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STATUETKA" OPOLSKA OZE "
 DLA GMINY G£UBCZYCE

20.05. 2016r Forum Agro Inwestor OZE,
zorganizowane w ramach Krajowego Kongre-
su Naukowo-Technicznego "Innowacje w Rol-
nictwie", zosta³o otwarte przez Dyrektora
Opolskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego
- Andrzeja Butrê.

Partnerami forum by³a redakcja GLOBEner-
gii. Obszar tematyczny forum obejmowa³ za-
gadnienia dotycz¹ce innowacyjnych syste-
mów zarz¹dzania energi¹ w obiektach wielko-
kubaturowych, nowoczesnych technologii
ogrzewania budynków mieszkalnych i inwen-

tarskich na obszarach wiejskich, instalacji fotowoltaicznych
w praktyce gospodarstw rolnych na obszarach wiejskich,
wykorzystania energii s³onecznej i pr¹du elektrycznego w
hodowli byd³a mlecznego.

Forum Agro Inwestor OZE zakoñczy³o siê gal¹ wrêczenia
Statuetek Opolska OZE dla wszystkich osób/instytucji, które
wspieraj¹ obszar odnawialnych Ÿróde³ energii. W tegorocz-
nej edycji Kapitu³a Nagrody Opolska OZE postanowi³a przy-
znaæ i wrêczyæ statuetki: Burmistrzowi Miasta Brzeg -  Jerze-
mu Wrêbiakowi (w kategorii: Samorz¹d Przyjazny Energety-
ce-Kogeneracja i Efektywnoœæ Energetyczna), Prezydento-
wi Miasta Opola - Arkadiuszowi Wiœniewskiemu (kategoria:
Samorz¹d Przyjazny Energetyce i Efektywnoœci Energetycz-
nej), Dyrektorowi Centrum W4E - Piotrowi Rudyszynowi
(kategoria: Biznes i Ekoenergia),

 Gminie G³ubczyce - wiceburmistrzowi  Kazimierzowi Be-
dryj (kategoria: Samorz¹d Przyjazny Energetyce i Efektyw-
noœci Energetycznej), Prezesowi Zarz¹du Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Rze-
szowie - Adamowi Pêzio³owi (kategoria: Instytucje Finansu-
j¹ce Ekoenergetykê).

Integraln¹ czêœci¹ Forum Agro Inwestor OZE by³a wy-
stawa plenerowa i mo¿liwoœæ konsultacji z doradcami rolni-
czymi z Opolskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego, przed-
stawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego i
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz do-
radcami technicznymi w zakresie odnawialnych Ÿróde³ ener-
gii i efektywnoœci energetycznej, bêd¹cymi przedstawicie-
lami firm: Solgen, Isover, Dimplex, Viessmann, Akron. Wy-
stawê plenerow¹ ubogaci³y tak¿e ko³a naukowe z Uniwer-
sytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu, Politechniki Opolskiej
oraz Uniwersytetu Opolskiego.

                                                                                                                                                          Redakacja

GOŒCIE Z ROCKENHAUSEN
W G£UBCZYCACH

W ramach wspó³pracy miast partnerskich G³ubczyce i Rocken-
hausen (Niemcy) – goœciliœmy w G³ubczycach w dniach 26-30.05
przedstawicieli tamtejszego samorz¹du, grupê rodzin, stra¿aków
oraz zespó³ Big Band i orkiestrê akordeonow¹.

Organizatorami corocznej wymiany rodzin s¹ Stowarzyszenia Ro-
dzin Miast Partnerskich – naszemu przewodzi Boles³aw Buniak. Tym
razem by³ to wspólny sp³yw prze³omem Dunajca i zwiedzanie Pienin.

 Zespó³ i orkiestra zwiedzaj¹c Polskê zatrzyma³a siê – zgodnie z
ubieg³orocznymi ustaleniami w G³ubczycach by daæ koncert w ra-
mach Dni G³ubczyc oraz na wieczornym spotkaniu integracyjnym .

