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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

KORONA G£UBCZYCE SADY

ZAWISZYCE POMORZOWICE

DO¯YNKI GMINNO - POWIATOWE
13.09.2015 - KORONY ¯NIWNE:

1. G£UBCZYCE SADY 2. ZAWISZYCE,
3. POMORZOWICE,  4. KRZY¯OWICE,

    BOGDANOWICE, BERNACICE,
    ŒCIBORZYCE M£E
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1.09.2015 SZKO£A PODSTAWOWA NR 1

1.09.2015 PRZY POMNIKU
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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

     Panie Starosto, Panie Burmistrzu,
Koledzy Kombatanci, Weterani Wojny,

Druhny, Druhowie, Harcerze, Droga M³o-
dzie¿y i spo³eczeñstwo ziemi g³ubczyckiej.

     1 wrzeœnia mija 76. roczni-
ca wybuchu najwiêkszej w dzie-
jach ludzkoœci II wojny œwiato-
wej. W tym dniu sk³adamy ho³d
ich weteranom, poniewa¿
wœród rodaków nie ma rodziny,
która by nie straci³a kogoœ bli-
skiego w bojach za ojczyznê.
Dziœ wszystkie pokolenia Polaków oddaj¹ ho³d obroñcom, któ-
rzy nie szczêdzili ofiary krwi i ¿ycia. W pierwszej kolejnoœci wra-
camy myœl¹ do pamiêtnych dni wrzeœnia 1939 r., gdy kraj nasz
sta³ siê ofiar¹ zdradzieckiej napaœci. ̄ o³nierz polski walcz¹c w
osamotnieniu, bi³ siê mê¿nie z przera¿aj¹cymi si³ami najeŸdŸcy.
Symbolem tej nieugiêtej walki sta³o siê Westerplatte. Bitwy pod
Mokr¹ i M³aw¹, nad Bzur¹, w obronie stolicy i Modlina, czy pod
Kockiem dowiod³y, ¿e bohaterska postawa by³a powszechna w
naszej armii. Polscy ¿o³nierze, którzy znaleŸli siê poza granicami
kraju, rozs³awili chlubne tradycje orê¿a polskiego na ró¿nych
frontach II wojny œwiatowej. Wspominamy wszystkich tych,
którzy walcz¹c o Polskê zginêli na polach bitew. S¹ wœród
nich uczestnicy wojny obronnej 1939 r., ci którzy oddali ¿ycie
pod Narwikiem i w Tobruku, w bitwie o Angliê, na polach
Lenino, na stokach Monte Cassino, którzy zginêli w Powsta-
niu Warszawskim i partyzanckich walkach, prze³amywali Wa³
Pomorski i zdobywali Berlin.

     Bilans szeœcioletniej wojny jest przera¿aj¹cy. Na wszyst-
kich frontach zginê³o ponad 50 mln ludzi, w tym oko³o 6 mln
Polaków, 35 mln zosta³o rannych i okaleczonych. Chylimy czo³a
przed Towarzyszami Broni, cz³onkami naszego Zwi¹zku i innych
organizacji kombatanckich, którzy z broni¹ w rêku, postaw¹ w
bojach godn¹ najwy¿szego uznania, dokumentowali, ¿e najwa¿-
niejsz¹ dla nich dewiz¹ jest ,,Jeszcze Polska nie zginê³a, póki my
¿yjemy". Ta myœl przyœwieca³a równie¿ tym, którzy do wolnej
Polski szli w szeregach ruchu oporu, a których udzia³em czêsto
by³y wiêzienia, zes³ania, obozy koncentracyjne i hitlerowskie
katownie oraz sowieckie ³agry. Chwa³a im wszystkim.

Tegoroczny Dzieñ Weterana  obchodzimy w 76-leciu zwyciê-
stwa nad hitlerowskim faszyzmem i zakoñczenia II wojny œwiato-
wej. Nasz¹  powinnoœci¹ jest, abyœmy o tym pamiêtali, bo dzieñ
dzisiejszy rodzi³ siê przed laty na polach bitew. Tam, gdzie cnoty
¿o³nierskie, odwaga i mêstwo, powinnoœci obywatelskie i zdol-
noœæ do najwy¿szej ofiary - by³y wartoœciami najwa¿niejszymi.

    Sk³adamy Wam, Drodzy Weterani ho³d,
za Wasze dokonania i ¿yczymy zdrowia i d³ugich lat ¿ycia.
                         Cz³onek Zarz¹du ZKRPiBWP w G³ubczycach
                                          Amelia  Mamczar  (foto str.2)

Szanowni Pañstwo,
 rozpocz¹³ siê rok szkolny. Zwracamy siê do naszych kie-

rowców o zachowanie szczególnej ostro¿noœci przy zbli¿aniu
siê pojazdami do pasów na drogach w okolicach szkó³ i przed-
szkoli. A wszystkim dzieciom oprócz samych szóstek a przy-
najmniej pi¹tek ¿yczymy podobnie jak braci stra¿ackiej tyle
samo powrotów co wyjœæ do szko³y.

Rzecznik Prasowy KP PP Stra¿y Po¿arnej w G³ubczycach

UROCZYSTE ROZPOCZÊCIE ROKU SZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
  1 wrzeœnia , we wtorek odby³o siê w naszej szkole uroczyste

rozpoczêcie roku szkolnego. Jak co roku, na boisku szkolnym
t³umnie zgromadzili siê uczniowie z rodzicami. Ju¿  o godzinie
dziewi¹tej da³o siê s³yszeæ s³owa hymnu pañstwowego, a na-
stêpnie hymnu szko³y. Pani dyrektor gor¹co powita³a zebranych,
a w szczególnoœci nasze przejête pierwszaki, które po uroczy-
stym œlubowaniu uda³y siê ze swoimi nowymi paniami do klas.
Rozpoczêcie roku uœwietni³ program artystyczny przygotowany
przez klasê  5c. W tym roku szkolnym przyby³o nam cztery   klasy
pierwsze. Dzieci szybko zaaklimatyzowa³y siê w szkolnych murach.

 Dbamy o to, aby do szko³y przychodzi³y z pozytywnym na-
stawieniem, które jest niezbêdne do przyswajania  i zg³êbiania
wiedzy oraz wykorzystywania jej w praktyce na co dzieñ .

                                                   Monika Juzwiszyn (foto str.2)

Do¿ynki 2015
Pierwsze do¿ynki w epoce samorz¹dowej odby³y siê w G³ub-

czycach na Stadionie Miejskim w 1992r z udzia³em Bp. Anto-
niego Adamiuka, potem "wêdrowa³y" od wsi do wsi  do lau-
reatów "Kokursu na najestetyczniejsz¹ wieœ". Po raz drugi
odby³y siê w G³ubczycach w 2015r. z udzia³em Bp. Paw³a Sto-
brawy, przed odbudowanym ratuszem.  Do¿ynki zorganizo-
wane by³y  jako gminno-  powiatowe z zachowaniem tradycyj-
nych elementów : korowód, korony, Msza œw. dziêkczynna,
bochen chleba.  Bogaty program  artystyczno-rozrywkowy
zakoñczony pokazem ogni sztucznych i zabaw¹ do pó³nocy
zosta³ zrealizowany zgodnie z zapowiedziami jakie drukowa-
liœmy  w poprzednich GG. Og³oszono wyniki konkursu na naj-
piêkniejsz¹ koronê (G³ubczyce Sady), na  najestetyczniejsz¹
wieœ (Bogdanowice), odznaczono zas³u¿onych rolników:

Michalina  Dunikowska -  Kwiatonów, Barbara Szkur³at -
Królowe, Ryszard Kowalczykowski  - G³ubczyce, Mieczys³aw
P¹czko - Go³uszowice, Tomasiuk   Marianna - G³ubczyce Sady,
Skromny (z koniecznoœci) fotoreporta¿ na str.1 GG pokazuje
ich bogactwo. Wiêcej zdjêæ  mo¿na bêdzie zobaczyæ na stronie
WWW.glubczyce.pl po jej zmodernizowaniu  (trwaj¹ prace
nad jej zmian¹).  Tydzieñ wczeœniej odby³y siê do¿ynki w No-
wej Wsi G³ubczyckiej które  prezentujemy na 20. str. GG



   PaŸdziernik 2015 nr  10/2694

 DNI
 SENIORA

 18 wrzeœnia br. rozpoczê³y siê „Senioralia”, czyli Dni Se-
niora, które potrwaj¹  do 10 paŸdziernika.

Obchody zainaugurowa³  „Kolorowy przemarsz”, w którym
prócz seniorów wziê³y udzia³ przedszkolaki z Przedszkola nr 2 z
Oddzia³ami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka oraz m³odzie¿
z Oœrodka Szkolno- Wychowawczego.  Korowód wyruszy³  spod
Domu Dziennego Pobytu przy ul. Chrobrego 7  i ulicami miasta
pomaszerowa³ pod ratusz miejski. Tam w „Sali pod Anio³em”
burmistrz G³ubczyc  z³o¿y³ na rêce G³ubczyckiej Rady Seniorów
klucze do bram miasta. Uczestnicy imprezy ubrani byli w koloro-
we stroje, a panie zachwyca³y swoimi piêknymi, ale jak¿e zwario-
wanymi kapeluszami. Dodatkowo, ca³e wydarzenie ubarwia³y
przedszkolaki oraz m³odzie¿ z Oœrodka Szkolno-Wychowawcze-
go, które swoj¹ energi¹ zara¿a³y  ka¿dego. Imprezie towarzyszy³a
mi³a i przyjazna atmosfera, która zostanie d³ugo zapamiêtana przez
wszystkich bior¹cych udzia³ w wydarzeniu seniorów i nie tylko.
Wspó³organizatorem imprezy by³ Miejski Oœrodek Kultury

                                                                    Anna Bieniasz, MOK

 KONCERT
 G£UBCZYCKICH DINOZAURÓW

20.09.15r. - Z okazji obchodów „Dni Seniora”  w „Klubie na
Skrzy¿owaniu ”  odby³ siê wspólny koncert zespo³u „G³ub-
czyckie Dinozaury” oraz Marii Farasiewicz.

W repertuarze wykonawców znalaz³y siê  takie utwory jak  „18

mieæ lat to nie grzech” Katarzyny Sobczyk, czy „Tak jak przed
laty” Gra¿yny Œwita³y. Tak te¿ w³aœnie bawili siê nasi seniorzy –
jak przed laty. Pe³ni ¿ycia, ciesz¹cy siê ka¿d¹ chwil¹, z radoœci¹
uczestniczyli w imprezie. Podczas koncertu zabawa by³a przed-
nia, a tañcom i swawolom nie by³o koñca. Bawili siê do ostatnie-
go taktu muzyki. Seniorzy z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ ju¿ na kolej-
ne atrakcje przygotowane z okazji ich œwiêta.

                                                             Anna Bieniasz, MOK

BIESIADA KOSZYCZKOWA
24 wrzeœnia  w ramach trwania „Dni Seniora” odby³a siê

Biesiada Koszyczkowa w so³ectwie G³ubczyce Sady.

Impreza rozpoczê³a  na placu za œwietlic¹ wiejsk¹. Wszyscy
uczestnicy przybyli z w³asnym, pe³nym pysznoœci koszyczkiem.
Dziêki temu ka¿dy móg³ skosztowaæ wyrobów „w³asnej roboty”
przygotowanych przez naszych seniorów. Nie zabrak³o domo-
wych przetworów, czy pachn¹cych ciast. W imprezie uczestni-
czy³   Józef Kaniowski z MOK.

