
Listopad  2015 nr  11/270 1

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

chcesz wiedzieæ
 co? gdzie ? kiedy?

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

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

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

lub e-mail do kontaktu, miejsce zamieszkania i ewentualny termin
                                          wraz z godzin¹ kiedy mo¿emy Ciê odwiedziæ.                          Burmistrz G³ubczyc

WIEŒCI
 Z GABINETU BURMISTRZA

28.09.2015  w
Urzêdzie Marsza³-
kowski odby³o siê
spotkanie dotycz¹-
ce naszej linii ko-
lejowej G³ubczyce -
Rac³awice Œl.

 Dok³adniej,  dotyczy³o przejêcia tej linii przez sa-
morz¹dy. W spotkaniu uczestniczy³ Marsza³ek Woje-
wództwa Tomasz Kostuœ,  przedstawiciele kolei z
Wroc³awia i Opola,  a tak¿e zainteresowane strony,
przede wszystkim samorz¹dy   G³ubczyc i G³ogówka.
W wyniku tego spotkania uzgodniliœmy,  ¿e samorz¹-
dy gminne wyst¹pi¹ do oddzia³u  PLK  w Opolu  o
oszacowanie kosztów  naprawy i  doprowadzenia do
odpowiedniego stanu technicznego linii  G³ubczyce
-  Rac³awice.

Natomiast  my  wyst¹pimy do oddzia³u nierucho-
moœci we Wroc³awiu  z listem  intencyjnym co do
ewentualnego przyjêcia. Oczywiœcie , ¿e ca³a sprawa
rozegra siê o koszty. Stanowisko  gmin  jest takie ¿e
dopóki kolej nie zadeklaruje,  ¿e doprowadzi do stanu
u¿ytecznoœci, (tak to nazwijmy)  to nie przejmiemy.
Je¿eli bêdziemy tylko mieæ  jakieœ konkretne informa-
cje to przeka¿emy.

28.09.2015  odby³a  siê nieplanowana  sesja Rady
Miejskiej poœwiêcona jednemu  zagadnieniu  -  wpro-
wadzeniu do bud¿etu gminy  nowych zadañ.

Chcemy wprowadziæ do bud¿etu dwa  nowe zada-
nia.  Poniewa¿  uda³o  siê pozyskaæ œrodki pieniê¿ne
zewnêtrzne ok. 400 tysiêcy z³otych z Agencji Nieru-
chomoœci Rolnych Skarbu Pañstwa oddzia³ w Opolu
z  przeznaczeniem  na  opracowanie dokumentacji i
remont dróg w miejscowoœci  Nowe Go³uszowice  i
Chróstno oraz  uporz¹dkowanie  ma³ego cmentarza w
Chróstnie. Drugi  temat,  to  dotacja z Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska na rewitalizacjê par-
ku miejskiego. Bêdzie to te¿ oko³o 400 tysiêcy z³o-
tych. Te dwa  zadania  wykonaæ trzeba w tym roku.
Dlatego  musimy szybko wprowadziæ do  bud¿etu,
st¹d ta  sesja nieplanowana,  aby jeszcze w tym roku
je wykonaæ . Jedyne  zagro¿enie, ¿eby te pieni¹dze
wykorzystaæ w  bardzo krótkim czasie,  mamy trzy
miesi¹ce, ale ze wzglêdu na procedury,  które musimy
pokonaæ  potrzebny jest poœpiech.

OTWARCIE CENTRUM
 KSZTA£CENIA ROLNICZEGO

 W BOGDANOWICACH  KOLONII
8. paŸdziernika 2015 roku to dzieñ, który na d³ugo pozostanie w pamiê-

ci zarówno pracowników Top Farms G³ubczyce, uczniów i grona pedago-
gicznego Zespo³u Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego im. W³adys³a-
wa Szafera w G³ubczycach, ale tak¿e przedstawicieli w³adz lokalnych
oraz samorz¹du rolniczego.

W tym dniu nast¹pi³o uroczyste otwarcie Centrum Doskonalenia Prak-
tyki Rolniczej w miejscowoœci Bogdanowice Kolonia. To wa¿ne wydarze-
nie swoj¹ obecnoœci¹ uœwietnili: Zbigniew Zió³ko - Radny Sejmiku Woje-
wódzkiego,
d y r e k t o r
MOK,  Kazi-
mierz Pyziak -
Radny Sejmi-
ku Woje-
wódzkiego,
D y r e k t o r
Stacji Do-
œwiadczalnej
Oceny Od-
m i a n ;
A g n i e s z k a
Zagola - Dy-
rektor ARR w
Opolu;  Józef
Matela - za-
stêpca Dyrektora ANR w Opolu; Józef Kozina - Starosta G³ubczyc;  Adam
Krupa - Burmistrz G³ubczyc; Przedstawiciele  Opolskiego Oœrodka Doradz-
twa Rolniczego w £osiowie;Jan Rogala - Kierownik Terenowego Zespo³u
Doradztwa Rolniczego; Bogus³aw Górecki - Kierownik G³ubczyckiego
Oddzia³u WIORIN w Opolu; Pani Gra¿yna Raczek - przedstawiciel Zarz¹du
Oddzia³u ZNP,  Piotr Pakosz - przedstawiciel NSZZ "Solidarnoœæ",  Jan
Górski - Oœrodek Szkolenia Kursowego i Us³ug Zawodowych w m. Kolo-
nia Mokre, Ksi¹dz Ryszard Polasz - Dziekan, Ksi¹dz Andrzej Przyby³a -
szkolny katecheta,  Marek Cury³o - dyrektor punktu handlowego w Bog-
danowicach spó³ki  Top Farms Agro;  Zdzis³awa Sza³agan -  Dyrektor
Zespo³u Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w latach 1983 - 2002 oraz
nauczyciele szko³y.  Podczas uroczystego otwarcia Centrum Krzysztof
Gawêcki - Prezes Top Farms G³ubczyce Sp. z o.o. podziêkowa³ wszystkim,
którzy przyczynili siê do powstania placówki.  Podkreœli³ jak wa¿ne jest by
daæ m³odym ludziom szansê poznania rolnictwa od strony praktycznej co
warunkuje osi¹gniêcie sukcesu zawodowego w przysz³oœci. Natomiast Bo-
gus³aw Chochowski - Dyrektor Szko³y zapewni³ jednoczeœnie, ¿e do³o¿y
wszelkich starañ aby Centrum zosta³o wykorzystane w optymalny spo-
sób. Delegacja w sk³adzie: Józef Kozina, Adam Krupa, Józef Matela, Bogu-
s³aw Chochowski oraz Krzysztof Gawêcki dokonali uroczystego przeciêcia
wstêgi, a Ks. Andrzej Przyby³a poœwiêci³ obiekt. >>>str.4
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OBWIESZCZENIA BURMISTRZA G£UBCZYC
-  Obwieszczenie z dnia 7.09.2015 r.  do stron postêpowania i spo³eczeñstwa o wniesieniu uzupe³nienia do raportu o oddzia³ywaniu

na œrodowisko pn.  "Uzupe³nienie raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko", opracowanego przez Ewê Jankowsk¹
z Biura In¿ynierskiego Henryka Kazimiera Hadyniak, Koœcian w lipcu 2015 roku,  z³o¿onego w  sprawie o wydanie decyzji

o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiêwziêcia pn. "Przebudowa instalacji chowu i hodowli byd³a o
obsadzie przekraczaj¹cej 210 DJP, w ramach której planuje siê przebudowê jednej obory" na terenie Zak³adu Rolnego Go³uszowice
w miejscowoœci Nowe Go³uszowice, na dzia³ce o nr ewidencyjnym 3/10 - obrêb Go³uszowice.

- Obwieszczenie z dnia 7.09.2015 r. do stron postêpowania i spo³eczeñstwa o wniesieniu uzupe³nieñ do raportu o oddzia³ywaniu
na œrodowisko z dnia 24.03.2015r., 10.04.2015 r.,  31.07.2015 r. oraz rozpoczêciu ponownej procedury udzia³u spo³eczeñstwa, w
sprawie o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla  planowanego przedsiêwziêcia pn. "Budowa i eksploatacja
Farmy Wiatrowej Zawiszyce wraz z lini¹ kablow¹ i teletechniczn¹ oraz infrastruktur¹ techniczn¹" na dzia³kach o numerach 432/1,
442/5, 499/2 -  obrêb Zawiszyce.

- Obwieszczenie z dnia 9.09.2015 r. do stron postêpowania w sprawie wszczêcia postêpowania
o  wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiêwziêcia polegaj¹cego na "przebudowie drogi

w ci¹gu ul. Œw. Jana w Grobnikach wraz z remontem mostu".

>>> Od wielu lat Top Farms G³ubczyce wspó³pracuje z Ze-
spo³em Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego umo¿liwiaj¹c
uczniom odbywanie praktyk zawodowych w swoim gospo-
darstwie. Niestety dotychczas brakowa³o miejsca, w którym
uczniowie mieliby odpowiednie warunki do zdobywania wie-
dzy i umiejêtnoœci praktycznych.

Maj¹c œwiadomoœæ, ¿e profesjonalne podejœcie do praktycz-
nej nauki zawodu zwiêkszy atrakcyjnoœæ oferty szko³y oraz da
mo¿liwoœæ odkrywania piêkna zawodu rolnika. Zrodzi³ siê po-
mys³ by na terenie gospodarstwa Top Farms G³ubczyce zloka-
lizowanego w Bogdanowicach Kolonii utworzyæ profesjonaln¹
bazê dydaktyczn¹. Ide¹ by³o stworzenie oœrodka na wzór funk-
cjonuj¹cego dawniej gospodarstwa szkolnego z zabudowa-
niami, maszynami i sprzêtem rolniczym, sal¹ wyk³adow¹ z wy-
posa¿eniem niezbêdnym do prowadzenia zajêæ dydaktycznych
i praktycznych oraz z zapleczem socjalnym, z którego mogliby
korzystaæ uczniowie g³ubczyckiej szko³y rolniczej.

Po wielu staraniach, jesieni¹  2014 roku, uda³o siê uzyskaæ
zgodê Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych na nabycie oœrod-
ka gospodarczego w Bogdanowicach co pozwoli³o  firmie Top
Farms G³ubczyce ruszyæ  pe³n¹ par¹ z pracami remontowymi
budynku. W nowo oddanym obiekcie uczniowie maj¹ do dys-
pozycji salê wyk³adow¹ przystosowan¹ do prowadzenia za-
jêæ, szatnie, ³azienki oraz pomieszczenie socjalne do przygoto-
wywania posi³ków.

Zajêcia dla uczniów prowadzone s¹ we wszystkich dzia³ach
produkcji roœlinnej i zwierzêcej.  Odbywaj¹ siê od poniedzia³-
ku do pi¹tku w godzinach od 08:30 do 14:00 w podziale na
grupy - w sumie z Centrum korzysta prawie 70 uczniów. Opie-
kunami grup ze strony Szko³y s¹  Dorota Cury³o, Izabela Koro-
wiecka,  Jacek Jakubczyñski  oraz Zofia Bancala - kierownik ds
praktyk. Kierownikiem Centrum jest Józef Szpak - doœwiad-
czony pracownik Top Farms G³ubczyce, który koordynuje ca-
³okszta³t dzia³añ w oœrodku. Na terenie placówki oprócz zajêæ
teoretycznych i praktycznych bêd¹ przeprowadzane egzami-
ny zawodowe.

Top Farms G³ubczyce Sp. z o o.o. od zawsze wspiera³  edu-
kacjê, a zw³aszcza edukacjê m³odych ludzi zwi¹zan¹ z rolnic-
twem. Wierzymy, ¿e nasze wspólne przedsiêwziêcie zapewni
sta³y dop³yw m³odej, wykszta³conej kadry, która bêdzie zasi-
laæ szeregi Top Farmsu jak równie¿  innych przedsiêbiorstw
rolnych, tak licznych w naszym Regionie.

                (wiêcej zdjêæ na www.twojeglubczyce.pl)

     Ocena jakoœci wody
 przeznaczonej do spo¿ycia

przez ludzi  na terenie powiatu
g³ubczyckiego w III kwartale 2015r.

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w G³ubczycach
zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków (...)
po zapoznaniu siê ze sprawozdaniami z badañ próbek wody po-
branych w ramach nadzoru sanitarnego oraz wewnêtrznej kon-
troli jakoœci wody prowadzonej przez przedsiêbiorstwa wodo-
ci¹gowo- kanalizacyjne z wodoci¹gów na terenie powiatu przed-
stawia ocenê jakoœci wody.  Woda wykorzystywana do zbioro-
wego zaopatrzenia ludnoœci na terenie powiatu g³ubczyckiego
pochodzi z 31 ujêæ podziemnych.

W ramach nadzoru sanitarnego w III kwartale br. przeprowa-
dzono 19 kontroli zwi¹zanych z poborem próbek wody do ba-
dañ i 8 kontroli w zakresie oceny stanu sanitarno- technicznego
urz¹dzeñ i obiektów wodnych.

Pobrano ³¹cznie 112 próbek w zakresie monitoringu jakoœci
wody w tym 61 próbek do badañ mikrobiologicznych i 51 do
badañ fizykochemicznych.