Grupê stra¿aków goœcili stra¿acy OSP z Nowej Wsi G³ubczyckiej
pod przewodnictwem Adama Buchañca wg w³asnego programu.

Niemieccy partnerzy wziêli udzia³ w pokazowym turnieju „pr¹do-
pi³ki”   na „Stawie £abêdziowym” w Parku Miejskim

By³a to ju¿ druga wizyta stra¿aków w ostatnich trzech latach. Trzy-
nastoosobow¹ grupê stra¿aków goœcili we w³asnych domach stra-
¿acy z jednostek naszej gminy.

Stra¿acy z Niemiec mieli okazjê zapoznaæ siê ze sprzêtem i umiejêt-
noœciami ratowniczymi jednostek z terenu gminy G³ubczyce.

Poza poznawaniem systemów szkolenia i ratownictwa mieli rów-
nie¿ okazjê do zwiedzenia Gminy i jej miejscowoœci oraz walorów
naszego kraju. Niestety, mieli tak¿e mo¿liwoœæ przygl¹dania siê ak-
cjom ratowniczym po ulewach jakie mia³y miejsce w gminie G³ubczy-
ce w ostatnim tygodniu maja. Chocia¿ nasze gminy dzieli 1000 km,
podczas pobytu w Polsce stra¿aków z Rockenhausen ich gminê
równie¿ nawiedzi³y ulewy i powodzie.

Pobyt w Polsce i Gminie G³ubczyce bardzo spodoba³ siê naszym
goœciom i ju¿ teraz zaprosili g³ubczyckich stra¿aków, w przysz³ym
roku do Gminy Rockenhausen. (foto str. 2 GG, Twoje G³ubczyce)

                                                               Jan Wac, Adam Buchaniec

X Olimpiada Bezpiecznego Przedszkolaka

X Olimpiada Bezpiecznego Przedszkolaka ju¿ za nami - galeria
wspania³ych zdjêæ,  w G³osie G³ubczyc str.20 i na Twoje G³ubczyce,
tylko w czêœci oddaje to, jak  po raz kolejny by³o wspaniale! Radoœæ,
zabawa i uœmiechniête od ucha do ucha buzie (nie tylko te ma³e
dzieciêce ) podczas przebiegu Olimpiady œwiadcz¹ o tym, ¿e mimo i¿
jubileuszowa to na pewno nie ostatnia!

Sk³adamy serdeczne podziêkowania wszystkim, którzy w jakikol-
wiek sposób przyczynili siê do uœwietnienia tej ogromnej imprezy
organizowanej przez Puchatkowo (Przedszkole nr 2)poczynaj¹c od
rodziców, którzy bardzo pomogli nam w przygotowaniu hali w pi¹t-
kowy wieczór, rodziców którzy przygotowywali s³odki poczêstunek
w postaci pysznych muffinek i ciast, a tak¿e wszystkich którzy przy-
prowadzili przedszkolaki na olimpiadê i wspaniale im kibicowali ??

Dziêkujemy naszym absolwentkom i ich rodzicom za wniesienie
olimpijskiej flagi ,  raz jeszcze dziêkujemy Pañstwu Oliwii i Micha³o-
wi Jurkiewiczom za piêkny i profesionalny znicz olimpijski, który  dla
nas  zap³on¹³,  a Danielowi Bartusik-Karsonowi - œlemy gor¹ce ca³usy
i niskie uk³ony za przeprowadzenie uczestników przez konkurencje
sportowe oraz  kapitalne i profesjonalne prowadzenie olimpiady -
dziekujemy za dziœ i wszystkie lata, ale prosimy te¿ o jeszcze ??

A my siê szybko regenerujemy i odpoczywamy,
ale tylko do poniedzia³ku.
   Puchatki,   foto str. 20  i Twoje G³ubczyce
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 POWÓD• W GMINIE G£UBCZYCE
W dniach 28. oraz 31. maja 2016 r. w wyniku deszczu  nawalnego

nast¹pi³o gwa³towne podniesienie siê poziomu wód w ciekach wod-
nych  oraz sp³yw wód po zboczach na obszarze gminy G³ubczyce.