Œpiewa³ oraz gra³ na akordeonie zachêcaj¹c do wspólnej zaba-
wy. Sielankowa oraz bardzo przyjazna atmosfera spowodowa³a,
¿e biesiadnicy bawili siê wyœmienicie. Kiedy nadszed³ czas po-
wrotu do domów, ¿al by³o wracaæ.

                                                      Anna Bieniasz, MOK

 III SEMINARIUM
Z SHIHAN SANTO TORRE

W dniach 11-13 wrzeœnia 2015 r. w G³ubczycach odby³o siê III
Seminarium z shihan Santo Torre. Mistrz przyjecha³ na treningi
wraz ze swoim uczniem Giuseppe Panagia-jednym z najlepszych
zawodników karate we W³oszech. Seminarium prowadzone by³o
we wspó³pracy z wiceprezesem Polskiego Zwi¹zku Karate shi-
hanem Wac³awem Antoniakiem, trenerem Kadry Polski Markiem
Chwilarskim oraz trenerem z Bielska -Bia³ej shihanem Paw³em
Po³torzeckim. Zawodnicy Kadry Polski mieli okazjê przeszkoliæ
siê na bardzo dobrze zorganizowanych treningach Kadry Pol-
ski, które odby³y siê 10-11 wrzeœnia 2015r. Natomiast zawodnicy
i trenerzy karate, którzy przyjechali z ró¿nych czêœci Polski w
trakcie æwiczeñ seminaryjnych mogli wiele nauczyæ siê i nabraæ
doœwiadczenia z dziedziny technik KATA. Swoim uczestnictwem
w seminarium zaszczyci³ nas, klub karate z Ostravy z trenerem

Senseiem  Milošem Škoda.Seminarium otworzy³ Burmistrz
G³ubczyc Adam Krupa wraz z goœæmi - pani¹ komendant Ko-
mendy Powiatowej Policji  Joann¹ Paruszewsk¹ i pani¹ dyrektor
Szko³y Podstawowej nr 1 Jolant¹ Wojtuœ. (foto str. 20)

Og³oszenie o przetargu
Prezes Zarz¹du G³ubczyckiego TBS Spó³ka z o.o.  ul. Pocztowa 8, 48 - 100 G³ubczyce

og³asza I przetarg nieograniczony pisemny na sprzeda¿ maj¹tku ruchomego:
ci¹gnika rolniczego z wyposa¿eniem dodatkowym

doczo³owym p³ugiem do odœnie¿ania o szerokoœci 2,0m
o sterowaniu hydraulicznym

i przyczepy ciê¿arowej jednoosiowej, wywrotki trzystronnej
Przetarg pisemny odbêdzie siê w dniu 27.10.2015r

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

w zak³adce Jednostki Gospodarcze
G³ubczyckie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego - Przetargi /Og³oszenia 2015
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NAJLEPSZY PROJEKT
W DZIEDZINIE KULTURY

W EUROREGIONIE SILESIA
W LATACH 2008 - 2014

- MIEJSKI OŒRODEK KULTURY
W G£UBCZYCACH

Redakcja: Panie Dyrektorze, w pi¹tek
18.09.2015r. mia³o miejsce wa¿ne
 wydarzenie dla Miejskiego Oœrodka
 Kultury w G³ubczycach.
Zbigniew Zió³ko: Jestem przekonany, ¿e

nie tylko dla Miejskiego Oœrodka, ale ca³e-
go naszego miasta i ca³ej Gminy. Eurore-
gion Silesia podsumowa³ ca³y okres pro-
gramowania na lata 2008 - 2014. Przypomnij-
my, ¿e Euroregion Silesia w swoich szere-
gach gromadzi znaczn¹ czêœæ województwa

œl¹skiego, czêœæ województwa opolskiego i regiony Czech. By³o
nam bardzo mi³o, gdy wœród piêciu nominowanych zobaczyli-
œmy nazwê naszego Miejskiego Oœrodka Kultury. Chwilê po-
tem podskoczyliœmy i krzyknêliœmy z radoœci, gdy prowadz¹ca
galê, Pani Dyrektor Euroregionu Silesia og³osi³a, ¿e pierwsze
miejsce zdoby³ w³aœnie MOK w G³ubczycach!

Red.: Czy to pierwsza taka nagroda?
Z.Z.: Nie. Euroregion Silesia ju¿ nas nagradza³, ale za projekty

w poszczególnych latach min. za Polsko - Czesk¹ Telewizjê Dzie-
ciêc¹, ten projekt nagrodzi³ równie¿ Marsza³ek Województwa.
Pierwszy raz jednak zdarzy³o siê, ¿e przy podsumowaniu oœmiu
lat, gdzie z³o¿onych by³o kilkaset projektów, wygraliœmy.

Red.: Proszê przypomnieæ po krótce ten projekt.
Z.Z.: Rok 2013. G³ubczycko - Krnovskie Dni Kultury. Warsz-

taty plastyczno - fotograficzne; warsztaty teatralne i warsztaty
muzyczne - gospel. Zajêcia odbywa³y siê na przemian w Krno-
vie w Oœrodku Wolnego Czasu i w G³ubczycach w MOK.

W projekcie brali udzia³ Czesi i Polacy w wieku 7 - 70+. Wyk³a-
dowc¹ na warsztatach gospel by³ min. Mieczys³aw Szczeœniak,
który wyst¹pi³ te¿ na koncercie galowym. Na tym te¿ koncercie
widzowie zobaczyli dwujêzyczny spektakl "Ma³y Ksi¹¿ê" w
adaptacji i re¿yserii Waldka Lankaufa, w którym Czesi swoje kwe-
stie mówili oczywiœcie po czesku, a Polacy po polsku i wszyscy
wiedzieli, o co chodzi. W przerwie miêdzy koncertem gospel, a
spektaklem goœcie Gali zobaczyli wystawê prac plastycznych. Nikt,
mówi¹c mam na myœli równie¿ widzów, nie wyszed³ g³odny.

Red.: Co Pañstwu, jako organizatorom szczególnie utkwi³o
 w pamiêci z realizacji projektu?
Z.Z.: Panie Redaktorze, tego pro-

jektu ani Pani Monika Komarnicka,
ani ja, ani nasi czescy partnerzy, ni-
gdy nie zapomnimy. Bardzo wyso-
kie wskaŸniki, trudne do wykona-
nia, terminy realizacji, z³o¿onoœæ i
wszechstronnoœæ dzia³añ, kontrole
z Euroregionu… Oni ¿yczyli nam po-
wodzenia, ale nie wierzyli, ¿e po-
przeczkê, któr¹ ¿eœmy sobie sami tak
wysoko ustawili, przeskoczymy.
Projekt z olbrzymi¹ iloœci¹ szczegó-
³ów, wysypanie siê na jednej drob-
nej kwestii mog³o poci¹gn¹æ za sob¹
lawinê konsekwencji skutkuj¹cych
brakiem refundacji œrodków. Tak
przez ca³e piêæ miesiêcy… W koñ-
cu koncert galowy, czy dojedzie cze-
ska publicznoœæ? Przyjechali!!! Uff! Mamy nadkomplet?! Czêœæ
ludzi nie wchodzi na salê! Czêœæ jest sama sobie winna, bo z po-
twierdzeniem obecnoœci czekaj¹ do ostatniej chwili, lub przychodz¹
bez potwierdzenia i do tego spóŸnieni… szkoda nam ich! Przepra-
szamy! Koncert REWELACJA! Spektakl REWELACJA! Spada
kurtyna, schodzi z nas powietrze…dwa lata póŸniej dostajemy I
miejsce! Jak mo¿na cokolwiek zapomnieæ z takiego projektu…

Red.:  Co dalej Panie Dyrektorze?
Z.Z.: Taka nagroda ³aduje akumulatory. Czekamy na szkolenia i

nabory w nastêpnym okresie programowania w Euroregionie Sile-
sia. Pomys³ów nie brakuje. Dla Euroregionu jesteœmy teraz jeszcze
bardziej wiarygodnym partnerem. Euroregion czeka teraz na œrod-
ki z nowej perspektywy finansowej, ale my, jako Oœrodek Kultury
ju¿ od czerwca realizujemy kolejny Polsko - Czeski projekt teatral-
ny. W listopadzie odbêd¹ siê warsztaty oraz premiery w Teatrach.
Tym razem œrodki finansowe pochodz¹ z Ministerstwa Spraw Za-
granicznych. W tzw. miêdzyczasie Senioralia i G³ubczyckie Dni
Kultury trochê bardziej rozci¹gniête w czasie ze wskazaniem na
listopad. Przysz³y rok, to wiêcej krótkich imprez pod ratuszem. Po
sukcesie koncertów tegorocznych z Burmistrzem  Adamem Krup¹
i  pracownikami stwierdziliœmy, ¿e trzeba to kontynuowaæ w wiêk-
szym wymiarze. Ju¿ cieszymy siê na spotkania plenerowe z Pañ-
stwem w przysz³ym roku, a tymczasem do zobaczenia w MOK

Red.: Dziêkujê za rozmowê i dobre wieœci, oby tak dalej i dalej
                                                                                       Jan Wac

Obwieszczenia Burmistrza G³ubczyc
-  Obwieszczenie z dnia 7.09.2015 r.  do stron postêpowania i spo³eczeñstwa o wniesieniu uzupe³nienia do raportu o oddzia³y-

waniu 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 oddzia³ywa-
niu 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 œrodowi-
skowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiêwziêcia polegaj¹cego na "przebudowie drogi w ci¹gu ul. Œw. Jana w Grob-
nikach wraz z remontem mostu".
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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 G³ubczycki Klub Abstynenta
      (budynek Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach ul. Niepodleg³oœci 14):
    -   grupa AA  -  w ka¿d¹ œrodê o godz. 18.00   grupa Al- Anon  -  w ka¿dy wtorek o godz. 18.00
* G³ubczycki Klub Abstynenta czynny codziennie od godz.17.00
*  Franciszkañski Oœrodek Pomocy Dzieciom /ul. Zakonna 3/  - czynny codziennie w godz. 14.00 - 22.00  /tel. 77 485-61-77/
*  Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i m³odzie¿y - po³¹czenie bezp³atne: 116 111

ODPRAWA KIEROWNICTWA
 4.09.2015  odby³a siê w Zak³adzie Karnym w G³ubczy-

cach  siê wyjazdowa odprawa s³u¿bowa Dyrektora Okrê-
gowego S³u¿by Wiêziennej w Opolu z dyrektorami pod-
leg³ych zak³adów karnych i aresztów œledczych. Spotka-
nie po³¹czono z wizytacj¹ nowego budynku administra-
cyjnego jednostki.

P³k Lidia Olej-
nik przekaza³a
informacje z od-
prawy kierow-
nictwa S³u¿by
Wiêziennej, któ-
ra odby³a siê 26
sierpnia br. w
Centralnym Za-

rz¹dzie S³u¿by Wiêziennej w Warszawie, przedstawiaj¹c
aktualne zagadnienia zwi¹zane z funkcjonowaniem forma-
cji. W dalszej czêœci odprawy Dyrektor Zak³adu Karnego
w G³ubczycach pp³k Miros³aw Ligêza oprowadzi³ dyrek-
torów po nowym budynku administracji oraz budynku

g³ównym jednostki.
Zak³ad Karny w

G³ubczycach by³ jedy-
nym wiêzieniem w
kraju, które do chwili
budowy i otwarcia
w³asnego obiektu ad-
ministracyjnego, ko-
rzysta³o z pomiesz-
czeñ s¹siedniego
s¹du rejonowego.