Maj¹c na uwadze zdrowie mieszkañców PPIS w G³ubczycach
wyda³ decyzje stwierdzaj¹ce warunkow¹ przydatnoœæ wody do
spo¿ycia przez ludzi i nakazuj¹ca doprowadzenie jakoœci wody
do odpowiednich norm. Dzia³ania naprawcze podjête przez ad-
ministratorów wodoci¹gów poskutkowa³y popraw¹ jakoœci wody,
co potwierdzi³y badania kontrolne.

W zakresie wskaŸników fizycznych, chemicznych i organo-
leptycznych wykonane zosta³y oznaczenia wyszczególnione w
za³¹cznikach nr 2, 3 i 4 w/w rozporz¹dzenia. Przeprowadzone
badania nie wykaza³y przekroczeñ obowi¹zuj¹cych norm, poza
wod¹ z wodoci¹gu w Gniewkowicach.

 Obecnie mieszkañcy wsi Gniewkowice w Gminie Kietrz nadal
zaopatrywani s¹ w wodê na warunkach przyznanego odstêp-
stwa ze wzglêdu na ponadnormatywn¹ zawartoœæ azotanów.
Pozostali mieszkañcy powiatu g³ubczyckiego zaopatrywani s¹
w wodê bezpieczn¹, spe³niaj¹ca wymagania higieniczne i zdro-
wotne, nie stanowi¹c¹ ryzyka dla zdrowia ludzi.

Pañstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w G³ubczycach
mgr Alina Mazur-Ciapa
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 DZIEÑ EDUKACJI  NARODOWEJ
Nagrody Burmistrza dla dyrektorów:
Jolanta Wojtuœ Dyr. SP nr 1, Ewa  B³a¿ków    Dyr.  SP nr 2,

Tadeusz Wojciechowski Dyr. ZS w Lisiêcicach, Bogdan Kulik
Dyr. Z S w Pietrowicach,  Joanna Radecka    Dyr. Przedszkola
nr 2, Bo¿ena Wiciak    Wicedyr.  SP  nr 1,DorotaSobol wicedyr.
Przedszkola Nr 1,

Nagrody Burmistrza  otrzymali nauczyciele:
  Beata Konopnicka  Sarota,   Iwona £upicka,   El¿bieta

Majcher,  Anna Neminarz  - Gim-
nazjum Nr 1, Tomasz Ma³yjurek
SP nr 1, Urszula Wojciechow-
ska, Piotr Kowalczyk    - Z.S w
Lisiêcicach,  Ma³gorzata Szym-
czyna,  Sylwia Bartosiewicz,
Barbara Wojciechowska,  Wal-
demar Lankauf -  S P Nr 2,  Jo-
anna Wo³oszyn,   Anna Bor-
szowska Sarota,   Daniel Jano-
ZS w Pietrowicach,  Anna Kom-
plikowicz Serwetnicka -Przed-
szkole nr 3

Œlubowanie z³o¿yli
nauczyciele  mianowani
 - Agnieszka Walków -
Z.Sz. w Lisiêcicach,
Krystyna Zapotoczna
- Z S w Pietrowicach,
Sylwia Marcinków
Matulka - SP Nr 1
Po¿egnano nauczycieli

odchodz¹cych  na  emery-
turê:

 El¿bieta Sikorska -  SP Nr1, Jadwiga Kaczorowska - S.PNr 2, Jadwiga Kurek -
SP Nr 2 , Joanna Dereñ - Gimnazjum nr 1, Ma³gorzata Masiuk - Gimnazjum nr 1

Program artystyczny zaprezentowali uczniowie ZS w Pietrowicach
(Foto str.2 /5 GG)
(wiêcej zdjêæ na www.twojeglubczyce.pl)

W przeddzieñ  Œwiêta Edukacji
Narodowej w Domu EXPO w
Opolu odby³a siê wojewódzka
uroczystoœæ z tej okazji.

Uczestniczyli w niej m.in.: Ryszard Wilczyñski- Wo-
jewoda, Halina Bilik- Opolski Kurator Oœwiaty, przed-
stawiciele Urzêdu Marsza³kowskiego WO, Miasta
Opola, parlamentarzyœci naszego województwa,
przedstawiciele instytucji i œrodowisk oœwiatowych,
koœcielnych, zwi¹zków zawodowych: Wanda Sobi-
borowicz- Prezes Opolskiego Oddz. ZNP, Piotr Pa-
kosz - Przew. Reg. Sekcji NSZ "Solidarnoœæ", dyrek-
torzy szkó³, nauczyciele i pracownicy oœwiaty.

W trakcie  uroczystoœci mówiono o wielu proble-
mach dotycz¹cych polskiej oœwiaty i szkolnictwa,
ale te¿ i o satysfakcji, jak¹ daje pracownikom oœwia-
ty ich praca. W trakcie uroczystoœci wrêczono od-
znaczenia pañstwowe: Krzy¿e Zas³ugi, Medale za
D³ugoletni¹  S³u¿bê oraz Medale Komisji Edukacji
Narodowej. Za swoje dzia³ania docenieni i nagro-
dzeni Medalami KEN zostali pracownicy Szko³y Pod-
stawowej nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w G³ub-
czycach:  Barbara Pawluch,  Tomasz Reszke,  Prze-
mys³aw Krawiec, który otrzyma³ równie¿ nagrodê
Opolskiego Kuratora Oœwiaty. Kurator Halina Bilik
¿yczy³a wszystkim w dniu ich œwiêta wielu chwil za-
dowolenia, poczucia satysfakcji z pracy zawodowej
oraz g³êbokiego sensu pracy dla kszta³towania no-
wych pokoleñ. Ca³oœæ wojewódzkiej uroczystoœci
Dnia Edukacji Narodowej uœwietni³ znakomity pro-
gram muzyczny w wykonaniu uczniów I Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego im. Lotników Polskich w Oleœnie.

/????????????????

Szanowni Pañstwo,
 niektórzy ju¿ rozpoczêli sezon grzewczy,  a niektórzy dopiero zaczn¹.

Zwracamy siê do Pañstwa z apelem o zapewnienie prawid³owego
funkcjonowania wszelkiego rodzaju piecyków

oraz dro¿noœci kana³ów wentylacyjnych.
Zdrowie i ¿ycie mamy jedno, a o nieszczêœcie nietrudno.

Rzecznik prasowy KPP Stra¿y Po¿arnej
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25. G£UBCZYCKIE DNI KULTURY
G³ubczyckie Dni Kultury to niew¹tpliwie jedna z najwiêkszych

atrakcji kulturalnych naszego miasta. Mieszkañcy z niecierpli-
woœci¹ czekaj¹ na ich rozpoczêcie. W tym roku odbywaj¹ siê ju¿
po raz 25 i trwaæ bêd¹ do 11 listopada. W ramach G³ubczyckich
Dni Kultury organizowane s¹ ró¿nego rodzaju koncerty, recita-
le, wystêpy teatralne w re¿yserii pana Waldemara Lankaufa, czy
coroczny program integracyjny  „Bez Barier” z udzia³em dzieci,
przygotowany przez pani¹ Mariê Farasiewicz.

KONCERTY, KTÓRE S¥ JU  ̄ZA NAMI.
Niezwyk³ym wydarzeniem by³
 koncert Tia Hunter & Full Swing, który odby³ siê 14

paŸdziernika na deskach sali widowiskowej g³ubczyckiego MOK.

 By³a to totalna, muzyczna torpeda. Wokalistka by³a niesamo-
wita. Sk³ad zespo³u stanowili wspaniali muzycy £ukasz Œwiêcic-
ki – pianino, Krzysztof Mróz – bass oraz Miros³aw Sitkowski na
perkusji. Mogliœmy us³yszeæ piosenki miêdzy innymi z repertu-
aru Raya Charles'a, czy Amy Winehause. S³uchacze byli zachwy-
ceni, co mo¿na by³o stwierdziæ po owacjach, którymi zostali na-
grodzeni muzycy.

Jak co roku w ramach G³ubczyckich Dni Kultury 15 paŸdzierni-
ka odby³ siê koncert pt. „Nie lêkajcie siê” poœwiêcony Ja-

nowi Paw³owi II w rocznicê pontyfikatu w re¿yserii  Józefa Ka-

niowskiego. Na scenie zaprezentowa³ siê chór „Feniks” oraz ze-
spó³ „Dziarski senior”. Piêknym œpiewem zachwyci³a pani Beata
Krzaczkowska oraz dzieci i m³odzie¿ z estradowej grupy MOK.
Po zakoñczeniu koncertu, wszyscy udali siê na Plac Jana Paw³a
II, aby z³o¿yæ kwiaty pod pomnikiem.

Art Music Trio to zespó³, który swoj¹ muzyk¹ uwiód³ pu-

blicznoœæ 16 paŸdziernika. Niezwykli muzycy Arkadiusz Wiech –
gitara klasyczna, Jaros³aw Mitoraj – gitara basowa, Janusz Kor-
czak – akordeon stworzyli cudowny nastrój. Swoj¹ muzyk¹  prze-
nieœli s³uchaczy w podró¿ po ca³ym œwiecie graj¹c miêdzy inny-
mi  muzykê serbsk¹, francusk¹, czy kubañsk¹. By³o to niezwykle
przyjemne uczucie dla ucha.

Teraz czekamy na kolejne wydarzenia odbywaj¹ce siê w ra-
mach 25 G³ubczyckich Dni Kultury.

                                                                     Anna Bieniasz, MOK

 SPEKTAKL „WSZYSTKO PRZEZ JUDASZA”
W Miejskim Oœrodku Kultury w ostatni dzieñ wrzeœnia  odby³

siê spektakl „Wszystko przez Judasza” w re¿yserii Stanis³a-
wa Freidmanna i Piotra Szwedesa.

By³a to komedia kryminalna przedstawiaj¹ca anatomiê wœcib-
stwa, zazdroœci, zdrady i chciwoœci. Opowiada³a perypetie
dwóch ma³¿eñstw
mieszkaj¹cych na-
przeciw siebie. W ro-
lach wœcibskich s¹-
siadów wyst¹pili:
Magdalena Wójcik,
i Artur Dziurman
oraz Katarzyna Jam-
róz i Jacek Fedoro-
wicz. Spektakl cie-
szy³ siê ogromnym
zainteresowaniem, a bilety sprzedawa³y siê jak œwie¿e bu³eczki.
Publicznoœæ  z wielkim skupieniem oraz zainteresowaniem uczest-
niczy³a w sztuce, gdy¿ by³a to intryga z bardzo zaskakuj¹cych
epilogiem. Spektakl zosta³ nagrodzony gromkimi brawami, co
by³o dowodem na to, ¿e bardzo siê podoba³. W g³ubczyckim
MOK-u zgromadzi³o siê ponad dwieœcie osób i gdyby nie fakt,
¿e sala widowiskowa liczy tylko tyle miejsc, by³oby ich z pewno-
œci¹ du¿o wiêcej.

                                                         Anna Bieniasz, MOK

OG£OSZENIE
G£UBCZYCKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPO£ECZNEGO SPÓ£KA Z O.O.

Z SIEDZIB¥ W G£UBCZYCACH PRZY UL. POCZTOWEJ 8,
 POSIADA DO SPRZEDA¯Y LOKALE MIESZKALNE PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 13

LOKAL O POWIERZCHNI 58,96 M2 ,   LOKAL O POWIERZCHNI 61,40 M2
 LOKAL O POWIERZCHNI 17,60 M2

ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT POD NR TEL. 77 485 22 42 LUB 607 011 851
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SENIORALIÓW CD.
1.10.2015r. na deskach sali widowiskowej g³ubczyckiego

MOK rozpocz¹³ siê koncert galowy pod egid¹ Pañstwowej Szko-
³y Muzycznej.

Impreza  zorganizowana zosta³a w ramach obchodzonych w
tym czasie Dni Seniora. W uroczystoœci wziêli udzia³ uczniowie
Szko³y Muzycznej oraz dzieci z Przedszkola Nr 2 im. Kubusia
Puchatka . Przedszkolaki zaprezentowa³y siê zarówno w tañcu,
œpiewie jak i recytacji.  Z wystêpu na d³ugo zapamiêtamy grupê
króliczków, która œpiewa³a piosenkê „Biedroneczki s¹ w kropecz-
ki” ,czy tygryski, które zatañczy³y krakowiaka. Nie w¹tpliwie to
najm³odsi ubarwiali swoj¹ obecnoœci¹ ca³¹ imprezê.   Natomiast
uczniowie szko³y muzycznej prezentowali  siê zarówno indywi-
dualnie jak i grupowo. Wœród uczestników koncertu znalaz³y
siê miêdzy innymi siostry Ma³gorzata oraz Marta Kubów, które
gra³y na skrzypach  oraz  Agnieszka Zwoliñska, która zachwyca-
³a gr¹ na flecie poprzecznym. Wielkim prze¿yciem by³ wystêp
ca³ego bandu, który wzbudzi³ wspania³e emocje u s³uchaczy,
byli oni zachwyceni  umiejêtnoœciami dzieci i m³odzie¿y  z g³ub-
czyckiej Szko³y Muzycznej. W koncercie wziê³o udzia³ oko³o sto
osób. Miejmy nadziejê, ¿e na kolejny przybêdzie jeszcze wiêcej.