Pierwsze informacje o zalewaniu infrastruktury gminnej oraz go-
spodarstw prywatnych uzyska³a Komenda Powiatowa Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej  o godz. 18:50 z so³ectwa Zubrzyce. Kolejne zg³osze-
nia o wystêpuj¹cych zagro¿eniach nap³ywa³y z miejscowoœci Bog-
danowice, Nowa Wieœ oraz  Œciborzyce Ma³e.

W zwi¹zku z sytuacj¹ uruchomione zosta³y procedury reagowania
kryzysowego przy Urzêdzie Miejskim, stosowne  do zaistnia³ych
okolicznoœci. W akcji ratowniczej bra³o udzia³ 8 jednostek PSP,
15 jednostek OSP oraz 4 jednostki sprzêtu specjalistycznego.We-
d³ug przeprowadzonego rozpoznania najwiêcej szkód powodzio-
wych, powsta³o w so³ectwie Zubrzyce oraz Bogdanowice.

W dniu 30 maja w Urzêdzie
Miejskim odby³o siê posie-
dzenie Zespo³u Zarz¹dzania
Kryzysowego na którym
omówiono sytuacjê i przedsiê-
wziêcia w zakresie dalszej po-
mocy poszkodowanym w wy-
niku powodzi oraz  szacowa-
nia rozmiaru szkód.

Wstêpnie szacuje siê, ¿e
ogólne straty w mieniu indy-
widualnym i komunalnym wy-
nosz¹:

1.Most na obwodnicy  Zubrzyc szacowany koszt strat - 100 tys. z³.
2. Most w miejscowoœci   Zubrzyce - 80 tys. z³.
3. Pobocza obwodnicy Zubrzyc  - 25 tys. z³.
4. Drogi transportu rolnego w miejscowoœci Zubrzyce - 75 tys. z³.
5. 2 x Przepust w miejscowoœci Œciborzyce Ma³e - 50 tys. z³.
6. Most w miejscowoœci Nowa Wieœ G³ubczycka - 30 tys. z³.
Infrastruktury melioracyjnej:
1. Œciborzyce Ma³e -  38.574,- z³
2. Zubrzyce   - 30.762,- z³, - 6.681,- z³, -   9.038,- z³
3. Bogdanowice      -  57.000,- z³
£¹czna wartoœæ strat - 502 tys. z³
Opracowa³:  A. Tromsa
Podpisa³:  Z-ca Burmistrza Kazimierz Bedryj

OG£OSZENIE
 O PRZETARGU

Prezes Zarz¹du G³ubczyckiego TBS
Spó³ka z o.o.  ul. Pocztowa 8,

48 - 100 G³ubczyce
og³asza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿:

5 lokali mieszkalnych po³o¿onych
 w G³ubczycach przy ul. Zacisze 2 wraz

z udzia³em w prawie w³asnoœci gruntu dzia³ki nr 443/9
Przetarg odbêdzie siê w œwietlicy

siedziby G³ubczyckiego TBS Sp. z o.o.
ul. Pocztowa 8, w G³ubczycach,

w dniu 26.07.2016r.  o godz.  9.00.
Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium

w pieni¹dzu do dnia 25.07.2016r.  w wysokoœci 5.500,00z³
 przelewem na konto:

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

Cena wywo³awcza 55 000 z³,
wysokoœæ post¹pienia: 600z³.

Wiêcej szczegó³ów dotycz¹cych przetargu mo¿na
znaleŸæ na stronie:

 www.gtbs.eu    w  zak³adce
OG£OSZENIA/GTBS Sp. z o.o. - OG£OSZENIA

Niezwyk³e spotkanie 7. lipca (CZW.)