Dotychczasowa sytuacja komplikowa³a pracê funkcjona-
riuszy, wp³ywaj¹c na funkcjonowanie ca³ej jednostki.
Czynione od d³u¿szego czasu starania zwi¹zane z pozyska-
niem œrodków finansowych na now¹ inwestycjê, zakoñczy-
³y siê pomyœlnie, dziêki czemu zadanie zosta³o ukoñczone.

Od sierpnia br. g³ubczycka kadra ma do dyspozycji no-
woczesny i funkcjonalny obiekt, który w sposób znacz¹-
cy poprawi³ warunki wykonywania powierzonych zadañ.
Nowy budynek usytuowany jest w miejscu starych wiê-
ziennych gara¿y, które zlikwidowano. To trzykondygna-
cyjny obiekt o wysokoœci 11 metrów,   >>>>>>>>.    .

FEDERACJA ORGANIZACJI
PROOBRONNYCH

17. wrzeœnia br. strzelcy z jednostki strzeleckiej 3009 G³ubczyce
im. p³k Stanis³awa Gliñskiego ZS"Strzelec" OS-W, wziê³a czynny
udzia³ w uroczystoœci inauguracji Federacji Organizacji Proobron-
nych przed  Grobem Nieznanego ̄ o³nierza w Warszawie.

W zlocie uczestni-
czy³o ponad 4 tysi¹ce
m³odych ludzi cz³on-
ków organizacji pro-
obronnych z ca³ej Pol-
ski. W spotkaniu wzi¹³
udzia³ wicepremier, mi-
nister obrony narodo-
wej Tomasz Siemoniak,
szef Sztabu Generalne-
go WP gen. Mieczys³aw Gocu³, wiceminister obrony narodowej Beata
Oczkowicz, Dowódca Generalny Rodzajów Si³ Zbrojnych Miros³aw
Ró¿añski, genera³ broni WP Marek Tomaszycki, prezes Œwiatowego
Zwi¹zku ̄ o³nierzy AK Leszek ̄ ukowski, przedstawiciel BBN Czes³aw
JóŸwik oraz córka gen. Andersa - Anna Maria Anders.

Ceremoniê otwarcia I Zlotu Organizacji Proobronnych "Tobie Oj-
czyzno" zakoñczy³a uroczysta defilada z udzia³em uczestników spo-
tkania. Kolejnym punktem I Zlotu Organizacji Proobronnych "Tobie
Ojczyzno" jest piknik historyczno-patriotyczny zorganizowany w
Akademii Obrony Narodowej. Wœród atrakcji przewidzianych pod-
czas pikniku znajd¹ siê m.in. nauka strzelania w miasteczku strzelec-
kim, ekspozycje broni, wojskowe tory przeszkód, koncert orkiestry
wojskowej, pokazy musztry paradnej i pokazy grup rekonstrukcji hi-
storycznej. Nie zabraknie stanowisk promocyjnych wielu instytucji
wojskowych i s³u¿b mundurowych.

                                                               GRZEGORZ TOBIASIÑSKI

>>>>> który pe³ni równie¿ funkcjê wejœcia do jednostki. W budynku
znajduj¹ siê odrêbnie umiejscowione wartownia i dzia³ ochrony oraz
biura poszczególnych dzia³ów s³u¿b, a tak¿e sala odpraw i pokój go-
œcinny. Dziêki zastosowaniu w nim nowoczesnych rozwi¹zañ, funk-
cjonariusze dysponuj¹ odpowiednio wyposa¿onymi pomieszczenia-
mi do pracy oraz urz¹dzeniami zapewniaj¹cymi kontrolê obiektu i jego
terenu. Bezpieczeñstwo zapewnia nowoczesny elektroniczny system
ochrony. Dziêki budowie znacz¹co poprawi³a siê równie¿ estetyka jed-
nostki.

                                    Tekst i zdjêcia: ppor.  Bart³omiej Kawulok
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ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie Tacy Sami zrzeszaj¹ce rodziców dzieci  niepe³nosprawnych z powiatu G³ubczyckiego,
zaprasza wszystkich zainteresowanych  fachow¹ pomoc¹ terapeutyczn¹ dla swojej Pociechy
do siedziby Stowarzyszenia  - ulica Chrobrego 21 w G³ubczycach.
Obecnie Stowarzyszenie wspó³pracuje z logoped¹, fizjoterapeut¹, terapeut¹ integracji sensorycznej, pedagogiem.
Systematycznie odbywaj¹ siê grupowe zajêcia plastyczne i logarytmiczne. Ponadto raz na kwarta³ organizujemy spotkania
 dla rodziców , których los obdarzy³  niepe³nosprawnym dzieckiem aby wspólnie  dzieliæ siê swoimi doœwiadczeniami,
udzielaæ wsparcia , wskazywaæ mo¿liwoœci godnego rozwoju NASZYCH PODOPIECZNYCH.
Najbli¿sze spotkanie zaplanowane jest na 17.10.2015r. o godz. 17.00.
Wszelkie informacje dotycz¹ce dzia³alnoœci Stowarzyszenia mo¿na uzyskaæ pod numerem telefonu 601 341 199

60 LAT MINÊ£O…
60 lat istnienia Szko³y
w Pietrowicach to piêkny jubileusz

Droga prowadz¹ca do naszego
œwiêta by³a ró¿norodna. Wyzna-
cza³y j¹ zmiany w strukturze orga-
nizacyjnej, kolejni dyrektorzy,
zmieniaj¹cy siê nauczyciele i pra-
cownicy szko³y. Te wszystkie lata
pe³ne by³y wzruszeñ, radoœci, a
tak¿e chwil trudnych, które mu-

sieliœmy pokonywaæ. Si³y i wiary do pokonywania przeszkód
dostarcza³ nam patron, którym 15 lat temu zosta³ Jan Pawe³ II.
W zwi¹zku z tym podejmowaliœmy i podejmujemy ró¿norodne
dzia³ania m.in. Marsz Pamiêci, Wojewódzki Przegl¹d Poezji i Pie-
œni œw. Jana Paw³a II " Syæko Se Wom Zycom", konkursy powia-
towe, pielgrzymki. Œw. Jan Pawe³ II "¿yje" w naszej szkole i na-
szych sercach.

12 wrzeœnia 2015
roku by³ dla
uczniów i pracowni-
ków szko³y dniem
wyj¹tkowym. Wte-
dy obchodziliœmy
nasz podwójny ju-
bileusz. Wydarzenie
to by³o tym bardziej
wyj¹tkowe, ¿e za-
szczyci³ je swoj¹

obecnoœci¹ Metropolita Krakowski Jego Eminencja Kardyna³
Stanis³aw Dziwisz, przyjaciel i towarzysz naszego najwiêkszego
Rodaka, naszego Patrona szko³y z który spêdzi³ w Krakowie a
póŸniej w Watykanie prawie 40 lat. Wspólnie z nami prze¿ywali
to wyj¹tkowe œwiêto tak¿e biskup Diecezji Opolskiej Pawe³ Sto-
brawa, opolski wicekurator oœwiaty Rafa³ Rippel, starosta Józef
Kozina, burmistrz Adam Krupa, ksiê¿a  z ca³ego dekanatu na
czele z ksiêdzem dziekanem Ryszardem Polaszem oraz wielu in-
nych goœci zaprzyjaŸnionych z pietrowick¹ szko³¹.

Obchody jubileuszu zapocz¹tkowa³a uroczysta msza œw. w
intencji pracowników szko³y, uczniów i rodziców pod przewod-
nictwem  ksiêdza Kardyna³a w asyœcie ks. sekretarza Tomasza
Szopa, ksiêdza biskupa, ksiêdza dziekana oraz ksiêdza probosz-
cza Krzysztofa Wójtowicza oraz innych kap³anów. Metropolita
Krakowski wyg³osi³ do wszystkich zgromadzonych homiliê. Jego
s³owa by³y wzruszaj¹ce  i pe³ne m¹droœci, któr¹ siê z nami po-
dzieli³. Uczniowie aktywie uczestniczyli we mszy œw., prowadzili
modlitwê wiernych, s³u¿yli przy o³tarzu, dziêkowali Kardyna³o-
wi, ¿e zechcia³ byæ z nami. Po zakoñczeniu mszy   w uroczystym
przemarszu udano siê do szko³y.

W szkole pan dyrektor Bogdan Kulik przywita³ wszystkich
przyby³ych na nasze œwiêto. Zwróci³ uwagê na dzia³ania, które
podejmujemy jako placówka posiadaj¹ca tak niezwyk³ego pa-
trona. Podkreœli³, ¿e taki patron to jednoczeœnie wyró¿nienie i
wielka odpowiedzialnoœæ. Tê czêœæ uroczystoœci uatrakcyjni³
wystêp laureatów tegorocznego Wojewódzkiego Przegl¹du Po-
ezji i Pieœni œw. Jana Paw³a II. Wiele ciep³ych i ¿yczliwych dla
naszej szko³y s³ów skierowali tak¿e zaproszeni goœcie. Szczegól-
nie wa¿nym i wyczekiwanym momentem by³o wyst¹pienie ksiê-
dza Kardyna³a Stanis³awa Dziwisza. Wspomina³ on naszego
Patrona i opowiada³ o ró¿nych sytuacjach, radosnych i trud-
nych, które razem prze¿yli. Wyst¹pienie Kardyna³a zakoñczy³o
wspólne zdjêcie z najm³odszymi uczniami naszej szko³y.

Uczniowie i pracownicy Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach byli
bardzo szczêœliwi, ¿e mogli prze¿yæ tak piêkny jubileusz. By³ on
niezwyk³y i wyj¹tkowy. Przed nami kolejne lata ciê¿kiej pracy.
Nie boimy siê jednak nowych wyzwañ, bowiem nad nami czuwa
nasz œwiêty Patron.

                                                                   Izabela Rostowska
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ZAJÊCIA SPORTOWE
POZALEKCYJNE

 DLA DZIECI
 i  M£ODZIE¯Y

BADMINTON -   Hala sportowa ZOKiS
Poniedzia³ek    15.00-16.30  pocz¹tkuj¹cy
                          16.30-18.30 zaawansowani
Wtorek             14.30-16.00 pocz¹tkuj¹cy
                          16.00-18.00 zaawansowani
Œroda                15.00-16.30 pocz¹tkuj¹cy
                          16.30-18.30 zaawansowani
Czwartek         14.30-16.00 pocz¹tkuj¹cy
                          16.00-18.00 zaawansowani
Pi¹tek               15.00-16.30 pocz¹tkuj¹cy
                          16.30-18.30 zaawansowani
Zajêcia prowadz¹ lic.  trenerzy kl I i II
 i instruktorzy badmintona olimpijczycy
i medaliœci Mistrzostw Polski Bo¿ena Haracz,
Przemys³aw Krawiec, Bo¿ena B¹k
 i Jaros³aw B¹k  Tel. 607147951
   Zajêcia dla amatorów
- Tel.663914445
Wtorek 18.15-19.45
Czwartek 18.15-19.45
ZS KARATE-DO G£UBCZYCE
 - Szko³a Podstawowa Nr 1
 Tel. 663914445
Poniedzia³ek    18.00-19.00 pocz¹tkuj¹cy
                          19.00-20.00 zaawansowani
Wtorek             18.00-20.00 pocz¹tkuj¹cy
                          19.00-20.00 zaawansowani
Œroda                18.00-19.00 pocz¹tkuj¹cy
Czwartek          19.00-20.00 zaawansowani
Zajêcia prowadzi licencjonowany instruktor
Karate Shotokan: III Dan Janusz Ho³da
Tel.kom. 725 486 2015
Wiêcej informacji. na:
 Facebook LZS Karate-DO G³ubczyce
PI£KA NO¯NA - Orlik G³ubczyce
Poniedzia³ek    15.30-16.30  do lat 7
                          16.30-17.30 8-9 lat
Œroda                15.30-16.30  8-9 lat
Pi¹tek               15.30-16.30 do lat 7
                          16.30-17.30 8-9 lat
Zajêcia prowadz¹:
Jakub Milewski   tel. 693044475
Rafa³ Czarnecki    tel. 782250033
TAEKWONDO Szko³a Podstawowa Nr 2
Wtorek     16.30-18.00
Czwartek  17.30-19.00
Sala sportowa "Rolniczak"
Œroda        19.30-21.00
Zajêcia prowadzi
Daniel Jano Tel.668 091 723