Kolejnym punktem „Dni seniora” by³ wieczór poetycki,  w
„Klubie na skrzy¿owaniu” Pan Zbigniew Zió³ko pe³ni³ rolê
konferansjera.

 Dzieli³ siê swoimi refleksjami oraz w sposób ¿artobliwy wpro-
wadza³ s³uchaczy w poszczególne wiersze. Czytana by³a g³ów-
nie poezja pani Franciszki Delanowskiej, podopiecznej domu
dziennego pobytu . By³y to g³ównie wiersze patriotyczne, regio-
nalne.  Na scenie zaprezentowa³a siê miêdzy innymi pani Lilian-
na D¹browa w wierszu „Pokochaj swoje marzenia”, czy pani
Maria Bernacka w utworze „Jeszcze nie starzy, a ju¿ nie m³odzi”,
która zosta³a nagrodzona gromkimi brawami, gdy¿ niespodzie-
wanie, bez ¿adnego przygotowania zosta³a poproszona o od-
czytanie wiersza. Uczestnicy wieczorku poetyckiego >>>>>>>

      G£UBCZYCKA Z£OTA JESIEÑ
Jak¿e piêkna jesteœ
"G³ubczycka Jesieni",
s³oñce muska Twoje
                               liczka,
œwiat w kolory mieni.
Pani jesieñ w barwne
                                suknie
drzewa przyodzia³a,
¿eby by³y najpiêkniejsze
bardzo siê stara³a.
"nie wiej wietrze"
 – bardzo prosz¹ kolorowe drzewa,
pozwól d³u¿ej w barwne suknie drzewom siê odziewaæ.
Ale wiatr jesienny to jest wielki psotnik,
zerwa³ liœcie i pogoni³ po parku ulotnie.
A za chwilê jest w ogródku, z ca³ej si³y dmuchnie,
w oka mgnieniu wietrzyk psotnik zerwa³ z wiœni sukniê.
Ze swej pracy wiatr jesienny by³ zadowolony,
pogna³ pêdem pogwizduj¹c tam, gdzie rosn¹ klony.
Wiatr harcowa³, gwizda³, œpiewa³ prosz¹c liœcie w tany,
i z tych liœci, barwnych liœci, uk³ada³ dywany.
Ludzie chodz¹, spaceruj¹ depcz¹c po dywanach,
piêkno parku ich urzeka – "Jesieñ z³ota malowana".
Dziatwa zbiera barwne liœcie, do domu zaniesie.
Jaka piêkna, jaka z³ota ta "G³ubczycka Jesieñ".
                                                     Franciszka Delanowska

>>>>>siedzieli przy stolikach zastawionych ³akociami. Wœród
zaproszonych goœci znalaz³ siê Burmistrz G³ubczyc Adam Kru-
pa. Podczas spotkania poetyckiego mo¿na by³o zakupiæ rêcznie
robione ozdoby takie jak bombki choinkowe czy stroiki. Wszyst-

kie te przedmioty wykonywane by³y na bie¿¹co przez pani¹ Bar-
barê Markowsk¹.  Spotkaniu towarzyszy³a bardzo mi³a i przyja-
zna atmosfera. By³o to na pewno niezapomniane prze¿ycie dla
ka¿dego z uczestników. Niestety ostatnie w tym cyklu „Dni Se-
niora”, poniewa¿ 10 paŸdziernika nast¹pi³o oficjalne zakoñcze-
nie tegorocznych „Senioraliów”. Mia³o one miejsce pod ratu-
szem miejskim. Tam seniorzy w „Sali pod anio³em”uczestniczyli
w pokazie z zakresu udzielenia pierwszej pomocy, który przygo-
towa³a m³odzie¿ z naszego LO  prowadzona przez pani¹ prof.
Jolantê Kruk. Nastêpnie klucze do bram miasta zosta³y z³o¿one
na rêce Pana Burmistrza Adama Krupy, a  „Senioralia 2015”  zo-
sta³y oficjalnie zakoñczone. Teraz  z niecierpliwoœci¹ czekamy
na przysz³oroczne.                       Anna Bieniasz, MOK
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70 LAT
CECHU RZEMIOS£ RÓ¯NYCH
19 wrzeœnia 2015 roku rzemios³o powiatu g³ubczyckiego

obchodzi³o siedemdziesiêciolecie Powstania Cechu Rzemios³
Ró¿nych w G³ubczycach.

Uroczystoœci rozpoczê³y siê od przejœcia  korowodu - delega-
cji cechów  z Opolszczyzny,  rzemieœlników oraz zaproszonych
goœci -  z przed ratusza do klasztoru o. franciszkanów. Tam od-
prawiona zosta³a  msza œwiêta za rzemieœlników  i ich rodziny.
Uroczystoœci oficjalnie odby³y siê w ratuszu w Sali pod Anio³em

. Prowadzi³ je  Józef Kamiñski starszy cechu rzemios³ w G³ub-
czycach. Przedstawi³ historiê powstania i dzia³alnoœci Cechu,
wspomnia³ o rzemieœlnikach wspó³tworz¹cych  g³ubczyck¹ or-
ganizacjê samorz¹dow¹ rzemios³a. Minut¹ ciszy uczczono pa-
miêæ zmar³ych kole¿anek i kolegów rzemieœlników oraz pracow-
ników g³ubczyckiego cechu. W  uroczystoœciach uczestniczyli
zaproszeni goœcie:  wicemarsza³ek województwa opolskiego
Tomasz Kostuœ, radny Sejmiku Województwa Opolskiego Zbi-
gniew Zió³ko,  komendant OHP  w Opolu £ukasz Szerner,  prezes
Izby Rzemieœlniczej w W Opolu Tadeusz Staruch,  zastêpca dy-
rektora izby rzemieœlniczej Katarzyna Wróbel, przewodnicz¹cy
Rady Powiatu Stanis³aw Krzaczkowski,  sekretarz Powiatu Ta-
deusz Schmidt,  Burmistrz Baborowa El¿bieta Kielska,  Burmistrz
G³ubczyc Adam Krupa,  wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Edward Wo³oszyn,  dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy Danu-
ta Fr¹czek,  dyrektor Zespo³u Szkó³ Mechanicznych  Jan £ata,
kierownik praktyk w ZSM  Andrzej Weso³owski,  komendant
Komendy Hufca ZHP i OHP Ryszard Kañtoch,  prezes Banku
Spó³dzielczego Tomasz Dziaduch,  firma rachunkowa Bachus
Kazimiera,  starsi cechów  z Opolszczyzny,  kierownicy biur ce-

chów. Wrêczono rzemieœlnikom   odznaczenia i wyró¿nienia rze-
mieœlnicze : najwy¿sze odznaczenie honorowe rzemios³a  - od-
znakê honorow¹ "Szabla Jana Kiliñskiego" otrzyma³ Józef Ka-

miñski starszy cechu,   Z³ote Odznaczenia  honorowe rzemios³a
otrzymali Danuta Zieliñska, Micha³ Gaw³owski Zdzis³aw Perdak,
Janusz Ga³ecki Ryszard Junka. Statuetki  "Wzorowy  Zak³ad
Rzemieœlniczy" otrzymali:   Zbigniew Nasieniak Zak³ad Wêdli-
niarski "Nasieniak"   Kietrz, Krzysztof Podstawka Zak³ad Ka-
mieniarski "Krzysztof"  Sucha Psina, Ryszard Junka Zak³ad Me-
chaniki Pojazdowej. Kierownik biura cechu Krystyna Kisielow-
ska otrzyma³a  z r¹k Starszego Cechy oraz Burmistrza G³ubczyc
"Srebrn¹ Paterê" za d³ugoletni¹ wzorow¹ pracê. Cech Rzemios³
Ró¿nych otrzyma³ z okazji siedemdziesiêciolecia swojej dzia³al-
noœci na rzecz spo³ecznoœci powiatu statuetkê "Lew G³ubczyc"
i gminy  "Herb G³ubczyc".  Na zakoñczenie uroczystoœci starszy
cechu podziêkowa³ wszystkim wspomagaj¹cym dzia³alnoœæ sa-
morz¹du rzemios³a. Uroczystoœci zakoñczy³  wystêp artystycz-
ny oraz obiad i degustacja wyrobów wêdliniarskich, piekarskich
i cukierniczych produkcji lokalnych rzemieœlników.                           red.
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HARCERSKA PRZYGODA
W dniach 19- 20 wrzeœnia 2015 r. uczniowie Zespo³u Szkó³

przy SOSW pod opiek¹ dh. Wies³awy Karabin bra³o udzia³ w IV
Zlocie Chor¹gwi Opolskiej ZHP w Brzegu. Organizatorami Zlotu
byli: Chor¹giew Opolska i Hufiec ZHP w Brzegu. Celem zlotu
by³a integracja œrodowisk harcerskich, rozwijanie kreatywno-
œci, promowanie aktywnego spêdzania czasu wolnego wœród
dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e poznawanie walorów turystycznych i
kulturalnych Brzegu.

Dla uczestników dru¿yn Nieprzetartego Szlaku przygotowa-
no „Polanê sprawnoœciow¹”, na której ka¿dy uczestnik móg³
sprawdziæ swoje umiejêtnoœci podczas strzelania z ³uku, cho-
dzenia po linie, wspinania na œciankê wspinaczkow¹ a tak¿e na
drzewo po drabince taterniczej. Du¿¹ atrakcj¹ by³y pseudo walki
w balonach, które wymaga³y nie lada sprawnoœci. Mieli tak¿e
mo¿liwoœæ rozegrania meczu pi³ki no¿nej oraz badmintona. Ka¿-
dy z uczestników wykona³ samodzielnie znaczek pami¹tkowy
zlotu. Uczestnicy zlotu mieli mo¿liwoœæ zwiedziæ miasto i zoba-
czyæ wiele budowli zabytkowych. Wieczorem zostaliœmy zapro-
szeni na koncert zespo³u „Akurat”, który odby³ siê na Stadionie
Miejskim. Niedzielê rozpoczêliœmy od uczestniczenia we mszy
polowej. Podsumowanie ca³ego zlotu nast¹pi³o na uroczystym
apelu. zostaliœmy zaproszeni na kolejny zlot, który odbêdzie siê
za dwa lata. Mi³¹ pami¹tk¹ prze¿ytej harcerskiej przygody s¹
znaczki i koszulki zlotowe.

                                              dh. Wies³awa Karabin phm.

MISJE POKOJOWE ONZ
28 wrzeœnia strzelcy oraz uczniowie klasy mundurowej z Ze-

spo³u Szkó³ w Kietrzu, nad którymi sprawuje patronat Jednost-
ka Strzelecka 3009 G³ubczyce uczestniczyli w spotkaniu zorga-

nizowanym i przeprowadzonym przez
Stowarzyszenie Kombatantów Misji
Pokojowych ONZ w Opolu dziêki  ini-
cjatywie  inspektora ZS Grzegorza
Tobiasiñskiego.

 Prezes Edward £akomy w bardzo
przystêpnej i ciekawej formie zapozna³
uczestników spotkania z histori¹

udzia³u ¿o³nierzy polskich w misjach zagranicznych oraz opo-
wiedzia³ o swoich zadaniach i prze¿yciach z pobytu na misjach.
W trakcie spotkania zaprezentowano pokazy slajdów, pami¹tki
przywiezione z krajów, w których pe³nili misje polscy ¿o³nierze/
Egipt, Irak, Afganistan/.

Szczególnym zainteresowaniem cieszy³y siê opowieœci o tra-
dycjach i zwyczajach, panuj¹cych w krajach arabskich.

Ogromne zaciekawienie budzi³y tradycyjne czêœci ubioru tj.
czadory, burki, nikaby, hid¿aby, arafatki.

W trakcie wyk³adu starszy chor¹¿y sztabowy Stanis³aw Gawe³
przybli¿y³ zebranym zadania realizowane przez opolskich logi-
styków na rzecz poprawy warunków ¿ycia ludnoœci krajów Bli-
skiego Wschodu. Prelekcjê wzbogaci³a prezentacja wyposa¿e-
nia indywidualnego ¿o³nierza.

                                                       GRZEGORZ TOBIASIÑSKI

NADLEŒNICTWO PRUDNIK Z UDZIA£EM STRZELCÓW
10 paŸdziernika 2015 roku strzelcy z jednostki strzeleckiej 3009

G³ubczyce im. p³k Stanis³awa Gliñskiego ZS "Strzelec" , wziêli
czynny udzia³ w zajêciach, zorganizowanych i przeprowadzo-
nych przez Nadleœnictwo Prudnik z udzia³em Stra¿y Leœnej.

Celem zajêæ na terenie leœnictwa Opawica by³o zapoznanie
uczestników z tematem zwalczania szkodnictwa leœnego na tere-
nie Lasów Pañstwo-
wych, które polega na
podejmowaniu dzia³añ
prawnych przez okre-
œlone organy i s³u¿by,
aby wp³yn¹æ na zlikwi-
dowanie lub ogranicze-
nie przejawów i przypad-
ków szkodnictwa leœne-
go. Takimi czynnoœciami
s¹: ujawnianie i rozpoznawanie szkodnictwa, œciganie sprawców i
doprowadzenie do ich ukarania, naprawienia szkody, stosowania
odpowiedniego trybu postêpowania oraz wykorzystania ustawo-
wych uprawnieñ osób prowadz¹cych sprawê.