przy ratuszu w G³ubczycach
 o godz. 16.00  z Januszem Strzeleckim
- cz³owiekiem o którym mo¿na
 przeczytaæ w Internecie:
    Kiedyœ siedzia³em przed domem i powiedzia³em do sie-
bie: Mam ju¿ 65 lat, co ja bêdê robi³? Pieni¹dze mam, rodzi-
ny ¿adnej, komu  je zostawiê? Podj¹³em decyzjê, ¿e pojadê
rowerem dooko³a œwiata - wspomina 75-letni dziœ Janusz
Strzelecki River….
31 grudnia 1999 roku Janusz Strzelecki River kupi³ u¿y-
wany rower za sto dolarów. Nastêpnego dnia p³yn¹³ ju¿ pro-
mem na Wyspy Kanaryjskie. .....Od tamtej pory obje¿d¿a
œwiat na rowerze.  Sypia pod go³ym niebem, w œpiworze.
Dzienny bud¿et Pana Janusza to 2 dolary.
Przed wyjazdem narzuci³ sobie kilka zasad:
spa³  bêdzie w œpiworze bez namiotu, utrzymywa³ siê za
kwotê nie wiêcej ni¿ 10 dolarów dziennie,…
   Do tej pory odwiedzi³ 120 krajów, przejecha³ 340 tysiêcy
kilometrów. Nigdy nie przebi³ opony, dziesiêæ lat nie œpi na
³ó¿ku. Pocz¹tkowo na ¿ycie wydawa³ piêæ dolarów dziennie.
Obecnie wydaje dwa. - Do ka¿dego kraju wje¿d¿am, wysy³a-
j¹c poprzez ambasadê informacjê, ¿e jadê rowerem dooko³a
œwiata, ¿e mam w kieszeni tyle i tyle pieniêdzy i chcê zwie-
dziæ wasz piêkny kraj - opowiada.
Kiedy w 2000 roku rozpoczyna³ swoj¹ przygodê mia³ na-
dziejê, ¿e podró¿ zakoñczy doje¿d¿aj¹c na olimpiadê w Pe-
kinie. - Ale po badaniach w oœrodku kosmonautów pod Mo-
skw¹ lekarze powiedzieli mi, ¿e z tym zdrowiem, które mam
mogê spokojnie dojechaæ na olimpiadê w Brazylii - przy-
znaje rowerzysta
.>>>>ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE >>>>
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CZ£OWIEK ROKU 2016
20 maja br. w  Nyskim Domu Kultury odby³a siê uroczysta

gala  Z³otych Spinek, podczas której wrêczono nagrody wybit-
nym opolanom oraz laureatom plebiscytu CZ£OWIEK ROKU
2016.  Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e laureatem plebiscytu
CZ£OWIEK ROKU 2016 - powiat g³ubczycki zosta³a Maria
Farasiewicz.

Plebiscyt ten , zorganizowany przez Now¹ Trybunê Opolsk¹,
trwa³ ca³y miesi¹c, od 1. do 30.  kwietnia br. Z ka¿dego powiatu
województwa opolskiego nominowanych by³o 10 osób. W po-
wiecie g³ubczyckim zdecydowanie zwyciê¿y³a Maria Farasiewicz,
zdobywaj¹c 1613 g³osów.

Przypomnijmy, ¿e  Maria Farasiewicz
to nauczycielka j. polskiego w g³ubczyc-
kim MECHANIKU, spo³ecznik, za³o¿y-
cielka    i instruktor teatru TRADYCJA
ZSM, animatorka kultury ziemi g³ub-
czyckiej, rzecznik idei integracji i krwio-
dawstwa, publicystka, organizatorka
szeregu imprez kulturalno-oœwiato-
wych, akcji dobroczynnych i koncer-
tów charytatywnych OTWARTE SER-

CA, programów integracyjnych  BEZ BARIER, koncertów sa-
kralnych, œwieckich  oraz wielu innych.

 Laureaci Plebiscytu nto to ci, którzy, dzia³aj¹c aktywnie na
poziomie lokalnym, swoj¹ prac¹
i oddaniem buduj¹ ma³e ojczyzny,
czyli powiaty. To ludzie z pasj¹, któ-
rzy rozs³awiaj¹ swoje powiaty, s¹
spo³ecznikami, myœl¹ twórczo i nie-
szablonowo, a w pracê na rzecz in-

nych wk³adaj¹ serce. Postacie, które mog¹ inspirowaæ !
Pani Maria Farasiewicz w³aœnie do nich nale¿y.