TURNIEJ SILESIA CUP
Turniejem Silesia Cup 5 wrzeœnia  m³odzie¿ Technika G³ubczyce otworzy³a

sezon 2015/2016. W pierwszy weekend wrzeœnia do zmagañ o punkty przyst¹pi-
li badmintoniœci w czterech kategoriach wiekowych. W grach pojedynczych
ch³opców nasz klub wiód³ prym zdobywaj¹c dwa czo³owe miejsce we wszyst-
kich kategoriach. Wœród juniorów pierwsze miejsce zdoby³ Robert Mirga, dru-
gie miejsce zaj¹³ Dawid Mazur. W juniorach m³odszych w finale Kordian Kobyl-
nik okaza³ siê lepszy od Jakuba Girenia. W fina³owym pojedynku m³odzików
Maciek Matusz pokona³ swojego partnera z gry podwójnej Bartosza Ga³¹zkê z
którym zwyciê¿yli w deblu. Ta sama sytuacja w finale mia³a miejsce w m³odzi-
kach m³odszych Szymon Œlepecki zwyciê¿y³ swojego partnera w grze podwój-
nej Jakuba Mazur. Razem te¿ zwyciê¿yli w deblu a Szymon do³o¿y³ jeszcze trzeci
z³oty kr¹¿ek w grze mieszanej. Jeszcze kilka medali zdobyliœmy w grach podwój-
nych : Juniorzy - Robert Mirga zwyciê¿y³ w grze mieszanej, a Dawid Mazur z
Mart¹ Broszko zajêli drugie miejsce. Marta Broszko z Monik¹ Mazur uplasowa³y
siê na drugim miejscu w deblu. W juniorach m³odszych w grze mieszanej wygra³
Kordian Kobylnik drugie miejsce wywalczyli Jakub Gireñ z Weronik¹ Koœció³ek
natomiast w deblu zwyciê¿yli Jakub Gireñ i Micha³ Bienia. Zdobyliœmy najwiêcej
medali spoœród wszystkich ekip tak¿e sezon zaczêliœmy obiecuj¹co.

19.09 2015r. na hali Azoty w Kêdzierzynie-KoŸlu odby³y siê
zawody, które rozpoczê³y zmagania najm³odszych badmintoni-
stów w nowym sezonie.

Do turnieju przyst¹pi³o blisko sto dzieci z szesnastu klubów byli te¿ m³odzi
badmintoniœci z Czech i S³owacji. Nasz klub zdoby³ na tej imprezie najwiêcej
medali. W kategorii U-9 dziewcz¹t ca³e podium by³o nasze pierwsze miejsce
zajê³a Maja Janko, drugie Oliwia Zieliñska a trzecie Julia Zieliñska. W kategorii
U-11 startowa³a z powodzeniem równie¿ Maja Janko zdobywaj¹c srebrny medal

                                                                                             . Przemys³aw Krawiec

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu 7 paŸdziernika 2015 r. odbêdzie

siê I przetarg ustny nieograniczony w sprawie oddania w dzier¿awê nierucho-
moœci oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ki nr 700/13, 700/14,
699/1 i 699/2 o ³¹cznej powierzchni 14,0527 ha, po³o¿onej w obrêbie gruntów
G³ubczyce. Czynsz dzier¿awny wywo³awczy w stosunku rocznym wynosi rów-
nowartoœæ 159,70 dt ¿yta. Wadium wynosi 2 000,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieni¹dzu.
Termin i warunki wniesienia wadium zawarte s¹ w og³oszeniu o przetargu.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w G³ubczy-
cach ul. Niepodleg³oœci nr 14 (pokój nr 20) - telefon (077) 485 30 21 we-
wnêtrzny 223 i 224 lub w internecie na stronie WWW.glubczyce.pl

Sprzedam dom wolno stoj¹cy po³o¿ony w Pomorzowicach.
Budynek o pow. 140 mkw, dzia³ka 3500 mkw, po remoncie, do zamieszkania, cena: 315 tys. z³

AS Nieruchomoœci, tel. 501 533 977
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BUDOWA KANALIZACJI
SANITARNEJ Z OCZYSZCZALNI¥

ŒCIEKÓW W LISIÊCICACH

1. Inwestor : G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja Sp. z o.o.
2. Cele realizacji Inwestycji:

Celem strategicznym przedsiêwziêcia
by³o uporz¹dkowanie gospodarki wod-
no-œciekowej w gminie G³ubczyce
zgodnie z zasadami trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju przy
za³o¿eniu stopniowego spe³niania wymogów okreœlonych pol-
skim i unijnym prawem ochrony œrodowiska.  Celem  Projektu
by³o równie¿ wzmocnienie spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej
na terenie realizacji inwestycji, poprawa stanu œrodowiska natu-
ralnego, czystoœci wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki
œciekowej gminy G³ubczyce do wymagañ Polski i Unii Europej-
skiej, a tym samym przyczynienie siê do realizacji celów polityki
ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania i po-
prawy jakoœci œrodowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz
oszczêdnego i racjonalnego wykorzystania zasobów natural-
nych. Realizacja inwestycji przyczyni siê równie¿ do realizacji
celów strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym, któ-
re sprowadzaj¹ siê do zrównowa¿onego rozwoju i poprawy ja-
koœci ¿ycia mieszkañców, a co jest z tym bezpoœrednio zwi¹zane,
do wzrostu konkurencyjnoœci gospodarczej kraju.

2.1 Bezpoœrednimi celami przedsiêwziêcia s¹:
a. Ograniczenie iloœci zanieczyszczeñ przedostaj¹cych siê do
gruntu, wód gruntowych i powierzchniowych
b. Likwidacja nieszczelnych, bezodp³ywowych zbiorników
œcieków "szamb"
c. Poprawa warunków ¿ycia lokalnej spo³ecznoœci
d. Poprawa warunków technicznych i sanitarnych prowadze
nia dzia³alnoœci gospodarczej
e. Urbanistyczne przygotowanie terenu pod budownictwo
mieszkaniowe i letniskowe
f. Rozwój gospodarczy
g. Uatrakcyjnienie gminy jako miejsca zamieszkania oraz
inwestowania

h. Poprawê stanu sanitarno - epidemio logicznego
Z uwagi na: brak zró¿nicowania wysokoœciowego terenu wsi

Lisiêcice, uk³ad cieku wodnego (rowu) sta-
nowi¹cego odbiornik œcieków oczyszczo-
nych,  mo¿liwym by³o wybudowanie ka-
nalizacji  grawitacyjnej,
z wy³¹czeniem dwóch
budynków z których to
œcieki odprowadzane
s¹ ciœnieniowo.  G³ów-
nymi problemami przy
realizacji inwestycji
by³y zwarta zabudowa
mieszkaniowa jak rów-
nie¿ zalegaj¹ca na nie-
wielkiej g³êbokoœci na
terenie czêœci wioski
ska³a.

Ze wzglêdu na zwart¹ zabudowê bu-
dowa sieci kanalizacyjnej odbywa³a siê
krótkim odcinkami od 50m do 100m w wy-
kopach w¹skoprzestrzennych na g³êbo-
koœciach od 1,6m do 6,0m.

Koñcowym elementem systemu kana-
lizacyjnego jest oczyszczalnia œcieków, na której praca wszyst-
kich podstawowych urz¹dzeñ technologicznych odbywa siê w
sposób automatyczny z mo¿liwoœci¹ sterowania rêcznego. Stan
pracy urz¹dzeñ oczyszczalni jest na bie¿¹co monitorowany. Sys-
tem do monitorowania stanu pracy oraz stanów alarmowych
oparty jest o modem GSM.

3. Termin rozpoczêcia inwestycji : wrzesieñ 2014r.
4. Zakres rzeczowy inwestycji:
a. Kanalizacja sanitarna o d³ugoœci - 9,73 km.
b. Kanalizacja deszczowa o d³ugoœci - 0,74 km.
c. Oczyszczalnia œcieków ECO-LINE, -   1 kpl.
d. Pompownia œcieków    -    1 kpl.
e. Pod³¹czone gospodarstwa domowe -   231 szt./766 osób
5. Koszty realizacji operacji:
a. Ca³kowity koszt realizacji operacji  - 6 220 514,18z³/brutto/,
w tym:
b. Udzia³ œrodków Unii Europejskiej - 2 435 726,18z³
c. Wk³ad w³asny beneficjenta - 3 784 787,83z³
w tym:
d. Po¿yczka z WFOŒiGW w Opolu - 2 293 800,00z³
6. Podmioty wspó³finansuj¹ce inwestycjê:
a. G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja Sp. z o.o.
b. Urz¹d Marsza³kowski woj.Opolskiego - PROW
c. Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki
      Wodnej w Opolu
7. Termin zakoñczenia inwestycji : 31.05.2015r.

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umieszczeniu

na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach w dniu 10.09.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia
nieruchomoœæ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Niepodleg³oœci nr 11/8 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste
u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 293/7 o powierzchni 0,0273 ha.

Z dniem 22.10.2015 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomo-
œci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782,
985, 1039) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów
albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej nieru-chomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieruchomoœci przed
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.
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1 WRZEŒNIA W ZSM
 1 wrzeœnia br. na placu apelowym Zespo³u Szkó³ Mecha-

nicznych odby³a siê uroczysta akademia inauguruj¹ca nowy
rok szkolny 2015/2016, a jednoczeœnie upamiêtniaj¹ca 76.
rocznic¹ wybuchu II wojny œwiatowej.  A prowadzili j¹ przedsta-
wiciele szkolnego samorz¹du: Mateusz Koœcielny    i Karolina
K¹dzio³a.

T e g o
dnia do
Mechani-
ka przybyli
zaproszeni
goœcie, a
w œ r ó d
nich: radny
S e j m i k u
W o j e -
wódzkiego
- Zbigniew
Zió³ko, z-
ca Komen-
dant Po-

wiatowego Policji - ndkom. Ireneusz Wêgrzyn, z-ca Komendan-
ta Powiatowej Stra¿y Po¿arnej -  kpt. Waldemar Ho³ownia, wice-
dyrektor Zak³adu Karnego - mjr Witold Derewecki, kierownik
Wydzia³u Oœwiaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego - Tomasz

Señ, Ojciec Dyrektor Franciszkañskiego Oœrodka Pomocy Dzie-
ciom - Mieczys³aw Lenard, wiceprezes firmy GALMET - Robert
Galara, przewodnicz¹cy Rady Rodziców - Andrzej Domerecki
oraz lokalne media: w³aœciciel TV G³ubczyce Marian Pospiszel
oraz red. "Rzeczy Powiatowej" - Sylwia Bejnarowicz.