Ponadto g³ubczyckich strzelców zapoznano z procedurami
kontrolnymi podczas wydatku i wywozu drewna z lasu.

Na zakoñczenie zorganizowano ognisko integracyjne, pod-
czas którego podsumowano zajêcia i omówiono problemy: bez-
prawnego korzystania z lasu, k³usownictwa, kradzie¿y lub znisz-
czenia mienia, kradzie¿y drewna w lasach pañstwowych.

Nadleœnictwo reprezentowa³ Komendant Posterunku Stra¿y
Leœnej Nadleœnictwa Prudnik Artur Fia³kowski oraz stra¿nik le-
œny Piotr Jab³oñski. Spotkanie odby³o siê z inicjatywy dowódcy
g³ubczyckiej jednostki strzeleckiej - Inspektora ZS Grzegorza
Tobiasiñskiego, który osobiœcie koordynowa³ zajêcia.

                                                     GRZEGORZ TOBIASIÑSKI

DZIEÑ EDUKACJI NARODOWEJ W ZSM
13 paŸdziernika br. w sali gimnastycznej g³ubczyckiego "Me-

chanika" odby³a siê uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, w której wziê³a udzia³ ca³a spo³ecznoœæ szkolna. Uro-
czystoœæ tê zorganizowa³y klasy maturalne wraz  z uczniami kl.
IIA i IIIA pod kierownictwem  Ma³gorzaty Wanickiej oraz  Toma-
sza Kaliwody.

W czêœci oficjalnej akademii g³os zabra³ dyrektor Jan £ata,
który z³o¿y³ wszystkim pracownikom oœwiaty najserdeczniejsze
¿yczenia. Nastêpnie kadrze kierowniczej oraz grupie nauczycieli
wrêczy³ Nagrody Dyrektora jako wyraz swego uznania za osi¹-
gniêcia dydaktyczne i wychowawcze. Doceni³ ponadto trud i
zaanga¿owanie pracowników administracji i obs³ugi , honoru-
j¹c ich tak¿e Nagrodami Dyrektora. By³ to niew¹tpliwie pod-
nios³y moment. Tego dnia nie mog³o zabrakn¹æ laudacji, sto-
sownych ¿yczeñ i wyrazów wdziêcznoœci ze strony m³odzie¿y,
a skierowanych do tych, którzy organizuj¹ ca³y proces dydak-
tyczno-wychowawczy, pe³en trudu, wyrzeczeñ, a niekiedy i
poœwiêceñ. Symbolem owej wdziêcznoœci by³ bukiet kwiatów
z³o¿ony na rêce Dyrekcji  i s³odkie upominki dla wszystkich
pracowników ZSM.

Po czêœci oficjalnej du¿a porcja rozrywki! Barwny i bogaty
program artystyczny  wprowadzi³ widowniê w krainê humoru i
uœmiechu. Najpierw tematyczna piosenka w stylu rap, tak¿e
góralska nuta, a potem œwietny program rozrywkowy pt. TOP
TEACHERS 2015. Oto uczniowie w/w klas wcielili siê w rolê
nauczycieli i stosuj¹c swoiste mimesis (naœladowanie), oddali
styl, wygl¹d, gest, mimikê i osobowoœæ danej postaci. Rewela-
cyjne show, które rozbawi³o ¿ywio³owo reaguj¹c¹ publicznoœæ.
Ta nie szczêdzi³a braw. Z kolei fina³owy taniec zwany "bel-
gijk¹" dostarczy³ wielu wra¿eñ i niezapomnianych emocji.

Na zakoñczenie programu dyrektor w ciep³ych s³owach zwró-
ci³ siê do uczniów i nauczycieli, dziêkuj¹c im za przygotowanie
tak wspania³ej akademii.       Maria Farasiewicz
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CO BY£O  S£YCHAÆ  WE WRZEŒNIU
W  PRZEDSZKOLU NR 1

 Z dniem 1. wrzeœnia szczególnie mi³o  powitaliœmy w na-
szym gronie te Dzieci, które po raz pierwszy przekroczy³y próg
naszego przedszkola. I chocia¿ na pocz¹tku troszkê p³aka³y, to
ju¿ zaaklimatyzowa³y siê, z uœmiechem przychodz¹ do przed-
szkola i z radoœci¹ witaj¹ swoje Panie.

17. wrzeœnia by³ "Dzieñ Pieczonego Ziemniaka" w Zawi-
szycach. Ca³a impreza odby³a siê na wiejskim boisku. Dzieci œwiet-
nie siê bawi³y na ³onie przyrody, aktywnie bra³y udzia³ w przy-
gotowanych konkurencjach sportowych,  zabawach ko³owych,
pl¹sach i integrowa³y siê ze sob¹. Uczy³y siê wspó³pracy po-
przez zabawê , ³¹czy³y rozrywkê z nauk¹ i rozwija³y zaintereso-
wania przyrodnicze zwi¹zane z obrzêdami ludowymi. Wszyscy z
niecierpliwoœci¹ czekali na pieczonego ziemniaczka upieczone-
go w ognisku.

19. wrzeœnia by³ kolejnym wa¿nym wydarzeniem w naszym
przedszkolu by³y "Do¿ynki ", które odby³y siê  na przedszkol-
nym podwórku. Na ca³e rodziny czeka³o mnóstwo atrakcji, tj.:
lepienie pierogów, degustacja tortu gryczanego, wyrabianie z
ciasta dro¿d¿owego bu³eczek, przejazdy bryczk¹ i na koniu, ma-
lowanie twarzy. Goœciliœmy równie¿ Panie z "Ko³a Gospodyñ
Wiejskich" w Zawiszycach, które prezentowa³y swoje osi¹gniê-
cia, œpiewa³y przyœpiewki ludowe i lepi³y z nami pierogi oraz
uczennice z Zespo³u Szkó³ Rolniczych w G³ubczycach, które
robi³y wraz z dzieæmi smaczne bu³eczki. Ca³¹ imprezê zabawia³
Pan Kazimierz Klim, który gra³ i œpiewa³ dla dzieci oraz dziewczy-
ny z Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach nale¿¹ce do "PAT portu"
tañczy³y dla nas Zumbe. Ka¿dy kto skorzysta³ z naszego zapro-
szenia móg³ zjeœæ swojski chleb ze smalcem oraz skosztowaæ
domowej roboty pierogów i ciasta.

21. wrzeœnia  obchodziliœmy "Ogólnopolski Dzieñ Przed-
szkolaka". Aby mi³o spêdziæ ten dzieñ zrobiliœmy dzieciom nie-
spodziankê i udaliœmy siê do " Stadniny Koni na Warszawskiej",
do Pana Mielnika. Dzieci bra³y udzia³ w konkurencjach sporto-
wych, tj.: rzut podkow¹, rzut obrêcz¹ do tarczy, pokonywa³y tor
przeszkód. Ogl¹daliœmy konie, malutkie pieski, które mogliœmy
pog³askaæ i sprzêt do jazdy konnej. Na zakoñczenie zjedliœmy
kie³baskê upieczon¹ na ognisku i pe³ni wra¿eñ, z uœmiechem na
twarzy wróciliœmy do przedszkola.

29. wrzeœnia nasze przedszkolaki z gr. III "Biedronki"
uczestniczy³y w warsztatach plastycznych z Seniorami  w sali
"Pod Anio³em" w Ratuszu, gdzie poprzez wspólne dzia³anie i
pracê z emerytami i z rencistami wykona³y piêkne liœcie jesienne
z nasion ró¿nego rodzaju.

Wrzesieñ by³ bardzo pracowitym i pe³nym niespodzianek mie-
si¹cem dla naszych przedszkolaków.

                                                                          Agnieszka Biœta.

ŒWIÊTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
W PRZEDSZKOLU NR 3

Przedszkole nr 3 jak co roku obchodzi³o "Œwiêto pieczone-
go ziemniaka", które odby³o siê tym razem w Bogdanowicach
we wspó³pracy z So³tysem wsi p. M. Gorczyc¹.

Na miejscu przedszkolaki mog³y bawiæ siê na œwie¿ym powie-
trzu korzystaj¹c z tamtejszego placu zabaw, czerpi¹c radoœæ ze
wspólnej zabawy. Dzieci bra³y równie¿ czynny udzia³ w konku-
rencjach sportowych, w których g³ówn¹ rolê odegra³ "ziemniak".

Po wyczerpuj¹cym wysi³ku fizycznym przedszkolaki posili³y
siê pysznym pieczonym ziemniakiem prosto z ogniska, gor¹c¹
kie³bask¹ oraz ciep³¹ herbatk¹ . Wszystko by³o bardzo smacz-
ne….mniam.

Dzieci wyruszy³y w drogê powrotn¹ z pe³nymi brzuszkami,
bardzo zadowolone i nieco zmêczone. Wszyscy z niecierpliwo-
œci¹ bêdziemy czekaæ na kolejne "Œwiêto pieczonego ziemniaka,
które ju¿ za rok…Sk³adamy serdeczne podziêkowania panu A.
Gorczycy za pomoc w organizacji imprezy dla dzieci.

                                       Katarzyna Komplikowicz

DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 3
SZUKAJ¥ JESIENI
Gor¹ce lato ju¿ za nami, czas przywitaæ piêkn¹, polsk¹ jesieñ.

Gdzie j¹ mo¿na spotkaæ? Dzieci z Przedszkola nr 3 szuka³y jej w
opawickim lesie, gdzie dziêki wieloletniej wspó³pracy z leœni-
czym panem M. Kleczewskim, mieliœmy kolejn¹ okazjê do spo-
tkania siê z ¿yw¹ przyrod¹. Leœniczy, pan D. Setla oprowadzi³
nas po œcie¿ce edukacyjnej, podczas której dzieci dowiedzia³y
siê, jak nazywaj¹ siê poszczególne drzewa liœciaste i iglaste, roz-

ró¿nia³y liœcie tych drzew, obserwowa³y szkó³kê leœn¹ z m³odymi
drzewkami, liczy³y s³oje w pniach drzew okreœlaj¹c ich wiek oraz
dowiedzia³y siê jak nazywaj¹ siê poszczególne warstwy lasu.
Najwa¿niejsz¹ jednak rolê w tym wszystkim odegra³a sama przy-
roda i bezpoœredni z ni¹ kontakt, w wyniku czego najm³odsze
pokolenie rozumie, jak wa¿n¹ rolê w ¿yciu ludzi i zwierz¹t pe³ni
las, jak go chroniæ, rozwijaæ i  jak umiejêtnie korzystaæ z jego
dóbr. A gdzie ta jesieñ? Mo¿e w kolorowych koronach drzew,
mo¿e w  ch³odzie, który dzieciom pomalowa³ noski na czerwono,
mo¿e w szeleœcie zesch³ych liœci i zapachu ziemi? Ka¿dy z nas j¹
spotka³.  Na koniec wycieczki dzieci uraczy³y siê pysznymi kie³-
baskami z ogniska i gor¹c¹ herbatk¹. Wycieczka uda³a siê, dzieci
pe³ne wra¿eñ i wiedzy  wróci³y do przedszkola. Dziêkujemy za-
tem panom leœniczym z Leœnictwa Opawica za poœwiêcony czas
i zaanga¿owanie w proces edukacyjny dzieci.

                                       Anna Komplikowicz - Serwetnicka

www.twojeglubczyce.pl

- Portal regionalny
o charakterze informacyjno
-turystycznym, promuj¹cym
 powiat g³ubczycki, gminê,

miasto.
Serwis skupia siê

na propagowaniu a tym samym wspieraniu
inicjatyw spo³eczno-kulturalnych,

 tworzonych przez ludzi dla ludzi.
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JUBILEUSZ 70-LECIA LICEUM - VIII ZJAZD  ABSOLWENTÓW
     W dniach 25-26 wrzeœnia 2015 r. w g³ubczyckim liceum odby³y siê obchody 70-lecia istnienia szko³y

po³¹czone z VIII Zjazdem Absolwentów.  (wiêcej zdjêæ na www.twojeglubczyce.pl)
Przygotowania do jubileuszu trwa³y od wiosny, a Komitet Organizacyjny tworzy³y 23 osoby, z prezesem Stowarzyszenia Absol-

wentów im. Bronis³awy Adamskiej, Janem Ba¿yñskim na czele. Nie  sposób wymieniæ tu wszystkich, nauczycieli, pracowników
administracji i obs³ugi oraz uczniów, którzy przygotowali budynek szkolny do zjazdu i nauczycieli, którzy zorganizowali program
artystyczny oraz uporz¹dkowali z uczniami groby naszych dawnych pedagogów.