 Symboliczne statuetki - CZ£OWIEK ROKU - wrêcza³y: Ju-
styna Duchnowska - dyrektor marketingu nto oraz Marta Klu-
bowicz - aktorka i dyrektor Nyskiego Domu Kultury.

Wœród uczestników gali, laureatów, nominowanych i przyby-
³ych goœci byli przedstawiciele œwiata kultury, nauki, biznesu,
samorz¹dowcy z marsza³kiem województwa Andrzejem Bu³¹ na
czele oraz partnerzy gali Z³otych Spinek.

Gratulujemy Marii zdobycia zaszczytnego tytu³u, ¿yczymy
zdrowia, wszelkiej pomyœlnoœci tak w ¿yciu osobistym, jak i za-
wodowym oraz dalszych sukcesów.

W powy¿szym tekœcie wykorzystano informacje zawarte
w artyku³ach nto: "Cz³owiek Roku 2016 - z dnia 29 kwietnia,
"Zdolni, z pasj¹ i energi¹" - 6 maja i "Laureaci Z³otych Spinek.
Najlepsi w powiatach"- 21 maja.   Obszerny fotoreporta¿ Mate-
usza Kitki na portalu twojeglubczyce.pl

                                                                           Redakcja ZSM

Wszystko o badmintonie w Polsce
i G³ubczycach

w  piœmie, dokumentach,
fotografii i filmie
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OCHOTNICZY HUFIEC PRACY
W G£UBCZYCACH

Hufiec Pracy w G³ubczycach powsta³
01.09.1997r.,  w ramach porozumienia z Komend¹ Wojewódzk¹
Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu, Zarz¹dem Miasta G³ub-
czyce, Zarz¹dem Oœwiaty Kultury i Sportu  oraz Rejonowym
Urzêdem Pracy w G³ubczycach.  Na siedzibê Komendy Hufca
Pracy w ramach porozumienia z Domem Kultury udostêpnione
zosta³y pomieszczenia przy Komendzie Hufca ZHP.

Za³o¿eniem dzia³alnoœci Hufca Pracy na terenie G³ubczyc by³o
stworzenie dla m³odzie¿y  warunków do ukoñczenia szko³y pod-
stawowej, przyuczenia do zawodu oraz zapewnienie wszech-
stronnej pomocy i opieki w zakresie spo³ecznym, kulturalnym
i oœwiatowym.  Organem prowadz¹cym by³a Szko³a Podstawo-
wa nr 1 w G³ubczycach. W roku 1999 na podstawie zmian w
systemie oœwiatowym, powo³ane zosta³y gimnazja, czego efek-
tem by³a zmiana kszta³cenia na poziomie gimnazjalnym, realizu-
j¹c naukê w oddziale przysposabiaj¹cym do zawodu w Gimna-
zjum nr 1 w G³ubczycach. .

 W ramach dzia³alnoœci Patroli Ekologicznych, m³odzie¿
Hufca Pracy uczestniczy³a w wymianie polsko-niemieckiej.
Celem tego przedsiêwziêcia by³o kszta³towanie w³aœciwego sto-
sunku m³odych ludzi wobec œrodowiska, czynna ochrona œro-
dowiska naturalnego, a w szczególnoœci terenów cennych przy-
rodniczo. Lokalizacja projektu odbywa³a siê na bazie Specjalne-
go Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w G³ubczycach, a reali-
zacja na terenie Gminy G³ubczyce.