W s³owie wstêpnym dyrektor placówki Jan £ata w sposób
szczególny zwróci³ siê do m³odzie¿y klas pierwszych, charakte-
ryzuj¹c pokrótce edukacjê w ZSM, jak równie¿ nawi¹za³ do wy-
buchu II wojny œwiatowej. Z kolei szkolny teatr TRADYCJA w
monta¿u poetycko- muzycznym "By³ taki wrzesieñ" przywo³a³
krwaw¹ historiê i uczci³ pamiêæ tych, co polegli w wyniku agresji
hitlerowskiej i sowieckiej.

Podczas akademii g³os zabrali tak¿e goœcie. Oto  Zbigniew Zió³-
ko wyrazi³ swe uznanie pod adresem "Mechanika", którego jest
absolwentem. Z kolei  Robert Galara podkreœli³ istotê kszta³cenia
zawodowego i potrzebê fachowców na rynku pracy. Zaœ O. Mie-
czys³aw ubogaci³ ducha s³owem Bo¿ym. Nie zabrak³o tak¿e ¿yczeñ
sukcesów edukacyjnych tak dla uczniów jak i nauczycieli.

Lecz to nie wszystko! Niew¹tpliwie mile zaskoczony by³ prze-
wodnicz¹cy Rady Rodziców, koñcz¹cy sw¹ funkcjê, któremu
ciep³ymi s³owy dyrektor Jan £ata podziêkowa³ za cztery lata
wspó³pracy, wrêczaj¹c symboliczny upominek.

Tymczasem podnios³y moment uroczystoœci, a mianowicie
œlubowanie klas pierwszych. Oto 140. uczniów z szeœciu oddzia-
³ów powtarza³o za wicedyrektor Ilon¹ Klepack¹ s³owa przysiêgi.
Ta nastêpnie przedstawi³a nowe klasy, czyli: technika (ekono-
miczne - I A, elektryczne i mechaniczne - I CD, informatyczne i
energii odnawialnej - I IU), liceum ogólnokszta³c¹ce - munduro-
we (Im) oraz dwie klasy zasadniczej szko³y zawodowej (Is i Ig).

Jeszcze tylko informacja  Marii Farasiewicz o szerokiej dzia³al-
noœci szkolnego teatru i mo¿liwoœciach rozwoju artystycznego,
a potem ju¿ przejœcie do budynku szko³y na spotkanie z wycho-
wawcami. Tych, zw³aszcza "pierwszoklasistom", przedstawi³a  p.
wicedyrektor.

Warto równie¿ powiedzieæ, i¿ w tym szczególnym dniu nie mog³o
zabrakn¹æ reprezentacji g³ubczyckiego "Mechanika" na obchodach
Rocznicy Wrzeœnia i Dnia Weterana pod Pomnikiem Czynu Zbroj-
nego. (foto str. 2) Tam te¿ wraz z pocztem sztandarowym, dyrekcj¹,
delegacj¹ nauczycieli i wychowawc¹ - Leopoldem Twardochlebem
uda³a siê klasa Im mundurowa odziana w stroje bojowe.

Bogaty program obchodów sta³ siê swoist¹ lekcj¹ historii, a w
niej: przemówienia okolicznoœciowe, odznaczenia kombatantów
czy program artystyczny. Wspólnie odœpiewana "Rota" tego
dnia nabra³a symbolicznego wyrazu.

Na zakoñczenie w³adze samorz¹dowe oraz przedstawiciele ró¿-
nych œrodowisk z³o¿yli kwiaty pod pomnikiem. Komendant Hufca
ZHP - Ryszard Kañtoch wyrazi³ sw¹ wdziêcznoœæ za uczestnic-
two w tej jak¿e wa¿nej uroczystoœci.

                                                                          redakcja ZSM

,,Nic''
Czy masz nad g³ow¹ zakazany owoc?

 ¿ycie bez smaku?
bo wiele s³ów i snów jest w nas;

wokó³ nas s¹ wszyscy,
bo Ty Zrozumia³eœ, ¿e by ¿yæ,
trzeba siê wzi¹æ w garœæ.

 Wszystkich ³¹czy wspólna droga,
a my potrafimy kochaæ i marzyæ.
 Wszyscy jesteœmy zwyciêzcami.
Bo cisza to ukojenie dla nas
i dla Ciebie.             GK

DO¯YNKOWA  ORKIESTRA DÊTA  W TLE KOŒCIÓ£
W NOWEJ WSI G£UBCZYCKIEJ (FOTO DO STR.20)
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PODSUMOWANIE
 HARCERSKIEJ I NIEOBOZOWEJ
AKCJI LETNIEJ 2015
17 wrzeœnia w Urzêdzie Miejskim  odby³o siê uroczyste rozpo-

czêcie roku harcerskiego Harcerski Start po³¹czone z Podsumo-
waniem Harcerskiej Akcji Letniej 2015, której organizatorem by³a
Komenda Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego Wœród zaproszo-
nych goœci by³ Burmistrz G³ubczyc  Adam Krupa, Wicestarosta G³ub-

czycki  Anita Juchno, Prezes Zarz¹du Zwi¹zku ̄ o³nierzy Wojska Pol-
skiego powiatu g³ubczyckiego Krystiana Isañski, Komendant Policji
insp. Joanna Paruszewska, Komendant Powiatowej Stra¿y Po¿arnej
bryg. Wojciech Semeniuk, Prezes Zarz¹du Miejsko- Gminnego OSP
Adam Buchaniec, grono Instruktorskie KH ZHP, nauczyciele, zuchy,
harcerki i harcerze oraz m³odzie¿ niezrzeszona bior¹ca udzia³ w Har-
cerskiej Akcji Letniej 2015.

Celem organizowania HAL jest rozwiniêcie u m³odzie¿y umiejêtno-
œci wspó³¿ycia w grupie, kszta³towania postaw prospo³ecznych, dba-
nia o drugiego cz³owieka oraz otaczaj¹c¹  nas przyrodê, a tak¿e umie-
jêtnoœæ aktywnego zagospodarowania wolnego czasu.

Stowarzyszenie Przyjació³ Harcerstwa i KHZHP  zorganizowa³y
w ramach HAL kolonie nad morzem w trzech turnusach

I turnus 23.07 -
04.08.2015r.,

 II turnus 04.08 -
16.08.2015r.,

III turnus 16.08 -
28.08.2015r.  Kolonia
harcerska cieszy³a
siê du¿ym zaintere-
sowaniem. £¹cznie
wziê³o w niej udzia³
ponad 130 osób.
Dzieci i m³odzie¿ spê-
dza³y aktywnie czas
w miejscowoœci Dar-
³ówko Wschodnie
nad Morzem Ba³tyc-

kim, pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej i nauczyciel-
skiej. Pogoda dopisa³a, wiêc dzieci wróci³y zadowolone i wypoczête.
Spora grupa tegorocznych uczestników zapewne zdecyduje siê na
wyjazd na koloniê harcersk¹ równie¿ w przysz³ym roku.  Dziêkujemy
za wszelkie wsparcie Urzêdowi Miejskiemu oraz Kuratorium Oœwiaty
w Opolu, a tak¿e kadrze instruktorskiej i nauczycielskiej.

Od 03.08.2015r. do  16.08.2015r. trwa³a Nieobozowa
Akcja Letnia, która zosta³a podzielona na dwie czêœci. Pó³-
kolonie w Stanicy Harcerskiej w Œciborzycach Ma³ych
oraz zajêcia dla dzieci w Ratuszu Miejskim w "Sali pod
Anio³em".

Ka¿da z tych form cieszy³a siê wysok¹ frekwencj¹. W
zajêciach w Ratuszu bra³o udzia³ œrednio 25 osób, a w Stani-
cy Harcerskiej 30 osób wraz z kadr¹. W uroczystym otwar-
ciu Nieobozowej Akcji Letniej w Œciborzycach Ma³ych
uczestniczy³ Burmistrz G³ubczyc Adam Krupa, Starosta
G³ubczycki Józef Kozina, Prezes Zarz¹du Miejsko Gminne-
go OSP  Adam Buchaniec, Zastêpca Dowódcy Jednostki
Ratowniczo Gaœniczej Mateusz Szymuœ, Przewodnicz¹ca
Komisji Oœwiaty Rady Miejskiej Barbara Piechaczek oraz
Radny Powiatu Bogdan Kulik. Pierwszy turnus Pó³kolonii
by³ turnusem m³odzie¿owych harcerskich Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych, gdzie m³odzie¿ dziêki ogromnej pomocy
OSP Grobniki, OSP Œciborzyce Ma³e, OSP Lisiêcice i PSP
G³ubczyce mia³a mo¿liwoœæ zapoznania siê z zasadami dzia-
³ania sprzêtu po¿arniczego, z zasadami bezpieczeñstwa prze-
ciwpo¿arowego oraz na w³asne oczy mog³a zobaczyæ przy-
gotowanie do wyjazdu samochodu bojowego. Drugi tur-
nus by³ turnusem taekwondo. Odbywa³y siê treningi ta-
ekwondo prowadzone przez Pana Daniela Jano. W turnusie
uczestniczy³a tak¿e dru¿yna harcerska z G³ubczyc, która za-
poznawa³a m³odych sportowców z obrzêdowoœci¹ harcersk¹.
Pó³kolonia zakoñczy³a siê z³o¿eniem obietnicy harcerskiej
przy wspólnym ognisku.

Na zajêciach w Ratuszu dzieci mog³y wzi¹æ udzia³ w licz-
nych konkursach, grach planszowych, a tak¿e rozwijaæ
swoje umiejêtnoœci sportowe i manualne. Zorganizowanie
tak du¿ej akcji dla dzieci i m³odzie¿y z terenu Miasta i Gminy
G³ubczyce nie by³oby mo¿liwe, gdyby nie pomoc finanso-
wa z Urzêdu Miejskiego oraz Kuratorium Oœwiaty w Opolu.

15.08.2015r. KH ZHP  i Stowarzyszenie Przyjació³ Har-
cerstwa w G³ubczycach  wspólnie z mieszkañcami miasta
obchodzili Œwiêto Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Pan-
ny, Œwiêto Wojska Polskiego i 95. rocznicê Bitwy War-
szawskiej.

Obchody rozpoczê³y siê od uroczystej Mszy Œwiêtej w
Koœciele Parafialnym z okazji Œwiêta Wniebowziêcia Naj-
œwiêtszej Maryi Panny. Z koœcio³a uczestnicy przemaszero-
wali ulicami miasta przed pomnik Czynu Zbrojnego. Uro-
czystoœæ rozpoczê³a siê od podniesienia flagi pañstwowej
na maszt i odegrania Hymnu Pañstwowego. Delegacja w³adz
samorz¹dowych, dyrektorów szkó³, partii politycznych,
przedstawicieli instytucji, organizacji spo³ecznych, zuchów,
harcerzy i m³odzie¿y szkolnej z³o¿y³a kwiaty przed pomni-
kiem. Obchody zakoñczy³y siê odœpiewaniem Roty >>>>
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ZAPROSZENIE DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ
Szko³a Podstawowa nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w G³ubczycach

 serdecznie zaprasza kadrê pedagogiczn¹  Powiatu G³ubczyckiego na bezp³atne spotkanie edukacyjno-informacyjne pt.
WALKA Z RAKIEM TO PRZEDE WSZYSTKIM OBRONA PRZED JEGO PRZYCZYNAMI.