W pi¹tek 25 wrzeœnia, nauczyciele, uczniowie i absolwenci zapalili znicze na grobach nauczycieli i pracowników administracji oraz
symbolicznie dla zmar³ych absolwentów pod g³ównym krzy¿em cmentarnym. Nastêpnie w koœciele parafialnym odby³a siê msza œw.
w intencji szko³y i absolwentów, któr¹ odprawi³ by³y szkolny katecheta ks. Marcin Sychterz, obecny proboszcz parafii Nowa
Cerekwia. Kolejnym punktem programu by³a uroczysta akademia w hali sportowej liceum, któr¹ poprowadzili nauczyciele: Anna

Siwiec i Piotr Naumczyk. Wœród zaproszonych goœci byli obecni: przedstawiciel Kurato-
rium Oœwiaty w Opolu  Piotr £aba, radny Sejmiku Wojewódzkiego Zbigniew Zió³ko, Staro-
sta G³ubczycki Józef Kozina, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk oraz
prezesi zwi¹zków nauczycielskich, dyrektorzy szkó³ i innych instytucji gminnych i powiato-
wych. Podczas akademii m³odzie¿ licealna przedstawi³a program artystyczny, prezentuj¹c
poezjê Patrona Szko³y Adama Mickiewicza (Weronika Kucab i Bart³omiej Koz³owski), umie-
jêtnoœci wokalne (wystêp chóru, grupy wokalnej w sk³adzie: Magdalena Hewak, Magdale-
na Fedorowicz, Magdalena Jêdrysek, Karolina Bêœ i Szymon Misiurka oraz solistki Kamili

Klein), a tak¿e tañce w wykonaniu Judyty Pakulskiej, Adama Szmuca, Natalii Kawy,
Micha³a Wysockiego, Julii Kaœków i Rafa³a Artymiaka ze szko³y tañca Royal Dance
Center oraz ró¿ne dyscypliny sportowe. Pokaz gry w siatkówkê wykona³a grupa w
sk³adzie: Micha³ Cyganek, Piotr Solorz, Dominik Górecki, Marcin Kurek, Micha³ Szcze-
pañski, Robert Mirga, Anna Chawa, Karolina Górka i Anna Reszke. Pokaz gry w
badmintona zaprezentowali: Marta Bro¿ko, Monika Mazur, Dawid Mazur i Robert
Mirga. Rzadk¹ dyscyplinê sportow¹ - gimnastykê - przedstawili w krótkim pokazie
Micha³ Kander, Tomasz Kwaœniewski i Micha³ Bednarski. Nie zabrak³o pokazu umie-
jêtnoœci koszykarzy: Aleksandra Wierzbicka, Martyna Wójcik, Dominik Œniatowski,
Bartosz Wêgrzyn, Micha³ Cyganek i Piotr Solorz; zawodników taekwondo: Olgi Ja-
b³oñskiej, Paw³a Or³owskiego i Wojciecha ̄ ³obickiego wyszkolonych przez trenera
KST Sparta G³ubczyce Daniela Jano. Kolejnymi punktami programu by³y: prezentacja

multimedialna w wykonaniu Agaty D¹browy i Dawida Morawca pod kierunkiem prof. Stanis³awy Wiciak, przedstawiaj¹ca historiê
szko³y, a nastêpnie przemówienie dyrektora Tadeusza Eckerta i gratulacje zaproszonych goœci.W sobotê ju¿ od rana w szkole
zbiera³y siê grupy absolwentów. Najstarsi z nich zdawali maturê w 1948 i 1949 r. Ogó³em podczas tego zjazdu, liceum odwiedzi³o
oko³o 400 by³ych uczniów. Przyjechali, niekiedy z odleg³ych czêœci Polski i Niemiec, równie¿ byli nauczyciele. Powodzeniem cieszy³y
siê zorganizowane przez uczniów i nauczycieli kawiarenki. Du¿e zainteresowanie wzbudzi³ zorganizowany dziêki absolwentowi
Robertowi Galarze (i z jego udzia³em) pokaz umiejêtnoœci opolskiego szwadronu w barwach 9 Pu³ku U³anów Ma³opolskich na terenie
szko³y za hal¹ sportow¹, po którym w hali odby³o siê wspólne œpiewanie pieœni legionowych pod kierunkiem dyrektora Tadeusza
Eckerta i Marii Farasiewicz i przy akompaniamencie Mariana Ba¿yñskiego. Ka¿dy z uczestników zjazdu otrzyma³ specjalnie wydany
w tym celu œpiewnik. Zjazd zakoñczy³ trwaj¹cy do rana i zdaniem uczestników bardzo udany bal.

Wiêcej informacji na temat jubileuszu i
tegorocznego VIII Zjazdu Absolwentów
zostanie zamieszczonych w "Kalendarzu
G³ubczyckim" na 2016 r., natomiast na stro-
nie internetowej Zespo³u Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych www.lo.powiatglubczycki.pl
oraz na facebooku (strona ZSO G³ubczy-
ce i Stowarzyszenie Absolwentów) mo¿-
na obejrzeæ liczne zdjêcia ze zjazdu.

                         Katarzyna Maler
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V ŒWIATOWY  DZIEÑ
TABLICZKI MNO¯ENIA

   25. wrzeœnia obchodziliœmy w Zespole Szkó³ w Lisiêcicach V Œwiatowy Dzieñ
Tabliczki Mno¿enia. Jest to miêdzynarodowa akcja, która ma na celu zachêcenie
wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mno¿enia, zw³aszcza po d³ugich wa-
kacjach, a tak¿e uœwiadomienie ludziom, i¿ znajomoœæ tabliczki mno¿enia jest nie-

zbêdna w ¿yciu codziennym.
   W tym dniu zosta³y przeprowa-

dzone przez Komisje Egzaminacyj-
ne egzaminy z tabliczki mno¿enia.
Akcja rozpoczê³a siê o godzinie 8:00
na terenie szko³y. Asystenci - ucznio-
wie z klas gimnazjalnych, przepyty-
wali z tabliczki mno¿enia m³odszych
kolegów, kole¿anki, nauczycieli i
pracowników obs³ugi naszej szko-
³y. Ponadto uczniowie brali udzia³  w
rozgrywkach matematycznych z

u¿yciem kart do tabliczki mno¿enia, tj. "B³yskawica", "Szeryf", "Szybki Bill", "Pry-
mus", " Kó³ko, Krzy¿yk"  i " Trzy ̄ ycia" w trakcie, których rywalizowali miêdzy
sob¹ o tytu³ MISTRZA TABLICZKI MNO¯ENIA. Nastêpnie grupa uczniów wy-
sz³a poza teren szko³y przepytywaæ z tabliczki mno¿enia mieszkañców Lisiêcic.
Ka¿da prawid³owo odpowiadaj¹ca osoba zdobywa³a  tytu³ "MT EXPERT" (mistrz
tabliczki  mno¿enia) i otrzymywa³a plakietkê z tytu³em i logo mistrzostw.

  Poprzez wspóln¹ zabawê mogliœmy ³¹czyæ siê z ludŸmi na ca³ym œwiecie oraz
propagowaæ wiedzê matematyczn¹ w œrodowisku lokalnym i szkolnym. Nasza akcja
spotka³a siê  z ogromnym zainteresowaniem i entuzjazmem zarówno ze strony pyta-
nych jak  i pytaj¹cych. Obchody Œwiatowego Dnia Tabliczki Mno¿enia sprawi³y
uczniom  i mieszkañcom wiele radoœci, a przy okazji uœwiadomi³y przydatnoœæ ta-
bliczki mno¿enia  w ¿yciu codziennym. Czekamy z niecierpliwoœci¹ na rok nastêpny,
bogatsi o zdobyte doœwiadczenia i pe³ni nowych pomys³ów. Gratulujemy Mistrzom,
dziêkujemy Egzaminatorom i wszystkim uczestnikom.

Koordynatorzy: Marta Górska-Walaszek, Andrzej Ustrzycki

KONCERT
DLA SENIORÓW

     20.09. br. w Klubie "na Skrzy¿owaniu"
Miejskiego Oœrodka Kultury w G³ubczycach
odby³ siê koncert G³ubczyckich Dinozaurów,
a zaraz po nim recital Marii Farasiewicz przy
akompaniamencie Mariana Ba¿yñskiego. Wy-
brzmia³y tu znane i lubiane przeboje z lat 60.
70. 80. i wspó³czesne. Przeplatane poezj¹ mi-
³osn¹, recytowan¹ przez aktora teatru TRA-
DYCJA  ZSM - Mietka Zaj¹ca.

     Ró¿norodnoœæ stylów muzycznych w za-
skakuj¹cych aran¿acjach urzek³a widowniê,
któr¹ stanowili nie tylko seniorzy, ale tak¿e
m³odsze pokolenie. Wytworzy³a siê specyficz-
na wiêŸ miêdzypokoleniowa. Nie zabrak³o tu
nuty rockowej, jak równie¿ liryczno - senty-
mentalnej. W iœcie klubowej atmosferze wy-
konawcy porwali publicznoœæ do tañca, która
wirowa³a w rytmie walca, cha - chy, country i
innej. Wyœpiewane utwory przywo³a³y wspo-
mnienia i niejednego wzruszy³y.

     Impreza ta zosta³a zorganizowana przez
G³ubczyck¹ Radê Seniorów w ramach Senio-
raliów 2015. Przewodnicz¹cy tej Rady Janusz
Peczkis wyrazi³ wdziêcznoœæ wszystkim wystê-
puj¹cym w koncercie, wrêczaj¹c symboliczne
bukiety kwiatów. Publicznoœæ nagrodzi³a wy-
konawców gromkimi brawami i ¿ywio³owym
aplauzem.

                                               Redakcja ZSM

OG£OSZENIE   "LOTERIA PARAGONOWA"
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w G³ubczycach informuje, i¿  01 paŸdziernika  2015r. rozpoczyna siê jeden z priorytetowych

projektów edukacyjnych Ministerstwa Finansów loteria paragonowa.
 G³ównym celem loterii jest uœwiadomienie obywatelom dokonuj¹cym zakupów towarów lub us³ug, ¿e w kwocie, jak¹ zostawiaj¹,

np. w sklepie, w barze, u fryzjera, na stacji benzynowej, zawarte s¹ podatki, a co za tym idzie, w interesie ka¿dego z nas jest uzyskanie
od przedsiêbiorcy paragonu - dowodu uczciwie dokonanej transakcji. Projekt ten ma uœwiadomiæ Polakom, ze paragon to nie tylko
potwierdzenie zakupu u³atwiaj¹ce reklamacjê, ale równie¿ dowód na to, ze podatek który uiszczamy zostanie odprowadzony do
bud¿etu pañstwa.

Branie paragonu to wspieranie uczciwej konkurencji i walka z szar¹ stref¹, a co za tym idzie wiêksze dochody do bud¿etu, z którego
finansowane s¹ szko³y, szpitale, drogi i inne cele publiczne, jak i korzyœæ w przypadku wygranej w loterii.

Loteria bêdzie prowadzona przez okres 12 miesiêcy, z uwzglêdnieniem co kwarta³ jednej, szczególnie premiowanej bran¿y. Uczest-
nikami loterii mog¹ byæ jedynie osoby, które ukoñczy³y 18 lat. Ka¿dy z nich bêdzie móg³ zarejestrowaæ dowoln¹ liczbê paragonów,
przy czym ka¿dy paragon musi byæ wystawiony na kwotê co najmniej 10 z³. Zg³oszenie udzia³u w loterii wymaga zarejestrowania na
specjalnej stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl.

          Co miesi¹c mo¿na wygraæ nagrodê g³ówn¹ I stopnia - samochód Opel Astra; nagrody II i III stopnia _ laptopy, tablety oraz
tablet dla osoby, która wystawi³a paragon, którego posiadacz wygra³ nagrodê I stopnia. Raz na kwarta³ mo¿na wygraæ nagrodê
specjaln¹ - samochód Opel Insignia, losowan¹ tylko dla paragonów z wybranej bran¿y us³ugowej w danym kwartale.

Loteria paragonowa zak³ada losowanie nagród g³ównych I stopnia  i specjalnych na antenie telewizji - TVP Telewizja Regionalna.
Losowanie   nagród  g³ównych  I stopnia i nagród II stopnia w danym miesi¹cu odbywaæ siê bêdzie spoœród paragonów na zakup
towarów i us³ug dokonanych i zarejestrowanych w miesi¹cu poprzednim. Losowanie nagród specjalnych odbywaæ siê bêdzie
spoœród paragonów za zakup us³ug w wybranej bran¿y premiowanej dokonanych i zarejestrowanych w kwartale poprzedzaj¹cym
miesi¹c losowania. Rejestracja paragonów bêdzie mo¿liwa ju¿ od 01 paŸdziernika, a pierwsze losowanie nagród odbêdzie siê 16
listopada na antenie TVP Regionalna.

Jednoczeœnie informuje siê, i¿ na terenie Urzêdu Skarbowego w G³ubczycach oraz podmiotów wspó³pracuj¹cych tj.: Urzêdów
Gmin,  Oœrodków Pomocy Spo³ecznej, Powiatowego Biura Pracy oraz Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych  Inspektorat w G³ubczy-
cach dostêpne s¹ ulotki informacyjne pn. "Narodowa Loteria Paragonowa" (do pobrania a¿ do wyczerpania zapasów).

Wszystkie informacje o zasadach loterii dostêpne s¹ na stronie internetowej  www.loteriaparagonowa.gov.pl .