Na prze³omie kolejnych lat dzia³alnoœci Hufca Pracy, realizo-
wane by³y tak¿e kolejne przedsiêwziêcia edukacyjne i kultural-
ne, skierowane do m³odzie¿y. Jednym z wiêkszych realizowa-
nych przedsiêwziêæ programowych by³ program "Szansa 13-18,
Edukacja, Praca, Wychowanie", w ramach którego by³y realizo-
wane cztery modu³y:

* przeciwdzia³anie niedostosowaniu spo³ecznemu
* wsparcie socjalne, * edukacja
* przygotowanie do pracy
SZANSA 13- 18 EDUKACJA PRACA WYCHOWANIE .
PROGRAM PRZEZNACZONY DLA M£ODZIE¯Y Z OCHOT-

NICZEGO HUFCA PRACY MAJ¥CY NA CELU WZBOGACIÆ
OFERTÊ PROGRAMOW¥, KULTURALN¥ I EDUKACYJN¥.
W RAMACH PROGRAMU ZOSTA£Y PRZEPROWADZONE
ZAJÊCIA PROFILAKTYCZNE, TERAPEUTYCZNE, WARSZ-
TATY O UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WARSZTATY Z AKTYW-
NEGO POSZUKIWANIA PRACY.

     Przy wszystkich tych przedsiêwziêciach partnerskich, na-
le¿y pamiêtaæ tak¿e o zwyk³ej codziennej dzia³alnoœci Hufca Pra-
cy i jej regularnych dzia³aniach takich jak organizacja akcji let-
nich, akcji zimowych, organizacja wypoczynku dla m³odzie¿y i
szeregu innych dzia³añ programowych, maj¹cych na celu pro-
mocjê Hufca, zrzeszenie coraz wiêkszej iloœci m³odzie¿y wokó³
nas i pomoc im  w funkcjonowaniu w naszym spo³eczeñstwie.

Swoj¹ dzia³alnoœæ Hufiec Pracy zawdziêcza równie¿ bardzo
dobrej wspó³pracy ze swoimi partnerami, takimi jak:

*  Komenda Hufca ZHP *  ZSM,* MOK.,* OPS
* Powiatowy Urz¹d Pracy,
* Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
* Oœrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa
  Psychologiczno-Pedagogicznego
* Us³ug Komunalnych
* Cech Rzemios³ Ró¿nych
* Zarz¹d Miejsko Gminny Zwi¹zku OSP RP
* Zarz¹d Oœwiaty Kultury i Sportu
* Zak³ady pracy i pracodawcy
Wszystkie dzia³ania Hufca Pracy ca³y czas wspierane  s¹ przez

nasze W³adze Samorz¹dowe, które pomagaj¹ i wspieraj¹ nas w
tym co robimy, dla dobra m³odzie¿y z naszego powiatu.

W dniu 02.09.2013 r. zosta³o zawarte porozumienie w spra-
wie objêcia programem nadzoru opiekuñczo - wychowawczego
OHP m³odzie¿y realizuj¹cej kszta³cenie w Zespole Szkó³ Me-
chanicznych w G³ubczycach  w latach 2013/2016

* wykluczenie niepowodzeñ edukacyjnych, szczególnie uzy-
skanie kszta³cenia zawodowego, praktycznego, niezbêdnych
kwalifikacji zawodowych potrzebnych do aktywnego funkcjo-
nowania na rynku pracy, * zapobieganie zjawiskom marginaliza-
cji i wykluczenia spo³ecznego m³odzie¿y

* pozyskiwanie dodatkowych kwalifikacji ogólno zawodowych
* kszta³cenie podstaw przedsiêbiorczoœci i mobilnoœci zawo-

dowej, * inicjowanie dzia³añ zachêcaj¹cych m³odzie¿ do uzyski-
wania dodatkowych kwalifikacji zawodowych

* wspieranie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, kultu-
rowego i patriotycznego

* integracja m³odzie¿y pochodz¹cej z ró¿nych œrodowisk z
terenu Powiatu G³ubczyckiego

Hufiec Pracy ma nadzór opiekuñczo - wychowawczy nad grup¹
60-ciu uczestników. Wspó³pracuje z 32 pracodawcami, gdzie m³o-
dzie¿ kszta³ci siê w zawodach takich jak: cukiernik, piekarz, sprze-
dawca, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samo-
chodowy, murarz- tynkarz, monter sieci instalacji i urz¹dzeñ sa-
nitarnych, kucharz, stolarz i wielu innych.                   opr. JW