 Najwa¿niejsze tezy „Europejskiego kodeksu walki  z rakiem”.
Prelekcjê wyg³osi dla Pañstwa  lek. med.  Marek Szwiec

– onkolog kliniczny i kierownik poradni genetycznej Opolskiego Centrum Onkologii.
Termin spotkania: 26 paŸdziernika 2015r. godz. 16:00  (czas trwania 1-1,5h)

Miejsce spotkania: Miejski Oœrodek Kultury w G³ubczycach – sala widowiskowa
Prosimy o potwierdzenie udzia³u w szkoleniu telefonicznie pod nr tel. 77 485 27 44
lub elektronicznie na adres: kontakt@sp1glubczyce.pl do 12 paŸdziernika 2015r.

Podczas zg³oszenia proszê podaæ imiê i nazwisko oraz adres placówki.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.

Ka¿dy uczestnik otrzyma zaœwiadczenie o udziale w spotkaniu.
Szkolenie odbywa siê w ramach programu „Szko³a promuj¹ca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”

we wspó³pracy z Opolskim Centrum Onkologii.

 01.09.2015r. m³odzie¿ Hufca Pracy 8-1 w G³ubczycach,
uczestniczy³a w obchodach  76 rocznicy wybuchu II Wojny
Œwiatowej i Dnia Weterana. (foto str.2)

U r o c z y -
stoœci odby-
³y siê przed
Pomnikiem
Czynu Zbroj-
nego . W
apelu udzia³
wziê³y w³a-
dze samorz¹-
dowe Powia-

tu i Gminy , Zwi¹zki Kombatanckie, Poczty Sztandarowe oraz
m³odzie¿ szkolna. M³odzie¿ mia³a okazjê wzi¹æ udzia³ w ¿ywej
lekcji historii, poprzez wys³uchanie   o wydarzeniach z wrze-
œnia 1939 roku opowiedzianych przez  Ameliê Mamczar - Preze-
sa Zwi¹zku Inwalidów Wojennych i BWPRP. W czasie uroczy-
stoœci wrêczono medale i odznaczenia kombatantom, którzy
brali udzia³ w II Wojnie Œwiatowej. Na zakoñczenie uroczysto-
œci z³o¿ono kwiaty przed pomnikiem upamiêtniaj¹cym wszyst-
kich poleg³ych ¿o³nierzy na frontach II Wojny Œwiatowej

                                                             Agnieszka Kowalczyk

HARCERSKI START 2015
To ju¿ kolejny rok gdzie Komenda Hufca ZHP  przy wspó³-

pracy Urzêdu Miejskiego, szkó³ podstawowych i gimnazjal-
nych promuje idee harcerstwa.

 Rozpoczynamy kolejny Harcerski Start i kolejne przedsiêwziê-
cia kulturalne, patriotyczne i historyczne. Zachêcamy wszyst-
kich zuchów, harcerki, harcerz oraz m³odzie¿ niezrzeszon¹ do
udzia³u w takich wydarzeniach jak : Jesienny Rajd "Granicznym
Szlakiem", Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci, Hufcowe Miko³aj-
ki, Betlejemskie Œwiate³ko do Nieba i wiele, wiele innych.

 To w³aœnie przez udzia³ w takich przedsiêwziêciach wycho-
wujemy m³odych ludzi oraz wspieramy i kszta³tujemy postawy
wspólnej odpowiedzialnoœci. Cieszymy siê  ¿e Komenda Hufca
ZHP gromadzi wokó³ siebie coraz to liczniejsze grono dzieci i
m³odzie¿y chc¹cych braæ udzia³ we wspomnianych wczeœniej
wydarzeniach.  Podkreœliæ tutaj równie¿ trzeba ogromn¹ rolê
nauczycieli, instruktorów, którzy w swoich placówkach  poma-
gaj¹ nam w tym co robimy. Gdyby nie oni, nie bylibyœmy w
stanie sprostaæ wszystkim zadaniom. Dziêkujemy i liczymy na
dalsz¹ owocn¹ wspó³prace w kolejnym roku szkolnym 2015/2016.

                            Z harcerskim pozdrowieniem    Czuwaj !!!

>>>15.08.2015r. KHZHP i Stowarzyszenie Przy-
jació³ Harcerstwa  by³o organizatorem harcerskie-
go pikniku kolejowego "ŒCITOR 2015"

 Impreza odby³a siê na nie-
czynnej ju¿ stacji kolejowej, w
Sciborzycach Ma³ych, a jej
g³ówn¹ atrakcj¹ by³ przejazd
drezyn¹ spalinow¹, udostêp-
nion¹ przez Stowarzyszanie Mi-
³oœników Kolei, prowadzona
przez Waldemara Masionka.

Na tegorocznym pikniku ko-
lejowym wœród
zaproszonych
goœci byli: Rad-
ny Sejmiku Wo-
jewódzkiego
Zbigniew Zió³-

ko, So³tys Œciborzyc Ma³ych
Tadeusz Pierzcha³a, Prezes
Ochotniczych Stra¿y Po¿ar-
nych Tadeusz Ciechanow-
ski, Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Kazimierz Naum-
czyk, Proboszcz Parafii w
Œciborzycach Ma³ych Ksi¹dz Kamil Grund,  red. GG Jan Wac,
Marian Pospiszel TVG  oraz so³tysi z okolicznych wiosek. Przed-
stawicielem kolei reprezentuj¹cym Zak³ad Linii Kolejowych w
Opolu by³  Bogus³aw PowroŸnik, Zawiadowca ds. In¿ynierii
Ruchu Sekcji Eksploatacji Kamieniec Z¹bkowicki, który za d³u-
goletni¹ wspó³pracê otrzyma³ statuetkê "Dar Serca". "ŒCITOR
2015" zgromadzi³ ponad 250 osób. Uczestnicy kolejowego pik-
niku mieli mo¿liwoœæ spotkania siê ze wspó³czesnymi i emeryto-
wanymi ju¿ kolejarzami. Zwieñczeniem pikniku by³y wspólne tañ-
ce i œpiewy przy ognisku. Patronat medialny nad ca³a imprez¹
objê³a lokalna prasa i telewizja. Dziêkujemy Wszystkim, którzy
udzielili jakiejkolwiek pomocy przy przygotowaniu tegoroczne-
go pikniku kolejowego "ŒCITOR 2015". Szczególne podziêko-
wania nale¿¹ siê PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. Zak³ado-
wi Linii Kolejowych w Opolu za pomoc w uporz¹dkowaniu od-
cinka torów.                                                       Aleksandra Lipiñska
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DZIEWCZYNY  NA  MEDAL!!!
25.07 - 02.08.2015 w Los Angeles odby³y siê XIV Œwiato-

we Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w których zdoby-
liœmy br¹zowy medal w kategorii pi³ka no¿na kobiet. W sk³ad
reprezentacji Polski wchodz¹: Katarzyna Mirga, Ewa Sznu-
rawa, Karolina Mirga oraz trener Tomasz Kiszczyk nauczy-
ciel wychowania fizycznego w Specjalnym Oœrodku Szkol-
no Wychowawczym. W zawodach wziê³o udzia³ 7 tysiêcy za-
wodników ze 177 krajów.

Nasza przygoda zaczê³a siê 19 lipca gdzie przed pó³noc¹
ruszyliœmy w stronê Warszawy. Nad ranem zostaliœmy za-
kwaterowani w hotelu w którym czeka³o nas du¿o przygoto-
wañ zwi¹zanych z wyjazdem.

Po po³udniu wyruszyliœmy do hotelu Novotel gdzie odby-
³a siê uroczystoœæ po¿egnania reprezentacji, wrêczenie nomi-
nacji olimpijskich oraz listów gratulacyjnych od pierwszej
damy Rzeczypospolitej Polskiej Anny Komorowskiej. ̄ ycze-
nia wielu medali z³o¿yli zawodnikom: Minister Sportu i Tury-
styki Adam Korol, Ambasador USA Stephen D. Mull, Amba-
sadorowie Olimpiad Specjalnych i wybitni sportowcy: Ro-
man Kosecki i Andrzej Supron oraz Jolanta Zendran, Wice-
prezes Zarz¹du Europejskiego Centrum Odszkodowañ S.A.,
sponsora polskiej reprezentacji. Uroczystoœæ prowadzi³ Mi-
cha³ Olszañski.

Po powrocie do naszego hotelu dokoñczyliœmy pakowania
naszych walizek i szybko udaliœmy siê na spoczynek poniewa¿
o godzinie 2 w nocy by³a ju¿ pobudka. Na lotnisku Chopina w
Warszawie byliœmy przed godzin¹ 5 rano st¹d o godzinie 6-40
startowa³ samolot do Frankfurtu gdzie mieliœmy przesiadkê.
Po11godzinnym locie wyl¹dowaliœmy w Los Angeles.

Po przybyciu zostaliœmy przewiezieni do miasta goszcz¹-
cego Chino Hills w którym spêdziliœmy niesamowite trzy dni.
Miasto Chino mia³o za zadanie pomóc nam w zaaklimatyzo-
waniu siê oraz jak najszybciej zniwelowaæ 9-cio godzinn¹ ró¿-
nicê czasu. Podczas pobytu w Chino doœwiadczaliœmy wielu
spotkañ, koncertów które by³y organizowane specjalnie dla
nas oraz zwiedzaliœmy ciekawe miejsca. W trakcie jednego z
koncertów w budynku rady miasta zosta³a wmurowana tabli-
ca kamienna upamiêtniaj¹ca nasz pobyt w mieœcie Chino.

Po wyjeŸdzie udaliœmy siê w stronê Los Angeles gdzie na
Uniwersytecie Kalifornijskim Los Angeles w centrum Bever-
ly Hills mieliœmy zakwaterowanie. 25 lipca odby³a siê ceremo-
nia otwarcia igrzysk. Na trybunach poœród szeœædziesiêciu
trzech tysiêcy ludzi by³o du¿o kibiców z Polski, którzy bardzo
mocno nas dopingowali i pozdrawiali. Sama ceremonia zrobi-
³a na nas wielkie wra¿enie, ogromny stadion, tysi¹ce ludzi,
przepiêkny program oraz znane gwiazdy które mogliœmy po-
dziwiaæ tylko w telewizji. Pod koniec ceremonii uroczystego

otwarcia dokona³a pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Michel
Obama, a jej m¹¿ Barack prezydent Stanów Zjednoczonych po³¹-
czy³ siê z nami za poœrednictwem Internetu, szczerze nam gratulo-
wa³ oraz ¿yczy³ samych sukcesów.

Po ceremonii otwarcia zaczêliœmy rozgrywki. Nasza dru¿yna pi³-
karska 7- osobowa mecze rozgrywa³a w kompleksie Balboa Sport
Center w którym by³o do dyspozycji 10 boisk. W pierwszych dniach
odby³y siê gry obserwowane po których zostaliœmy przydzieleni
do grup. W sk³ad dru¿yn 7 osobowych wchodzi³y: Rosja, Dania,
Grecja, Niemcy, Szwecja, Kostaryka oraz Polska.

