.
Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w pie-

ni¹dzu do dnia 27.07.2015r. w wysokoœci 1 125z³ przelewem na
konto: BZ WBK 62 10902154 0000 0005 6000 7786

z adnotacj¹: "przetarg - Kochanowskiego 13/10"
Cena wywo³awcza 11 250 z³, wysokoœæ post¹pienia: 200z³
Opis: lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej 17,60m2, po-

³o¿ony na poddaszu budynku mieszkalno-us³ugowego. Do lo-
kalu przynale¿y piwnica o pow. 7,00m2.

Na uk³ad funkcjonalny lokalu sk³ada siê: jedno pomieszcze-
nie. W lokalu brak ³azienki, wc wspólne na pó³piêtrze.  Wyso-
koœæ pomieszczenia œrednio 2,35m. Pod³ogi: wyk³adzina pcv na
p³ycie paŸdzierzowej, tynki malowane klejowo i olejnie, drzwi
drewniane p³ytowe pe³ne,  okno drewniane skrzynkowe. Lokal
wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-kanalizacyjn¹,
ogrzewanie piecowe - trzon kuchenny. Lokal nie posiada urz¹-
dzeñ kuchennych. Lokal o z³ym uk³adzie funkcjonalnym. Lokal
nie posiada balkonu ani loggii. Standard lokalu niski - lokal wy-
maga remontu kapitalnego. >>>> dok. str. 9



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

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

1. 28.05.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do
sprzeda¿y nieruchomoœæ niezabudowan¹ po³o¿on¹ w miejsco-
woœci Nowa Wieœ G³ubczycka, oznaczon¹ wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 435 o pow. 0,0100 ha. Nieruchomoœæ przezna-
czona do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym na rzecz w³aœci-
ciela nieruchomoœci s¹siedniej oznaczonej wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 168 celem poprawienia warunków zago-
spodarowania tej nieruchomoœci.

Z dniem 09.07.2015 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 518 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. 05.06.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do
sprzeda¿y nieruchomoœæ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Ko-
chanowskiego oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³-
ka nr 285/83 o pow. 0,0973 ha. Nieruchomoœæ przeznaczona do
sprzeda¿y w trybie bezprzetagowym na rzecz w³aœcicieli lokali w
budynku nr 16 przy ul. Kochanowskiego w G³ubczycach.

Z dniem 17.07.2015 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 518 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. 12.06.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do
sprzeda¿y na rzecz u¿ytkownika wieczystego nieruchomoœæ
po³o¿on¹ w miejscowoœci Lisiêcice, oznaczon¹ wed³ug ewiden-
cji gruntów jako dzia³ka nr 805 o pow. 0,1100 ha.

4. 12.06.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do
sprzeda¿y na rzecz u¿ytkownika wieczystego nieruchomoœæ
po³o¿on¹ w miejscowoœci Zawiszyce, oznaczon¹ wed³ug ewi-
dencji gruntów jako dzia³ka nr 260 o pow. 0,0343 ha.

5. 17.06.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do
sprzeda¿y nieruchomoœæ zabudowan¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach
przy ul. Raciborskiej, oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 619/91 o pow. 0,0010 ha. Nieruchomoœæ przeznaczo-
na do sprzeda¿y w trybie bezprzetargowym na rzecz w³aœciciela
nieruchomoœci s¹siedniej oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 619/24 celem poprawienia warunków zago-
spodarowania tej nieruchomoœci.

Z dniem 29.07.2015 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 518 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 7 lipca 2015 r. odbêdzie siê III przetarg ustny

nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci zabudo-
wanej wolnostoj¹cym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 74 o po-
wierzchni 0,4000 ha, po³o¿onej w miejscowoœci Opawica nr 39.

 Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 80 000,00 z³. Wadium
wynosi 8 000,00 z³.Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargu
jest wniesienie wadium w pieni¹dzu. Termin i warunki wniesie-
nia wadium zawarte s¹ w og³oszeniu o przetargu.

24 lipca 2015 r. odbêd¹ siê:
a) II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y

nieruchomoœci zabudowanej budynkiem magazynowo - sk³ado-
wym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 485/
10 o powierzchni 0,0359 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul.
Sosnowieckiej nr 23. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 29
703,00 z³. Wadium wynosi 3 000,00 z³.

b) III przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomoœæ lokalowej (lokal o mieszkalny o pow. u¿ytkowej
48,10 m2), po³o¿onej w Lisiêcicach przy ul. Koœcielnej nr 42/2
wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ek nr 590/2 i nr
590/3. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 29 561,00 z³. Wa-
dium wynosi 3 000,00 z³.

c) III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y
nieruchomoœci niezabudowanej oznaczonej wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 590/1 o powierzchni 0,2298 ha, po³o¿o-
nej w miejscowoœci Lisiêcice przy ul. Koœcielnej. Cena wywo-
³awcza do przetargu wynosi 14 274,00 z³. Wadium wynosi 1
430,00 z³.

d) V przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-
ruchomoœci zabudowanej wolnostoj¹cym budynkiem gospodar-
czym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 365/
6 o powierzchni 0,0188 ha, po³o¿onej w miejscowoœci Równe.
Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 6 835,00 z³. Wadium
wynosi 700,00 z³.

e) V przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y
nieruchomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ki nr 220/1 i nr 220/2 o ³¹cznej powierzchni 0,4800
ha, po³o¿onej w miejscowoœci Mokre. Cena wywo³awcza do prze-
targu wynosi 12 809,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 1 300,00 z³.