25.04.2016r  mia³a miejsce uroczystoœæ
poœwiêcenia nowej siedziby  Ochotnicze-
go Hufca Pracy  8-1 i Punktu  Poœrednic-
twa Pracy przeniesionych z MOK  do In-
ternatu ZSM oraz udzielenia przez pro-

boszcza  ks. M. Œlêczka b³ogos³awieñstwa   na dalsz¹ pracê
opiekuñczo -  wychowawcz¹ z m³odzie¿¹.  Nowy komendant
Pawe³ Œlepecki predstawi³ goœciom i m³odzie¿y  przy pomocy

prezentacji multime-
dialnej  powstanie,
dotychczasow¹ hi-
storiê, funkcje i zada-
nia   oraz  dorobek
OHP w G³ubczycach,
które warto przypo-
mnieæ.

OCHOTNICZY
HUFIEC PRACY
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"BEZPIECZNA JAZDA"
19. maja 2016 roku uczniowie Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach

wziêli udzia³ w akcji "Bezpieczna jazda", której organizatorem
jest Mc Donald. W naszej akcji uczestniczyli zaproszeni goœcie: Na-

czelnik Wydzia³u Prewencji i Ruchu Drogo-
wego podinspektor Krzysztof Andrusiak,
kierownik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad oddzia³ Kêdzierzyn KoŸle
Bogus³aw Pilch, Jan Wac red. G³osu G³ub-
czyc, przedstawiciele OSP z Zopowych.

 Celem akcji  by³o zwrócenie uwagi na
szko³ê znajduj¹c¹ siê przy  drodze krajo-
wej. Stra¿ Po¿arna przeprowadzi³a insce-

nizacjê wypadku i udzielenie pierw-
szej pomocy.  Uczniowie ucharakte-
ryzowani jako poszkodowani uczest-
nicy wypadków stanêli przy barier-
kach. Inni trzymali znaki ogranicze-
nia prêdkoœci. Sensacj¹ okaza³a siê
grupa uczniów przy przejœciu dla pie-
szych. W momencie zbli¿ania siê po-
jazdów do pasów grupa ta tañczy³a i
czêstowa³a kierowców s³odkim upo-

minkiem.  Ca³e grono uczniów sta³o na trawniku przy
szkole i macha³o balonami do przeje¿d¿aj¹cych kierow-
ców w celu zwrócenia uwagi na siebie, a co za tym idzie
na szko³ê znajduj¹c¹ siê przy drodze.

Nastêpnym punktem naszej akcji by³o podpisanie petycji przez
wszystkich uczestników oraz obecnych mieszkañców Pietrowic i prze-
kazanie jej na rêce  Bogus³awa Pilcha.

Kierownik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poin-
formowa³ nas, ¿e jest tworzona dokumentacja techniczna poszerze-
nia drogi od granicy pañstwa do Zalewu w Pietrowicach, wybudo-
wanie chodnika od Pietrowic do Zalewu. A co za tym idzie nasza
petycja z proœb¹ o lepsze oznakowanie terenu szko³y trafi³a do odpo-
wiednich r¹k i w odpowiednim momencie. Serdecznie dziêkujemy
wszystkim uczestnikom, goœciom za udzia³ i poparcie naszego przed-
siêwziêcia.                                                 Uczniowie ZS Pietrowice

I BIEG SPRAWNOŒCIOWY
13. czerwca w Parku Miejskim, Komenda Hufca ZHP  wraz
z Urzêdem Miejskim, Szko³ami Podstawowymi nr 1 i 2,
zorganizowa³a „I Sprawnoœciowy Bieg w Terenie”.
      W biegu udzia³ wziê³y klasy 4-6 Szkó³ Podstawowych.
Wydarzenie uroczyœcie otworzyli burmistrz G³ubczyc  Adam
Krupa z wicestarost¹  Anit¹ Juchno i komendantem ZHP
Ryszardem Kañtochem. Przywilej prowadzenia konkurencji
zosta³ powierzony naszej Olimpijce, koordynator sportu z
ramienia ZOKiS Bo¿enie B¹k.
     Zawodnicy startowali w 8-osobowych zespo³ach. Do po-
konania mieli 2km trasê z 9 punktami kontrolnymi. Przygoto-
wane konkurencje by³y zorganizowane w stylu nawi¹zuj¹-
cym do "survival race challenge", jednak w bardzo delikat-
nym jego wydaniu. Mamy na myœli takie pozycje biegu jak
czo³ganie, biegi przez opony, skoki przez przeszkody, skoki w
workach, przenoszenie plecaka wojskowego, rzucanie do celu