Mecze rozgrywane by³y 2 x 20 minut co by³o nie lada wyzwaniem
dla wiêkszoœci zawodników, gdy¿ temperatura w cieniu by³a prze-
wa¿nie powy¿ej 35 stopni. Za ka¿dy wygrany mecz mo¿na by³o
zdobyæ 3 pkt. za remis 1pkt. przegrany 0 pkt. Dziewczyny walczy³y

dzielnie i do samego koñca w przerwie sch³adza³y siê polewaj¹c
wod¹ i uzupe³niaj¹c p³yny, trzeba przyznaæ ¿e nie by³o ³atwo. Z
uwagi na wysokie temperatury mecze rozgrywane by³y co drugi
dzieñ wyj¹tkiem by³y ostatnie mecze fina³owe gdzie rozegrano je
dzieñ po dniu i dwa mecze w ci¹gu dnia. W³aœnie podczas tych
spotkañ kontuzji uleg³y dwie bardzo wa¿ne dla naszej dru¿yny za-
wodniczki co os³abi³o nasz¹ ekipê. W meczu z Kostaryk¹ wywal-
czyliœmy remis, a suma punktów da³a nam trzecie miejsce i br¹zowy
medal igrzysk. Wszyscy byliœmy bardzo szczêœliwi, ale po cichu
ka¿dy zadawa³ sobie pytanie co by by³o gdyby…

W przerwach miêdzy meczowych równie¿ spêdzaliœmy aktywnie
czas, zwiedzaliœmy Los Angeles. Trzeba przyznaæ i¿ na wszystkich
miasto anio³ów robi³o niesamowite wra¿enie. Podczas wycieczek
pieszych zwiedzaliœmy ró¿ne ciekawe miejsca Beverly Hills, byli-
œmy obok domu Michaela Jacksona czy grobie Marilyn Monroe ,
nie mog³o nas zabrakn¹æ równie¿ w s³ynnym Hollywood, odwie-
dziliœmy Walk of Fam s³ynn¹ alejê gwiazd czy Universal Studios
Los Angeles. Chc¹c sch³odziæ nasze cia³a bywaliœmy w Long Be-
ach czy Santa Monica.

1 sierpnia zosta³y nam wrêczone medale i znów pojawi³ siê szero-
ki uœmiech na naszych twarzach, niesamowite szczêœcie i uczucie
spe³nienia, a zarazem ¿al ¿e to ju¿ koniec. W XIV Œwiatowych Let-
nich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych nasz kraj reprezentowa³o 60
zawodników i 27 trenerów, ³¹cznie przywieŸliœmy 66 medali, 29 z³o-
tych kr¹¿ków, 18 srebrnych i 19 br¹zowych.

Wszyscy Polacy mog¹ byæ dumni z naszych zawodników z  nie-
pe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹, pokazali wolê walki i sportowego
ducha! To by³ niesamowity czas, pe³en wzruszeñ, niezapomnia-
nych spotkañ a przede wszystkim wielkich sportowych emocji, które
dali nam sportowcy. Oni te¿ s¹ zachwyceni przygod¹ ¿ycia, któr¹
na pewno bêd¹ wspominaæ bardzo, bardzo d³ugo.

                                                                               Tomasz Kiszczyk
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"STRZELCY" UDOWODNILI,  ̄ E TE  ̄POTRAFI¥
PRZETRWAÆ W TRUDNYCH WARUNKACH.

W dniach 26-27. 08, br. odbyli kurs z zakresu odzyskiwa-
nia personelu nara¿onego na izolacjê "SERE" na poziomie B.

S k r ó t
SERE utwo-
rzony jest z
nastêpuj¹-
cych wyra-
zów: Survi-
val - Prze-
t r w a n i e ,
Evasion -
U n i k a n i e ,
Resistance -
Opór, Esca-
pe - Ucieczka.

Jest to obowi¹zkowy element szkolenia, którego celem jest
przyswojenie ¿o³nierzowi niezbêdnej wiedzy teoretycznej i
praktycznej, która umo¿liwi mu przetrwanie w sytuacji znale-
zienia siê w ekstremalnie trudnych warunkach.

Zajêcia odby³y siê w dwóch etapach. W pierwszym etapie
na terenie 10 Opolskiej Brygady Logistycznej - zajêcia teore-
tyczne. Drugim etapem by³y zajêcia praktyczne, - przetrwaæ w
terenie lesistym.

Szczególnie du¿y nacisk po³o¿ono na techniki samopomo-
cy i pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeæwiczono rów-
nie¿ procedury wsparcia medycznego MEDEVAC, które obo-
wi¹zkowo musi znaæ ka¿dy ¿o³nierz pe³ni¹cy s³u¿bê poza gra-
nicami kraju.

Kulminacyjnym punktem szkolenia by³o bytowanie przez
okres jednej doby. Na tym etapie "strzelcy" samodzielnie bu-
dowali schronienia, w których musieli spêdziæ noc. Tutaj przy-
da³y siê zajêcia teoretyczne. Kto uwa¿nie s³ucha³ wyk³adów
bez problemu wiedzia³, w jaki sposób pozyskaæ wodê, po¿y-
wienie, rozpaliæ ognisko oraz zbudowaæ odpowiednie schro-
nienie, w którym spêdzi w miarê komfortowo noc. Sprawdzia-
nem fizycznego przygotowania szkolonych by³y forsowne
marsze, podczas których doskonalili oni umiejêtnoœci w za-
kresie pos³ugiwania siê sprzêtem topograficznym i nawiga-
cyjnym.

Tak oto G³ubczyc strzelcy spêdzili ostanie dni tegorocz-
nych wakacji.

                                                        GRZEGORZ TOBIASIÑSKI

POK¥SANIA PRZEZ ZWIERZÊTA
 - O CZYM WARTO WIEDZIEÆ?

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w G³ub-
czycach, w ramach prowadzonego nadzoru epidemio-
logicznego w zakresie zapobiegania oraz zwalczania
zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u ludzi zwraca uwagê na
narastaj¹cy problem pok¹sañ mieszkañców powiatu
g³ubczyckiego przez swobodnie biegaj¹ce lub nie-
szczepione psy.

Ogó³em w bie¿¹cym roku kalendarzowym odnotowano w powie-
cie g³ubczyckim 58 wszystkich przypadków z czego 28 (48%) poka-
sañ nast¹pi³o przez zwierzêta nieznane lub nieszczepione.  Najwiê-
cej przypadków pok¹sañ wyst¹pi³o w gminie G³ubczyce – 29, w
gminie Branice 12, w gminie Kietrz 11 i  w gminie Baborów 6.

Pamietajmy, i¿ w przypadku pok¹sania wa¿ne jest ustalenie pod
czyj¹ opiek¹ znajduje siê zwierzê, b¹dŸ czy jest to zwierzê bezpañ-
skie. W pierwszym przypadku wystarczy ustaliæ dane osobowe
w³aœciciela, jego adres zamieszkania  i numer kontaktowy. Jedn¹ z
najwa¿niejszych informacji, jakie powinien przekazaæ nam opiekun
zwierzaka jest stan jego szczepieñ zw³aszcza na wœciekliznê. W
sytuacji gdy zwierzê jest bezpañskie nale¿y powiadomiæ stra¿
miejsk¹, która       z urzêdu ma obowi¹zek z³apaæ psa i przekazaæ
weterynarzowi, który podda go obserwacji.

Wizyta u lekarza jest absolutn¹ koniecznoœci¹, bo obra¿enia prze-
wa¿nie trudno siê goj¹.

  W przypadku powierzchownych skaleczeñ  wystarczy dok³ad-
nie oczyœciæ i zdezynfekowaæ ranê. Leki podawane s¹ jedynie w
sytuacji, kiedy obra¿enia Ÿle siê goj¹ lub pacjent ma gor¹czkê. G³êbo-
kie rany wymagaj¹ znacznie powa¿niejszej interwencji /wizyta u chi-
rurga/, a tak¿e podania antybiotyków i szczepionki  przeciw tê¿cowi.

Absolutnie nie wolno lekcewa¿yæ nawet najmniejszej rany czy
zadrapania gdy¿ ka¿dy przypadek pok¹sania cz³owieka przez zwie-
rzê niesie za sob¹ podejrzenie zaka¿enia wœcieklizn¹. W³aœciciele
bardzo czêsto zapewniaj¹, ¿e ich pupil jest zwierzakiem domowym i
na pewno nie ma wœcieklizny. Jednak do czasu , gdy pies nie przej-
dzie obserwacji, nie mo¿emy mieæ co do tego pewnoœci.

Wœcieklizna jest niebezpieczn¹ dla ¿ycia cz³owieka chorob¹ za-
kaŸn¹, która nie leczona koñczy siê zgonem. Chorobê wywo³uje
wirus neurotropowy, lokalizuj¹cy siê w tkance nerwowej, powodu-
j¹c zaburzenia w czynnoœci oœrodkowego uk³adu nerwowego.Wi-
rus przenoszony jest na cz³owieka wraz ze œlin¹ chorego na wœcie-
kliznê zwierzêcia. U cz³owieka okres wylêgania siê choroby – od
zaka¿enia do pojawienia siê pierwszych symptomów choroby œred-
nio wynosi kilkadziesi¹t dni, a czsami nawet do roku.

Szczepienie przeciw wœciekliŸnie nale¿y rozpocz¹æ jak najszyb-
ciej po zaistnieniu podejrzenia o zaka¿eniu, zanim wyst¹pi¹ objawy
zaka¿enia. Rozpoczêcie postêpowania poekspozycyjnego u oso-
by pok¹sanej mo¿na od³o¿yæ do czasu potwierdzenia wœcieklizny
u zwierzêcia, o ile zwierzê, które narazi³o cz³owieka nie wykazywa³o
objawów choroby podczas ekspozycji i jest mo¿liwa jego 15-dnio-
wa obserwacja weterynaryjna.

Brak szczepieñ u zwierzat powoduje wiêksze zagro¿enie zara¿e-
niem wœcieklizn¹.   Aby ustrzec siê zaka¿enia t¹ ostr¹ chorob¹ wiru-
sow¹, b¹dŸmy ostro¿ni w kontaktach ze zwierzêtami i pamietajmy
aby nie podchoddziæ do bezpañskich psów i kotów. Nie pozwólmy
równie¿ dzieciom dotykaæ i g³askaæ takich zwierz¹t.  Unikajmy zwie-
rz¹t, które zachowuj¹ sie niezgodnie ze swoim instynktem np. same
zbli¿aj¹ siê do nas, zamiast uciekaæ.

 Pamietajmy, ¿e  nawet zadbane i zdrowe zwierzêta domowe mog¹
mieæ przypadkowy kontakt ze zwierzêciem zaka¿onym.

    PP Inspektor Sanitarny           Alina Mazur-Ciapa

XV MIÊDZYNARODOWE
SEMINARIUM SZTUK WALKI.

W dniach od 19.09 do 21.09.2015r w Nysie odby³o siê XV
Miêdzynarodowe Seminarium Sztuk Walki.

W zajêciach bra³y udzia³ s³u¿by mundurowe oraz kluby ka-
rate. Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-Do G³ubczyce repre-
zentowali Janusz Ho³da,  Szymon Cieœlik, Mateusz Stankie-
wicz, Dawid Mazur, Przemys³¹w Czorniej, Julia Hac, Klaudiusz
Leliñski oraz bracia Aleksander i Tomasz Kolasa. Zajêcia pro-
wadzone by³y przez mistrzów ró¿nych sztuk walki. Organiza-
torami byli Czarek Pryga i Miros³¹w Kuœwik. Mieliœmy okazjê
poznaæ techniki samoobrony a w szczególnoœci rozwiniêcia
technik karate. Atrakcj¹ seminarium by³y pokazy ró¿nych sztuk
walki nasz klub wystawi³ Julkê Hac, Klaudiusza Leliñskiego
oraz Szymona Cieœlika który zademonstrowa³ kata Unsu.

                                                                   (FOTO STR. 20)
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Informacja
 Pow. Stacji  San.-Epidemiologicznej
z przebiegu  wypoczynku letniego dzieci i m³odzie¿y.
W powiecie g³ubczyckim dzieci powróci³y ju¿ do ³awek szkol-

nych po wypoczynku letnim. Podczas wakacji pracownicy PPSE
celem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
pobytu dzieci  i m³odzie¿y  sprawowali nadzór  nad  9 placówka-
mi zorganizowanego  wypoczynku dzieci i m³odzie¿y, z którego
skorzysta³o 311 uczestników.