Listopad  2015 nr  11/270 13

XXXII HARCERSKI RAJD JESIENNY "GRA-
NICZNYM SZLAKIEM"
W dniach 02-03.10.2015r. odby³ siê XXXII Harcerski Rajd

Jesienny "Granicznym Szlakiem". Patrole na trasie G³ub-
czyce - Go³uszowice - Równe - Mokre - Mokre Kolonia -
Pietrowice rozwi¹zywa³y zadania z zakresu wiedzy harcer-
skiej i zdobywa³y wiedzê na temat bezpiecznego poruszania
siê po drogach, ochrony przeciwpo¿arowej oraz udzielania
pierwszej pomocy.

Punkty kontrolne obstawione by³y przez harcerzy z Dru¿y-
ny Harcerskiej "TROPICIELE" oraz przez s³u¿by mundurowe:

10. Opolsk¹ Brygadê Logistyczn¹ w Opolu,  Œl¹sko - Ma³opolski  Oddzia³ Stra¿y
Granicznej w Raciborzu, Komendê Powiatow¹ Policji, Komendê Powiatow¹ Pañ-
stwowej Stra¿y Po¿arnej  i Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹.

Po obiedzie, zakwaterowaniu, zuchy i harcerze œpiewali piosenki i bawili siê
na terenie Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach. W sobotê mia³a miejsce zaplanowana
niespodzianka: przeprowadzono turnieje strzelania z wiatrówki i ³uku pod okiem
¿o³nierzy z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, a tak¿e wyœcig skoków w worku.
Nastêpnie wyruszono na drug¹, krótsz¹ ju¿ trasê z Pietrowic do Parku Bp. Anto-
niego Adamiuka, gdzie harcerze z³o¿yli polne kwiaty. Odby³a siê Msza Polowa,
której przewodniczy³ Proboszcz Parafii Równe ks. Krzysztof Cieœlak. Nastêpnie
wyruszono w drogê powrotn¹ do Szko³y w Pietrowicach na obiad. Po chwili
odpoczynku rozpocz¹³ siê apel podsumowuj¹cy ca³y rajd, na który przybyli
zaproszeni goœcie. Pogoda nam dopisa³a, patrole bawi³y siê œwietnie, wszyscy
wrócili do domu z pucharami, dyplomami i uœmiechami na twarzach.

Przyznano nastêpuje puchary:
Puchar Starosty Gromada Zuchowa  „Weso³e Kangurki” z Nowej Cerekwi,

Puchar Burmistrza Dru¿yna Harcerska  „Bolejs³awy” z Pietrowic, Puchar Prze-
wodnicz¹cego Rady miejskiej - Dru¿yna Harcerska  „Tropiciele Przygód” z Bog-
danowic, Puchar 10 Opolskiej Brygady Logistycznej - Dru¿yna Harcerska „Wi-
chry” z Nowej Cerekwi Puchar Komendanta Œl¹sko -Ma³opolskiej Stra¿y gra-
nicznej - Dru¿yna „nambik” z Kietrza , Puchar Komendanta Powiatowej policji
- Dru¿yna Harcerska „Paradox” z g³ubczyc, PucharPrezesa  Zarz¹du miejsko-
Gminnego Zwi¹zku OSP RP  Dru¿yna Harcersko-po¿arnicza „P³omyki” z G³ub-
czyc, Puchar dyrektora Zespo³u Szkó³ w pietrowicach Dru¿yna Harcerska  „Za-
wisza  Czarny”  z Baborowa, Puchar  Komendanta Hufca  OHP Gromada Zucho-
wa „ Iskierki” z G³ubczyc,

Puchar Komendanta Hufca ZHP  Gromada Zuchowa „Weso³e Nutki” z Kie-
trza,Puchar Komendanta Hufca ZHP - Dru¿yna Harcerska „ Pi¹tek 13-tego”  z
Lisiêcic, Puchar od firmy „Galmet” a zarazem wiceprzewodnicz¹cego Rady Przy-
jació³ Harcerstwa - Dru¿yna Harcerska „Tropiciele” z g³ubczyc” GRATULUJEMY

WSZYSTKIM I ZAPRASZAMY NA PRZYSZ£OROCZNY XXXIII JU¯ RAJD.

                                                                Aleksandra Lipiñska
(wiêcej zdjêæ na www.twojeglubczyce.pl)

 IV ZLOT
CHOR¥GWI OPOLSKIEJ

W dniach 18-20.09.2015r. odby³ siê  w Brze-
gu IV Zlot który zgromadzi³ ok. 500 harcerzy
z ca³ej Opolszczyzny. Komendê Hufca Zwi¹zku
Harcerstwa Polskiego w G³ubczycach reprezen-
towa³a dru¿yna harcerska "Tropiciele" i dru¿y-
na "Nieprzetartego Szlaku". Zlot Chor¹gwi Opol-
skiej to cykliczna impreza odbywaj¹ca siê co dwa
lata, organizowana przez wybrane hufce z woje-
wództwa. Wczeœniejsze zloty goœci³y takie mia-
sta, jak Kêdzierzyn-KoŸle, Nysa i Opole. Ko-
mend¹ tegorocznego zlotu by³a brzeska polana
w Parku Wolnoœci, Górka Jerzego, która  zape³-
ni³a siê namiotami. Program zlotu przewidywa³
zajêcia wspólne oraz w oddzielnych podobozach
- zuchowym, harcerskim, starszoharcerskim, wê-
drowniczym oraz na trasie Nieprzetartego Szla-
ku. Atrakcjami zlotu by³o miêdzy innymi zwie-
dzanie zabytkowego Zamku Piastowskiego oraz
parków miejskich. Harcerskie patrole mo¿na by³o
spotkaæ w ca³ym mieœcie podczas zorganizowa-
nej gry terenowej. Jednym z jej punktów by³y
zajêcia na krytym basenie. W pi¹tek harcerze go-
œcili w ratuszu. W sobotê na stadionie odby³ siê
koncert, przed którym zostali wyró¿nieni zas³u-
¿eni harcerze. W niedzielê odby³a siê uroczysta
zlotowa msza polowa, w Parku Wolnoœci. Ca³a
impreza zakoñczy³a siê apelem i wspóln¹
"iskierk¹".

   Z harcerskim pozdrowieniem
          CZUWAJ! Aleksandra Lipiñska

DZIEÑ PAPIESKI
Dnia 15.10.2015r. harcerze Komendy Hufca

Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w G³ubczycach
zgromadzili siê w przeddzieñ wybrania na pa-
pie¿a Œwiêtego Jana Paw³a II, by upamiêtniæ tê
datê. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê w auli wido-
wiskowej Miejskiego Oœrodka Kultury koncer-
tem, pod kierownictwem dh. phm. Józefa Ka-
niowskiego, poœwiêconym osobie Ojca Œwiê-
tego. Po monta¿u s³owno - muzycznym zebrani
goœcie, w tym w³adze samorz¹dowe, instrukto-
rzy, zuchy i harcerze oraz mieszkañcy G³ubczyc
udali siê na plac Œw. Jana Paw³a II, aby uroczy-
œcie uczciæ ten dzieñ i z³o¿yæ wi¹zanki kwiatów
przed tablic¹ pami¹tkow¹. Wartê honorow¹
pe³nili harcerze Komendy Hufca Zwi¹zku Har-
cerstwa Polskiego

Aleksandra Lipiñska
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OSOBY POTRZEBUJ¥CE POMOCY
W ZWI¥ZKU  Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM

 LUB PRZEMOC¥ W RODZINIE MOG¥ J¥ UZYSKAÆ:
* w Punkcie Konsultacyjnym /budynek Urzêdu Miejskiego,  ul. Niepodleg³oœci 14, pok.24 (II piêtro), tel. 77 485-08-60
  - dy¿ury cz³onków Gminnej Komisji ds. Rozwi¹zywania   Problemów Alkoholowych:
         we wtorki  w godz. 12.00 -14.00  w pi¹tki w godz.  9.00 - 11.00   œrody w godz. 14.00 - 16.00
*dy¿ury  terapeuty:
   w poniedzia³ki i œrody w godz.  16.00  - 19.30  przez telefon zaufania - bezp³atna infolinia:
   - codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00 - 14.00  tel  0800 - 475 - 070
*  u psychologa ds. przemocy /w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej przy     ul. Pocztowej 6a tel. 77 485-29-22/
   - przyjmuje w pi¹tki w godz. 14.00 - 16.00  (termin spotkania nale¿y wczeœniej uzgodniæ telefonicznie)
* Grupy samopomocowe AA i AL-Anon spotykaj¹ siê w pomieszczeniach Stowarzyszenia G³ubczyckiego Klubu Abstynenta
      (budynek Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach ul. Niepodleg³oœci 14):
    -   grupa AA  -  w ka¿d¹ œrodê o godz. 18.00   grupa Al- Anon  -  w ka¿dy wtorek o godz. 18.00
* G³ubczycki Klub Abstynenta czynny codziennie od godz.17.00
*  Franciszkañski Oœrodek Pomocy Dzieciom /ul. Zakonna 3/  - czynny codziennie w godz. 14.00 - 22.00  /tel. 77 485-61-77/
*  Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i m³odzie¿y - po³¹czenie bezp³atne: 116 111

MISTRZOSTWA POLSKI
SENIORÓW TAEKWONDO

W dniach 25-27 wrzeœnia 2015 roku w K³obucku odby³y siê XXVIII Mistrzo-
stwa Polski Seniorów Taekwondo.  Reprezentacja KST G³ubczyce i ZS w Pietrowi-
cach w sk³adzie Marta Wsiaki, Karolina Konik, Kamila Ciechanowska, Paulina Szpak,
Daria Baran, Oliwia Fulneczek, Bartosz S³odkowski wraz z trenerem Danielem Jano
przywioz³a z mistrzostw trzy kr¹¿ki  z³ote, jeden srebrny i trzy br¹zowe medale.

Na najwy¿szym stopniu podium w Mistrzostwach Polski Seniorów  w uk³a-
dach dru¿ynowych stanê³a nasza dru¿yna kobiet w sk³adzie: Karolina Konik, Kamila
Ciechanowska, Paulina Szpak, Daria Baran, Oliwia Fulneczek i Marta Wsiaki poko-
nuj¹c w finale obroñczynie tytu³u z tamtego roku z LKT Legnica. Nasze Panie do³o-

¿y³y br¹zowy medal z
walk dru¿ynowych, dziê-
ki któremu w klasyfika-
cji medalowej zosta³y
uznane najlepsz¹ dru-
¿yn¹ Mistrzostw Polski
Seniorów Taekwondo.
Równie¿ tytu³ Mistrza
Polski i drugi z³oty me-
dal uzyska³a Paulina
Szpak wygrywaj¹c indy-
widualne uk³ady formal-
ne (Najlepsza zawod-

niczka Pucharu Europy z Budapesztu w 2014 r.). Trzeci z³oty medal wywalczy³ Bar-
tosz S³odkowski pokonuj¹c w finale aktualnego vice mistrza Œwiata w kategorii + 85
kg. Srebrny medal przypad³ Marcie Wsiaki w indywidualnych walkach do 75 kg.
Trzecie miejsce i br¹zowy medal wywalczy³a Karolina Konik w  indywidualnych
walkach do 62 kg i trzecie miejsce w testach si³y .

Wyniki naszych zawodników: Paulina Szpak I m uk³ady indywidualne, I m  uk³ady
dru¿ynowe i III m. walki dru¿ynowe, Bartosz S³odkowski I m walki powy¿ej 85 kg,
Karolina Konik I m  uk³ady dru¿ynowe i III m. walki dru¿ynowe, III m walki do 62
kg i III m testy si³y, Marta Wsiaki I m.  uk³ady dru¿ynowe i III m. walki dru¿ynowe, II
m walki do 75 kg, Kamila Ciechanowska I m. uk³ady dru¿ynowe i III m. walki dru¿yno-
we, Daria Baran I m uk³ady dru¿ynowe i III m. walki dru¿ynowe, Oliwia Fulneczek I m.
uk³ady dru¿ynowe i III m. walki dru¿ynowe

Warto dodaæ, ¿e patronat honorowy nad Mistrzostwami Polski objê³a Mi-
strzyni Olimpijska w p³ywaniu Otylia Jêdrzejczak oraz trzykrotna Mistrzyni Œwiata w
taekwondo Joanna Paprocka. To by³ ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Euro-
py, które odbêd¹ siê ju¿  w paŸdzierniku poprzedzone zgrupowaniem Kadry Narodo-
wej. Wszystkim naszym kadrowiczom ¿yczymy sukcesów na zbli¿aj¹ce siê Mistrzo-
stwa Europy, które odbêd¹ siê w Szkocji.

ŒWIÊTO
PIECZONEGO ZIEMNIAKA
CUDAKA

 21.  wrzeœnia 2015 roku w Przedszko-
lu nr 2 im. Kubusia Puchatka  zosta³ og³o-
szony konkurs plastyczny "Ziemniaki
cudaki".