4 sierpnia 2015 r. odbêdzie siê III przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej bu-
dynkiem handlowo - us³ugowym, oznaczonej wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 478/28 o powierzchni 0,1256 ha, po³o¿o-
nej w G³ubczycach przy ul. Klasztornej nr 7. Cena wywo³awcza
do przetargu wynosi 170 983,00 z³. Wadium wynosi 17 000,00 z³.

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

G£UBCZYCKA RADA SENIORÓW
ZAPRASZA NA SPOTKANIE PT.

"WYGRAJ  Z  CHOLESTEROLEM"
    G³ubczycka Rada Seniorów zaprasza w dniu

08.07.2015 na godz. 15.00  do Miejskiego Oœrodka
Kultury w G³ubczycach "Sala na Skrzy¿owaniu" na
spotkanie z Pani¹ Renat¹ Jeruzalsk¹, która popro-
wadzi wyk³ad pt. "Wygraj z cholestrolem".
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Fotografie

 noworodków:

KADR Studio

Fotograficzno

 - Filmowe

Janusz Baczkur,

G³ubczyce,

 Grunwaldzka 2,

 662 065 354

Serdecznie Witamy 39 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej, urodzonych w  maju 2015

w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach. Rodzicom Gratulujemy!

Babiñski Antoni
s.Aliny Lisiêcice

21.05.2015 13.30 3200/52

Bratosiewicz Maja
c.Beaty Wysoka

14.05.2015 20.48 3300/55

Ca³ka Zofia c.Kata-
rzyny Debrzyca

04.05.2015 12.05 3000/54

Cykowski Aleksander
s.Alicji G³ubczyce

26.05.2015 7.25 4050/59

Derkacz Jaœ
s.Marii G³ubczyce

20.05.2015 12.17 2950/51

Hudyma Maja
c.Angeliki Rudziczka

30.05.2015 9.10 3640/56

Igliñski Jakub
s.Katarzyny Pomorzowice
08.05.2015 19.45 3150/56

Jania Oliwier
 s.Pauliny Prudnik

08.05.2015 11.00 3550/56

Ko³odziejczyk Nikola
c.Katarzyny 29.05.2015

20.45 3770/58

Mierzyñska Oliwia
c.Magdaleny Prudnik

06.05.2015 20.50 3600/58

Nowak Zuzanna
c.Krystyny Raków

17.05.2015 0.10 2900/55

Orant Oliwia c.Doro-
ty Biedrzychowice

21.05.2015 9.50 3200/53

Perewizny Maja
c.Katarzyny Giera³cice
01.05.2015 1.50 3940/58

Przyby³a Piotr
s.Patrycji Su³ków

08.05.2015 5.55 4150/58

Suchiñska Sara
c.Aleksandry G³ubczyce
20.05.2015 15.25 3240/54

Szczepaniak Amelia
c.Edyty G³ogówek

23.05.2015 16.45 3550/57

Telega Tosia
c.Zuzanny Wysoka

04.05.2015 9.15 3070/55

Walicka Emilia
 c.Ilony Babice

13.05.2015 12.27 3080/51

Walicka Milena
c.Ilony Babice

13.05.2015 12.25 3050/53

Wójcicki Kacper
s.Karoliny G³ogówek

14.05.2015 14.25 2850/55

Za³ê¿na Oliwia
c.Kamili G³ubczyce

26.03.2015 8.25 3050/51

Zdrza³ek Marlena
c.Sylwi W³odzienin

25.05.2015 21.35 3550/54
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17. czerwca 2015 roku w Hali ZOKiS  odby³a siê IV G³ubczycka Olimpiada Seniorów.
 Poprzez organizacjê takich przedsiêwziêæ chcemy pokazaæ jak liczna jest w G³ubczycach grupa ludzi w wieku senioralnym.
Poprzez udzia³  w tego typu imprezach chcemy zmieniæ stereotyp ludzi starszych, jako tych wystaj¹cych w kolejkach
 do lekarza i opiekuj¹cych siê wnukami. Œwiat siê zmienia. Te nowe czasy wymagaj¹ nowych propozycji dla osób w wieku
 senioralnym. Nieprawd¹ jest, ¿e starsi nie umiej¹ siê bawiæ. Umiej¹, czego dowodem jest ta olimpiada.
Wszyscy œwietnie siê razem bawiliœmy. I to jest najbardziej satysfakcjonuj¹ce.
                                                                                                                                                                         Marian Ba¿yñski

IV G£UBCZYCKA
 OLIMPIADA
SENIORÓW