  Wypoczynek dzieci i m³odzie¿y organizowany by³ w miejscu
zamieszkania /na bazie szkó³, Ratusza Miejskiego, Schroniska-
Stanicy Harcerskiej w Œciborzycach Ma³ych oraz Gminnego
Oœrodka Kultury w Baborowie/.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom wypoczynku wiele atrak-
cji typu: gry i zabawy ruchowe, zajêcia sportowe, warsztaty ta-
neczne, konkursy plastyczne, turnieje pi³karzyków i tenisa sto-
³owego, „ karaoke”, wycieczki jednodniowe.

 W ramach realizacji zadañ zwi¹zanych z nadzorem nad wypo-
czynkiem pracownicy PSSE w G³ubczycach przeprowadzili 11
kontroli oceniaj¹c m.in.: warunki zdrowotne w zakresie stanu
sanitarno-technicznego pomieszczeñ i otoczenia oraz bloków
¿ywienia, stan sanitarno-higieniczny pomieszczeñ sanitar-
nych,warunki do uprawiania sportu i rekreacji,zapewnienie opieki
medycznej,

W trakcie wypoczynku nie stwierdzono urazów, zachorowañ,
wypadków, hospitalizacji  oraz zatruæ pokarmowych. Stan zdro-
wia dzieci i m³odzie¿y nie budzi³ zastrze¿eñ. Placówki wypoczyn-
ku by³y zarejestrowane w elektronicznej bazie wypoczynku, a
organizatorzy zapewnili uczestnikom bezpieczne i higieniczne
warunki pobytu.

Dzia³ania informacyjno-edukacyjne prowadzone przez PIS w trak-
cie wypoczynku polega³y na rozpowszechnianiu wœród  organiza-
torów  materia³ów edukacyjnych w formie ulotek,  o tematyce anty-
nikotynowej, zdrowego stylu ¿ycia, „Stop dopalaczom     PPIS

                                                                    Alina Mazur-Ciapa

W okresie od 3 do 9 sierpnia odnotowaliœmy ³¹cznie 20 zda-
rzeñ i by³o to 11 po¿arów i 9 miejscowych zagro¿eñ.

 6 sierpnia oko³o godz. 13.00 dy¿urny stanowiska kierowania
otrzyma³ informacjê o po¿arze lasu w okolicach Opawic.  Na
miejsce zdarzenia zadysponowano jednostki z PSP z G³ubczyc
oraz OSP z Gminy G³ubczyce. Do dzia³añ gaœniczych zadyspo-
nowano tak¿e œmig³owiec gaœniczy, który dokona³ 25 zrzutów
wody na teren po¿aru. W pierwszych godzinach po¿aru wziê³y
udzia³ tak¿e dwie jednostki z Republiki Czeskiej z Krnova i Me-
sta Albrechtice. Dzia³ania stra¿y polega³y na podaniu 10 pr¹-
dów wody w natarciu oraz dwóch pr¹dów wody w obronie na
poszycie leœne i drzewostan, sprawdzeniu pogorzeliska kamer¹
termowizyjn¹ a nastêpnie jego dogaszeniu. Prowadzone dzia³a-
nia by³y bardzo utrudnione ze wzglêdu na wysok¹ temperaturê
powietrza, nisk¹ wilgotnoœæ œció³ki oraz wystêpowanie silnych
porywów wiatru. Przypuszczalna przyczyna po¿aru to podpale-
nie. W po¿arze lasu wziê³o udzia³ ³¹cznie 21 zastêpów stra¿y
po¿arnych z terenu ca³ego powiatu g³ubczyckiego.

W zwi¹zku z po¿arem lasu w Opawicach chcia³em serdecznie
podziêkowaæ w imieniu w³asnym oraz Nadleœnictwa Prudnik
wszystkim stra¿akom zarówno z naszej komendy jak i stra¿akom
ochotnikom za w³o¿ony ogromny trud i wysi³ek podczas dzia³añ
gaœniczych.

Dziêkujê tak¿e Burmistrzowi G³ubczyc Adamowi Krupie i jego
pracownikom za zorganizowanie dostaw wody pitnej i posi³ków
dla stra¿aków.

Od 10 do 16 sierpnia odnotowaliœmy ³¹cznie 47 zdarzeñ - 36
miejscowych zagro¿eñ, 9 po¿arów i 2 alarmy fa³szywe.

 11 sierpnia oko³o godz. 15.00 do stanowiska kierowania w
G³ubczycach wp³ynê³o zg³oszenie o po¿arze lasu w okolicach
Opawic. Na miejsce zadysponowano jednostki z PSP i OSP. Zbli-
¿aj¹c siê do prawdopodobnego miejsca po¿aru okaza³o siê, ¿e
pali siê œciernisko oraz las po stronie Republiki Czeskiej. W
wyniku dzia³añ pomocniczych naszych jednostek oko³o 17.00
po¿ar zosta³ opanowany. W dzia³aniach wziê³o udzia³ 9 zastê-
pów stra¿y z Polski..

Ponadto w tym okresie wyje¿d¿aliœmy do pal¹cych siê œcier-
nisk, suchych traw oraz bel s³omy, pomogliœmy w usuniêciu
obr¹czki z opuchniêtego palca, usuwaliœmy agresywnie zacho-
wuj¹ce siê owady b³onkoskrzyd³e, na proœbê policji braliœmy
udzia³ w poszukiwaniach osoby zaginionej, zabezpieczaliœmy
l¹dowisko dla œmig³owca Policji.

We wszystkich zdarzeniach w minionym tygodniu wziê³o udzia³
³¹cznie 108 zastêpów z PSP i OSP z powiatu g³ubczyckiego.

Informacja - sierpieñ 2015
Komendy Powiatowej Stra¿y Po¿arnej

Od 17 do 23 sierpnia odnotowaliœmy ³¹cznie 24 zdarzenia - 16
miejscowych zagro¿eñ, 7 po¿arów i 1 alarm fa³szywy. We wszyst-
kich zdarzeniach w minionym tygodniu wziê³o udzia³ ³¹cznie 33
zastêpy z PSP i OSP z terenu powiatu g³ubczyckiego.

Od 24 do 30 sierpnia odnotowaliœmy 24 zdarzenia i by³o to 16
miejscowych zagro¿eñ i 8 po¿arów.

24 sierpnia ok. godz.11.00 w G³ubczycach na ul.Kochanow-
skiego dosz³o do kolizji samochodu osobowego Daewoo z la-
tarni¹ przy skrzy¿owaniu ulic Kochanowskiego z Niepodleg³o-
œci. Dzia³ania stra¿y podczas tego zdarzenia polega³y na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia, od³¹czeniu dop³ywu pr¹du z aku-
mulatora, pomocy ZRM przy transporcie poszkodowanego
do karetki oraz usuniêciu pozosta³oœci po zdarzeniu.

We wszystkich zdarzeniach w minionym tygodniu wziê³o udzia³
³¹cznie 45 zastêpy z PSP i OSP z terenu powiatu g³ubczyckiego.

Bohaterski czyn funkcjonariusza
Kpr. Marek Wachniewski - pe³ni¹cy na co dzieñ

s³u¿bê w Zak³adzie Karnym w G³ubczycach, jest
stra¿nikiem dzia³u ochrony Zak³adu Karnego -
w bezpoœrednim poœcigu dokona³ ujêcia prze-
stêpcy. 13 sierpnia br. dyrektor g³ubczyckiej jed-
nostki pp³k Miros³aw Ligêza otrzyma³ oficjalne
podziêkowanie od Komendanta Powiatowego
Policji za wzorow¹ postawê funkcjonariusza. Do
zdarzenia dosz³o w póŸnych godzinach wieczor-
nych 10 lipca br... Kpr. Marek Wachniewski, w
czasie wolnym od s³u¿by, bêd¹c naocznym
œwiadkiem niszczenia mienia, uda³ siê w pogoñ
za przestêpc¹ i dokona³  skutecznego zatrzy-
mania,  obezw³adni³ zachowuj¹cego siê bar-
dzo agresywnie przestêpcê i przekaza³ go
funkcjonariuszom Policji. Sprawc¹ by³ mieszkaniec Opola,
który  uszkodzi³ samochód osobowy. Wartoœæ szkody osza-
cowano na kwotê 1,5 tys. z³.

19 sierpnia br. Dyrektor Okrêgowy S³u¿by Wiêziennej w Opo-
lu p³k Lidia Olejnik, przebywaj¹c z robocz¹ wizyt¹ w Zak³adzie
Karnym s osobiœcie podziêkowa³a kpr. Markowi Wachniewskie-
mu za wzorow¹ postawê, ¿ycz¹c zdrowia oraz pomyœlnoœci w
¿yciu zawodowym i osobistym.

                                Tekst i zdjêcia: ppor. Bart³omiej Kawulok
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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

Fotografie  noworodków: KADR Studio Fotograficzno -

Filmowe Janusz Baczkur, G³ubczyce,  Grunwaldzka 2,  662

065 354
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Serdecznie Witamy 45 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych w sierpniu 2015 w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach. Rodzicom Gratulujemy!

Skubañski Antoni
s.Katarzyny £¹ka Prud.
23.07.2015 8.30 2550/49

Szewczyk Lena
c.Joanny  K-K

08.07.2015 9.15 3670/56

Tamio³a Anja c.Jessi-
cy Œciborzyce Wlk.

30.07.2015 10.43 3450/55

Walczak c.Patrycji
G³ubczyce 23.07.2015

22.05 2900/54

Wojewoda Jakub
s.Patrycji Grobniki

17.07.2015 17.05 2850/51

Wramba Jakub
s.Patrycji Kietrz

17.07.2015 7.52 2840/54

Balon Klaudia
c.Moniki Boguchwa³ów
15.08.2015 4.30 2900/56

Baucza Weronika
c.Anny Lisiêcice

07.08.2015 4.35 3250/56

Bielski
s. Doroty G³ubczyce

26.08.2015 8.20 2000/48

Bielski
s.Doroty G³ubczyce

26.08.2015 7.20 2200/50

Gaw³owski Adam
s.Beaty G³ubczyce

10.08.2015 13.05 3350/56

Kloc Szymon s.Agniesz-
ki W³odzienin Kol.

28.08.2015 14.00 3450/56

Kokot Natan
s.Beaty G³ogówek

05.08.2015 10.25 4400/61

Konysz Lena c.Mag-
daleny G³ubczyce

27.08.2015 23.25 3500/57

Krawiec Szymon
s.Anny Kietrz

17.08.2015 12.25 4150/60

Malkiewicz Karol
s.Anny G³ubczyce

27.08.2015 8.35 3400/57

Mróz Iga c.Magdale-
ny Bliszczyce

28.08.2015 4.03 3540/54

Owczarz Karol
s.Anny Œcinawa Ma³a

26.08.2015 11.50 3280/58

Owsiak
s.Wioletty G³ubczyce

31.08.2015 23.45 3450/56

Paj¹k Krzysztof
s.Aleksandry Baborów
26.08.2015 13.20 2880/56

Pawluœ Mi³osz
s.Barbary G³ubczyce

30.08.2015 20.30 3700/55

Pe³echaty Zofia
c.Magdaleny Branice

03.08.2015 8.30 3200/56

Pierzcha³a Wiktor
s.Marty Œciborzyce M.
24.08.2015 3.35 3450/59

Piêtak Wiktoria
c.Ma³gorzaty Kazimierz
30.08.2015 9.15 3450/56

Reiwer Ada
c.Magdaleny G³-ce

14.08.2015 3.55 3300/56
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