Konkurs ten odby³ siê tak¿e w Oddziale
Przedszkolnym    w G³ubczycach Sadach i
trwa³ od poniedzia³ku do czwartku, nato-
miast w pi¹tek 24 wrzeœnia 2015 roku, na
zakoñczenie konkursu, po œniadaniu wraz
z dzieæmi udaliœmy siê na plac przy œwietli-
cy so³eckiej, gdzie p³onê³o ju¿ ognisko, a w
nim piek³y siê ziemniaczki, które przygoto-
wa³y dla nas mama Gracjanka Wodarza i
rodzice Hani Krasickiej. Oprócz ziemniaków
by³a tak¿e kie³baska z ro¿na i "ziemniacza-
ne krêcio³ki", a tak¿e dobre humory, które
towarzyszy³y naszym milusiñskim przez
ca³y czas. W tym dniu tak¿e pogoda szcze-
gólnie dopisa³a, sprzyja³a wiêc udanej za-
bawie na placu wokó³ œwietlicy, w której
bra³y udzia³ wszystkie przedszkolaki. Uno-
sz¹cy siê z dymem  z ogniska zapach pie-
czonych ziemniaków, sprawia³, ¿e dzieci
z niecierpliwoœci¹ oczekiwa³y na poczêstu-
nek. Kiedy ziemniaki, kie³baski   i "ziemnia-
czane krêcio³ki" by³y ju¿ upieczone, dzieci
zasiad³y do stolika  i zjad³y przygotowane
pysznoœci. Uœmiechniête buzie i weso³e
miny mówi³y same za siebie. Apetyt dopi-
sywa³ wszystkim. Pod koniec imprezy od-
wiedzi³ nas Pan Józef Krasicki - so³tys wsi
G³ubczyce Sady, który ofiarowa³ dzieciom
s³odycze, za co serdecznie dziêkujemy. Pod-
czas powrotu do domów, zachwycone dzie-
ci dzieli³y siê ze swoimi rodzicami wra¿enia-
mi z prze¿ytego dnia.

                      Olga Wiercioch
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POLISH OPEN IX
INTERNATIONA  KARATE

GRAND PRIX BIELSKA BIA£EJ
 W dniach 10-11 paŸdziernika 2015r w Bielsku Bia³ej

odby³o siê Polish Open IX  International Karate  Grand Prix
Bielska Bia³ej. By³y to jedne z najwiêkszych zawodów na
terenie Polski. Startowa³o ponad 820 zawodników w tym 1120
osobo konkurencji, z 102 klubów i 22 pañstw. By³y to zawo-
dy, które wspó³decydowaæ bêd¹ o powo³aniu zawodników
do Kadry Polski na 2016r. Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-
Do G³ubczyce reprezentowali: Klaudia Bociek która w kata
18-21 lat zajê³a bardzo wysokie 5 miejsce oraz  w kata junio-
rów zdoby³a srebrny medal. Szymon Cieœlik,  w kata kadetów
zaj¹³ wysokie 5 miejsce oraz w kata 12-13 lat zdoby³ br¹zowy
medal. Franciszek Wysocki, w kata 8 lat zdoby³ z³oty medal,
Wiktoria Sawicka,  w kata 7 lat zdoby³a z³oty medal,  a Anna
Paruszewska zaj¹³a 5 miejsce. Wiktoria Sawicka w kata 8 lat
zdoby³a srebrny medal, Marta Fiet br¹zowy medal, a Julia
Hac zajê³a 7 miejsce, Mateusz Stankiewicz w kata 10 lat zdo-
by³ br¹zowy medal, Kolasa Aleksander w kata 11 lat zaj¹³
wysokie 5 miejsce, Tomasz Kolasa w kata 9 lat zdoby³ br¹zo-
wy medal a Klaudiusz Leliñski  zaj¹³ 7 miejsce. W zawodach
startowali równie¿: Oliwia i Aleksander Rojek, Maciej Fiet,
Mariusz Ho³da, Maciej Kowalczyk oraz Jakub Patryjach, któ-
rym tym razem nie uda³o siê stan¹æ na podium. W ogólnej
klasyfikacji nasz klub zaj¹³ 19 miejsce. Z osi¹gniêtych wyni-
ków nale¿y byæ bardzo zadowolonym i œwiadczy to ¿e nasi
zawodnicy wk³adaj¹ wiele wysi³ku w przygotowaniach na tre-
ningach, obozach, seminariach oraz startach w zawodach.
Musz¹ pogodziæ naukê z uprawianiem karate. Jedynym ma-
rzeniem zawodników i trenera jest mo¿liwoœæ pozyskiwania
funduszy na dalszy rozwój coraz wiêkszej grupy oraz rzetelne
ocenianie przez wszystkich dzia³aczy, sêdziów itp.

 VII INTERNATIONAL OPEN
 CHAMPIONSIP CHAMPION CUP

17. paŸdziernika 2015r w £odzi odby³ siê VII INTERNATIO-
NAL OPEN CHAMPIONSIP CHAMPION CUP.

W zawodach
startowa³o 260
zawodników z
23 klubów. Lu-
dowy Zespó³
Sportowy Kara-
te - Do

G³ubczyce re-
prezentowali:
Szymon Cieœlik,
w kata kadetów
zdoby³ z³oty me-
dal (foto), w
kata m³odzików zdoby³ z³oty medal, Klaudia Bociek, w kata 16-20
lat zdoby³a z³oty medal, Julia Hac, w  kata 9 lat zdoby³a z³oty medal,
Jakub Patryjach, w kata 11 lat zdoby³ srebrny medal, Maciej Kowal-
czyk, w kata m³odzików br¹zowy medal.  By³y to nastêpne udane
zawody naszych zawodników.

MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ
O PUCHAR GÓR ŒWIÊTOKRZYSKICH
Jak co roku pod koniec wrzeœnia odby³ siê Miêdzynarodo-

wy Turniej o Puchar Gór Œwiêtokrzyskich w badmintonie.
 Do Suchedniowa przyjecha³a ca³a czo³ówka Polski oraz

badmintoniœci
z Czech, Litwy,
£otwy, Ukra-
iny i Bia³orusi.
Rywalizacja na
kortach trwa³a
trzy dni.
Wœród m³odzi-
ków m³od-
szych najlep-
szym zawodni-
kiem turnieju
zosta³ nasz  za-

wodnik Szymon Œlepecki, który zwyciê¿y³ w trzech grach sin-
glu, deblu z Jakubem Mazurem  oraz w grze mieszanej. Kuba
do³o¿y³ jeszcze br¹zowy medal w grze pojedynczej. Szymon
kolejny raz udowodni³, ¿e wiedzie prym na badmintonowych
kortach i jest bardzo utalentowanym i pracowitym zawodni-
kiem.Na najwy¿szym stopniu podium stoj¹ Szymon Œlepecki
i Jakub Mazur

¯yczymy dalszego rozwoju i wspania³ych sukcesów.

III MEMORIA£
 MARIANA KRASOWSKIEGO
W Komprachcicach w pierwsz¹ sobotê paŸdziernika odby³ siê

III Memoria³ Mariana Krasowskiego w  badmintonie.
Na starcie stanê³o blisko sto dzieci, które rywalizowa³y o najlep-

sze miejsca i cenne nagrody w kategorii dzieci i ¿aków. Impreza
zgromadzi³a dzieci z ca³ej Polski jak i naszych s¹siadów z niedale-
kich Czech. Nasz klub reprezentowa³a spora iloœæ zawodników, któ-
rzy z ogromnym zapa³em przyst¹pili do swoich pojedynków. Najle-
piej spisa³a siê Maja Janko, która pewnie zwyciê¿y³a w kategorii
dzieci. Na najni¿szym stopniu podium stanê³y razem siostry Zieliñ-
skie: Oliwia i Julia. Nicola Mazur uplasowa³a siê na trzeciej pozycji
w ¿akach w pó³finale przegrywaj¹c z póŸniejsz¹ zwyciê¿czyni¹ tur-
nieju zawodniczk¹ z Czech. Równie¿ s³owa uznania nale¿¹ siê Ma-
teuszowi Golas i Emilii Mstowskiej, którzy dzielnie walczyli w ka¿-
dym spotkaniu zajmuj¹c ostatecznie pi¹te miejsce wœród ¿aków.
Rafa³ Mielnik i Martyna Matusz tak¿e wywalczyli pi¹t¹ lokatê lecz
w kategorii dzieci.

,,UCZUCIA''
Mój Panie, nie chcê siê

wywy¿szaæ nad innymi,
bo Ty wiesz, ¿e Uspokajasz

moje serce, a ja Ciê oczeku-
jê, bo Ty Jesteœ uciszeniem

 i  pokojem moim, dziêku-
jê Ci za moje ¿ycie,

 którego czasem nie doce-
niam, ale Ty jesteœ dla mnie
si³¹ do dzia³ania w tym wiel-
kim  i zakrêconym œwiecie,

 bo ¿ycie nie jest ³atwe i
niekiedy brakuje mi si³;

tylko,  ¿e modlitwa,
odnoszê wra¿enie, jest ta-

kim ko³em ratunkowym dla
mnie, w chwilach s³aboœci i
wielkiego trudu.  GK

FEELINGS (uczucia)
my Lord, i do not want to be
superior to others, because you
know that you calm my heart,
and i look forward to You,
because You are my appesement
and peace so i thank You for my
life that i sometimes do not
appreciate, but you are strenghts
to act to me in this big and
crazy world because life is not
easy and sometimes i am short
of strenghts
i have an impression that prayer
is sort of a lifebelt
for me at moments of weakness
 and  great harship
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IX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
BADMINTONA
OLIMPIAD SPECJALNYCH
W dniach 8-10.10. 2015 roku w Trzciance odby³ siê IX Ogólnopol-
ski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych, którego celem by³o
popularyzacjê badmintona, jako dyscypliny sportu dla osób z niepe³-
nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w Olimpiadach Specjalnych.

W turnieju wziê³o
udzia³ 70 zawodników z
15 oddzia³ów regional-
nych z ca³ej Polski. Wo-
jewództwo opolskie re-
prezentowa³o piêciu za-
wodników z K- KoŸla,
Czarnow¹s oraz dwóch
uczniów ze Specjalnego
Oœrodka Szkolno - Wy-
chowawczego z G³ub-
czyc: Karolina Mirga i
Denis Marcinek.

Po przyjeŸdzie udali-
œmy siê na halê spor-
tow¹ gdzie rozgrywane
by³y gry obserwowane,
po których zawodnicy
zostali przydzieleni do
poszczególnych grup
sprawnoœciowych. W
godzinach wieczornych
uczestniczyliœmy w
uroczystej  ceremonii
otwarcia zawodów,
któr¹ uœwietni³y wystê-
py zespo³ów muzycz-

nych i tanecznych. Patronat honorowy nad wydarzeniem przyj¹³
Burmistrz Trzcianki pan Krzysztof Czarnecki.

W nastêpnych dniach zosta³y rozegrane gry pojedyncze, gry po-
dwójne i miksty. Podczas gier emocji nie brakowa³o, kibicowaliœmy i
trzymaliœmy kciuki do ostatniego pojedynku. Po zaciêtych  grach
zarówno Karolina Mirga jak i Denis Marcinek zdobyli po z³otym me-
dalu, natomiast w grze mieszanej wywalczyli br¹zowy medal. Radoœci
nie by³o koñca.

Po zawodach odby³a siê ceremonia dekoracji zawodników oraz
ceremonia zamkniêcia zawodów, po której zjedliœmy obiad i wyruszy-
liœmy do domu.                                                     Dariusz Sza³agan

VII OPOLSKI MITYNG
KOLARSKI

OLIMPIAD SPECJALNYCH
30.09.2015 na miejskim stadionie Polonii odby³ siê VII

Opolski Mityng Kolarski Olimpiad Specjalnych.
Organizatorem by³ Specjalny Oœrodek Szkolno Wycho-

wawczy w G³ubczycach.
 W zawodach wziê³o udzia³ 75 osób w tym 51 zawodni-

ków z Województwa Opolskiego. Goœciliœmy kluby z miej-
scowoœci:  Czarnow¹sy, G³ogówek,  Kêdzierzyn KoŸle, Kup,
Opole, Strzelce Op., Zawadzkie oraz G³ubczyce.

W ceremonii otwarcia wziêli udzia³ dyrektor Specjalnego
Oœrodka Szkolno Wychowawczego  Barbara Rosicka oraz
dyrektor regionalny Olimpiad Specjalnych Polska - Opol-
skie Ewa Ha³ambiec. Zawodnicy startowali w trzech kon-
kurencjach, 500 metrów na rowerach trójko³owych, 1000
metrów oraz 5000 metrów.  Nasz oœrodek reprezentowali
Denis Marcinek, Kamil Mirga, Patrycja Ho³da, Karolina
Mirga, Przemek Pasternak, Kamil Sad³o oraz Pawe³ £azuta.

  Atmosfera panuj¹ca podczas zawodów by³a cudowna.
Zawodnicy dopingowali siebie nawzajem zmuszaj¹c startu-
j¹cych do jeszcze wiêkszego wysi³ku. Mityng kolarski oka-
za³ siê dla naszych uczniów szczêœliwy gdy¿ zajêli oni czo-
³owe miejsca.

W kategorii trójko³owców I miejsce zaj¹³ Kamil Sad³o, a II
miejsce Przemys³aw Pasternak. W kategorii 1000 metrów
dziewcz¹t m³odszych I miejsce zajê³a Karolina Mirga na tym

samym dystansie w kategorii dziewcz¹t starszych I miej-
sce zajê³a Patrycja Ho³da. W kategorii 1000 metrów
ch³opców m³odszych II miejsce zaj¹³ Kamil Mirga na
tym samym dystansie w kategorii ch³opców starszych
II miejsce zaj¹³  Denis Marcinek. Na dystansie 5000 m  I
m. zaj¹³ Pawe³ £azuta,

Po tak dobrym wystêpie jest szansa i¿ nasi zwyciêz-
cy bêd¹ mogli spróbowaæ swoich si³ na Mistrzostwach
Polski!

 Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania wolontariu-
szom z  Liceum Ogólnokszta³c¹cego za pomoc w prze-
prowadzeniu zawodów oraz zarz¹dowi Klubu Polonia
za umo¿liwienie przeprowadzenia naszej imprezy na Sta-
dionie Miejskim                             Tomasz Kiszczyk

    <<<  (wiêcej zdjêæ na www.twojeglubczyce.pl)
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
1. 10 listopada 2015 r. odbêd¹ siê:
a) V przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y

nieruchomoœci zabudowanej wolnostoj¹cym budynkiem miesz-
kalnym jednorodzinnym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 74 o powierzchni 0,4000 ha, po³o¿onej w miejsco-
woœci Opawica 39. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 80
000,00 z³. Wadium wynosi 8 000,00 z³.

b) V 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.

c) V przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomoœæ lokalowej (lokal  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.

2. 16 listopada 2015 r. odbêd¹ siê:
a) II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y

nieruchomoœæ lokalowej (lokal mieszkalny o pow. u¿ytkowej 13,15
m2), po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Grunwaldzkiej nr 11/1
wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 418/5.
Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 6 796,20 z³. Wadium
wynosi 680,00 z³.

b) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomoœæ lokalowej (lokal o innym przeznaczeniu ni¿ miesz-
kaniowy o pow. u¿ytkowej 145,90 m2), po³o¿onej w G³ubczy-
cach przy ul. Rynek nr 3-5/a wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci
gruntu z dzia³ki nr 372/3. Cena wywo³awcza do przetargu wyno-
si 327 199,00 z³. Wadium wynosi 32 800,00 z³.

3. 17 listopada 2015 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nie-
ograniczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci oznaczonej
wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 615/1 o powierzchni
0,1630 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Raciborskiej. Cena
wywo³awcza do przetargu wynosi 107 470,00 z³. Wadium wyno-
si 11 000,00 z³.

4. 1 grudnia 2015 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nie-
ograniczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej
budynkiem by³ego gimnazjum, oznaczonej wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ki nr 621/52, 621/59 i nr 546/4 o ³¹cznej po-
wierzchni 1,4919 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Racibor-
skiej nr 23. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 968 950,00 z³.
Wadium wynosi 97 000,00 z³.

5. 24 listopada 2015 r. odbêdzie siê IV przetarg ustny nie-
ograniczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej
budynkiem magazynowo - sk³adowym, oznaczonej wed³ug ewi-
dencji 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 18 357,00 z³. Wadium wynosi
1 900,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Terminy i warunki wniesienia wadium za-
warte s¹ w og³oszeniach o przetargach.

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

INFORMACJA
KOMENDY PP STRA¯Y PO¯ARNEJ
20. wrzeœnia na stadionie Polonii odby³y siê Powiatowe Za-

wody Sportowo-Po¿arnicze dru¿yn OSP z terenu powiatu g³ub-
czyckiego.

W zawodach wziê³o udzia³ ³¹cznie 14 dru¿yn w tym 6 kobie-
cych. Klasyfikacja przedstawia siê nastêpuj¹co: w kategorii se-
niorów 1 miejsce OSP Bliszczyce I, 2 miejsce OSP Bliszczyce II,
3 miejsce OSP Zubrzyce, w kategorii KDP 1 miejsce OSP Dzier-
¿ys³aw, 2 miejsce OSP Baborów i 3 miejsce OSP Raków. Wszyst-
kim serdecznie gratulujemy.

 W obu kategoriach dru¿yny, które zajê³y pierwsze trzy miej-
sca otrzyma³y puchary a dru¿yny, które zajê³y 1 miejsca otrzy-
ma³y talony na zakup sprzêtu po¿arniczego na kwotê 1500z³.
Nagrody i puchary ufundowa³o Starostwo Powiatowe w G³ub-
czycach. “Na koniec zawodów wszyscy posilili siê stra¿ack¹
grochówk¹.

27 wrzeœnia. w Dzier¿kowicach w gminie Branice odby³y siê
po raz czwarty æwiczenia stra¿aków ochotników z Polski i
Czech w ramach unijnego projektu pod nazw¹ "Wspomaganie
dzia³añ jednostek ochotniczych stra¿y podczas powodzi". W
ramach æwiczeñ zaprezentowano specjaln¹ przyczepê do dozo-
wania materia³ów sypkich o nazwie Neptun, której producentem

jest Fabryka Urz¹dzeñ Specjalnych z Andrychowa. Po prezenta-
cji stra¿acy z Polski i Czech wspólnie przeæwiczyli ró¿ne warian-
ty uk³adania worków z piaskiem z wykorzystaniem wspomnia-
nego urz¹dzenia.
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REKLAMA  W G£OSIE G£UBCZYC
 G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o zasiêgu

gminy, w formacie A4 z ok³adk¹ w kolorze. Ukazuje siê na
prze³omie miesiêcy w nak³adzie 1200 egz. oraz w wersji

elektronicznej. Reklamy - tylko czarno bia³e na wewnêtrz-
nych stronach - podstawowy modu³ - w  ramce 9x9cm,

jednorazowa edycja 100,00z³ +VAT, przy wiêkszej iloœci cenê
mo¿na negocjowaæ.

   Treœæ reklam nadsy³aæ  w wersji elektronicznej w pliku JPG
(rozdz. 300dpi) na adres e-mail "janwac@o2.pl", w terminie
do 15. ka¿dego miesi¹ca na miesi¹c nastêpny, wraz z poda-

niem "parametrów"
niezbêdnych do wystawienia

 Faktury Vat przez Miejski Oœrodek Kultury.

G³os G³ubczyc -
 bezp³atny informator samorzadowy

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

 Red. naczelny - Jan Wac,  Adres Redakcji: 48-100 G³ubczyce,
ul. Niepodleg³oœci 14, Urz¹d Miejski,  tel. 77 485-30-21

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

 do 10 ka¿dego miesi¹ca.
 Materia³y mo¿na zostawiaæ  w sekretariacie Urzêdu Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za nades³ane  i opubli-

kowane listy
 oraz zastrzega sobie prawo skracania, redagowania  tekstów i

zmiany tytu³ów;
Nie odpowiadamy za treœæ zamieszczonych  og³oszeñ i reklam.

Numery archiwalne GG  - www.glubczyce.pl, wszystkie GG
oraz Kalendarze G³ubczyckie na  http://www.sbc.org.pl

Druk - WIE-DRUK, ul. Królowej Jadwigi 1/29,
 42-500 Bêdzin, tel.604 257 694,   www.wie-druk.pl

PODSUMOWANIE WSPÓ£ZAWODNICTWA SZKÓ£
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH W RAMACH
SZKOLNEGO ZWI¥ZKU SPORTOWEGO W ROKU SZKOL-
NYM 2014/2015 W GMINIE G£UBCZYCE

Szko³y podstawowe
I miejsce      SP Nr 1 G³ubczyce
II miejsce     SP Nr 2 G³ubczyce
III miejsce   ZS Lisiêcice
IV miejsce   ZS Bogdanowice
V miejsce     SP Go³uszowice
Szko³y gimnazjalne
I miejsce      PG Nr 1 G³ubczyce
II miejsce    ZS Lisiêcice
III miejsce   ZS Pietrowice
IV miejsce   ZS Bogdanowice
Podsumowanie wspó³zawodnictwa SZS w Pow. G³ubczyckim
 szkó³ z Gminy G³ubczyce za rok szkolny 2014/2015
Szko³y Podstawowe
III      miejsce             -  SP 1 G³ubczyce
IV      miejsce             -  ZS SP Lisiêcice
VI     miejsce              -  SP 2 G³ubczyce
XIII  miejsce              - ZS Bogdanowice
Szko³y  Gimnazjalne
I       miejsce              -  Gimnazjum 1 G³ubczyce
V      miejsce              -   ZS Lisiêcice
VI     miejsce              -   ZS Gimnazjum Bogdanowice
KLASYFIKACJA KOÑCOWA GMIN
 (Szko³y Podstawowe + Gimnazja):
I miejsce            -  Gmina G³ubczyce        127 pkt.
II miejsce          -  Gmina Kietrz                 88 pkt.
III miejsce         -  Gmina Baborów            78 pkt.
IV miejsce         -  Gmina Branice              52 pkt.
Gmina G³ubczyce po raz trzeci z rzêdu zdoby³a I m. w  klasyfi
kacji generalnej  wspó³zawodnictwa szkó³ podstawowych
 i gimnazjalnych, dziêki czemu otrzyma³a puchar przechodni
na w³asnoœæ.
Nagrody indywidualne  Szko³y Podstawowe :
III miejsce -  Oliwia Siekierzyñska  - SP nr1 G³ubczyce
Szko³y  Gimnazjalne :
II miejsce -  Bartosz Ga³¹zka   - Gimnazjum nr1 G³ubczyce
III miejsce - Tomasz Uryga    - ZS Gimnazjum Bogdanowice
  Opracowa³a Bo¿ena B¹k,
  Koordynator Sportu   Gminy G³ubczyce

Fotografie  noworodków:

 KADR Studio Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur, G³ubczyce,

  Grunwaldzka 2,  662 065 354

Szanowna Redakcjo!
 Pare s³ów pisze Piotr Junka
ze Zbara¿a. Ja poszukujê swojej
 rodziny po Junkach.
Panie Janie, proszê zamieœcic ma³e
ogloszenie w swojej gazetce?
 Ja mam ma³e biuro turystyczne
 w Zbara¿u.
Pozdrawiam,  Piotr  Junka
ul. Niezale¿noœci 21
ZBARA¯  47-302 UKRAINA
 mobile--+380984513742
 skype--  junkap2
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Serdecznie Witamy 41 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych we wrzeœniu  2015 w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach. Rodzicom Gratulujemy!

Rozmarynowska Amelia
c.Bogumi³y Kietrz

17.08.2015 11.00 3200/56

Ró¿añski Oliwier
s.Anety Prudnik

09.08.2015 23.50 3240/57

Rubczyñski Piotr
s.Justyny G³ubczyce

30.08.2015 15.45 4150/60

Rzepska Karolina
c.Ma³gorzaty Pleœnica

03.08.2015 10.00 2950/55

Schuster Maxsymi-
lian s. Dominiki Lubrza
05.08.2015 8.35 2850/52

Simon Grzegorz
s.Ma³gorzaty Baborów
31.08.2015 8.05 2970/55

Skibiñski Szymon
s.Niny Kietrz

18.08.2015 6.05 2520/53

Skupiñski Gabriel
s.Angeliki W³odary

07.08.2015 22.25 2800/54

Wilczyñski Bart³omiej
s.Sabiny G³ubczyce

06.08.2015 17.40 3750/59

W³osek Micha³
s.El¿biety Baborów

31.08.2015 23.25 4150/56

Wójcik Patrycja
c.Justyny G³ubczyce

17.08.2015 9.20 3300/57

Zaryczañska Hanna
c.Marii G³ubczyce

31.08.2015 10.20 3550/57

¯³obicki Adam
s.Aleksandry Kietrz

20.08.2015 9.15 3520/56

Bolechowski Kamil
s.Joanny Ciermiêcice

20.09.2015 2.20 3800/56

Czarnecka Maria
c.Sabiny Go³uszowice
03.09.2015 8.40 3000/50

Czy¿owicz Franciszek
s.Barbary G³ubczyce

11.09.2015 4.50 3700/57

G¹gor Jakub
s.Magdaleny G³ogówek

28.09.2015 9.00 3400/55

Herbut Karol
s.Gabrieli  Posucice

25.09.2015 5.05 3550/58

Jagusz Julia
c.Agaty Prudnik

23.09.2015 8.25 2850/54

Kikinder Oskar
s.Sabiny G³ubczyce

12.09.2015 13.25 3600/57

Konik Kajetan
s.Katarzyny Boboluszki
13.09.2015 20.25 3550/56

Ku³akowska Amelia
c.Eweliny Prudnik

24.09.2015 0.35 3740/57

Lutecka Pola
c.Agaty Bodzanów

27.09.2015 19.10 3500/56

Martynów Marcel
s.Rafaeli Boguchwa³ów
24.09.2015 8.35 2750/52

Melonek Ksawier
s.Weroniki Trzebina

28.09.2015 21.40 4700/58
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A.   Janczak
       G³. Sady
B.   A. Sobolewska
           Zopowy
C.     A. Kêpa
       Nowa Wieœ G³.
D. J. Sowa
        Nowy Ro¿nów
E. K. Kindrat
         Bogdanowice
F. M. F¹fara
        Bogdanowice
G. M. Kozik-
        Toporowska
         Bogdanowice
H. OSP
         Bogdanowice
I. R i W Gier
         towscy
         G³ubczyce
J. R i J Œmidoda
         G³. Sady
K.     Wspólnota
         Mieszkanio
         wa   Bernacie
        Górne
        13/13A
L. Zespó³ Szkó³
         Bogdanowice

Konkurs
 na

najestetyczniejsz¹
posesjê/balkon

w  Gminie