czy jazda na "dziwnych" pojazdach. Obok czo³gania i rzuca-
nia do celu, przeci¹ganie liny wyzwoli³o najwiêcej emocji i
ducha zdrowej rywalizacji. Sporym utrudnieniem na etapach
by³o zadanie logistyczne u³o¿enia puzzli.
Idea tego typu atrakcji i aktywnego anga¿owania m³odych
jest szczególnie wa¿na. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e m³ode
pokolenie wiêcej czasu spêdza w bierny sposób. Niestety w
wielu przypadkach jest to prawda. Z³y styl ¿ycia, dostêp tech-
nologii, niew³aœciwe od¿ywianie, brak ruchu i zainteresowa-
nia sportami sprzyjaj¹ rozwojowi w najlepszym wypadku
"oponki" dooko³a brzucha. A taki widok jest coraz czêstszy.
Biegi tego typu s¹ prób¹ zaproponowania innej postawy.
Zdecydowanie aktywnej, nie biernej, nakierowanej na wspó³-
pracê-zawody odbywa³y siê wszak w grupach.
   Zachêcamy wszystkich, bez wzglêdu na wiek, do aktywne-
go trybu ¿ycia po³¹czonego ze zdrowym od¿ywianiem. Zbli-
¿aj¹ siê wakacje, ten kto jeszcze nie skorzysta³ - zawsze mo¿e
zacz¹æ biegaæ, uczêszczaæ na si³owniê (w G³ubczycach s¹
dwie - nie licz¹c tych szkolnych i "piwnicznych"), wiêcej siê
ruszaæ. Na to nigdy nie jest za póŸno.
     Dziêkujemy nauczycielom wychowania fizycznego za po-
moc w organizacji przedsiêwziêcia, dopingowanie podopiecz-
nych i za opiekê jak¹ sprawuj¹ nad kondycj¹ m³odych. Zawo-
dy wzbudzi³y spore zainteresowanie, mia³y charakter integra-
cyjny i towarzyski a zwyciêzcami zostali wszyscy uczestnicy.
    Puchar Burmistrza G³ubczyc oraz medale w I  Sprawno-
œciowym Biegu w Terenie otrzyma³a SP nr 1, natomiast w
przeci¹ganiu liny bezkonkurencyjna okaza³a siê SP nr 2.
W zdrowym ciele zdrowy duch!
Bogaty fotoreporta¿ na Twoje G³ubczyce
                                                                      Mateusz Kitka

>>>>
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W PRZEDSZKOLU NR 3
Uroczystoœci rodzinne
Maj to piêkny miesi¹c, w którym obchodzimy równie piêkne

œwiêto najdro¿szej nam na œwiecie osoby - Mamy.
To dzieñ pe³en wzruszeñ i emocji, w którym dziêkujemy im za

wszystko to, co dla nas zrobi³y, robi¹ i robiæ bêd¹, za te wielkie
i te drobne poœwiêcenia i wszystko to, co trudno ubraæ w s³owa,
a co tworzy szczêœcie z posiadania siebie nawzajem. Tego dnia
dzieci z naszego przedszkola wzbudzi³y wiele radoœci i dumy
w  rodzicach prezentuj¹c swoje umiejêtnoœci. W ka¿dej grupie
dzieci inaczej pokaza³y swoj¹ mi³oœæ do rodziców, by³y piêkne
wiersze i piosenki, by³y tañce i muzyczne bajki, przedstawienia
i prezentacje multimedialne. A wszystko w nowych, zaskakuj¹-
cych aran¿acjach, piêknej scenografii i strojach. Niejedna mama
³zê otar³a, gdy pociecha zaœpiewa³a "mamo, mamo, szybko wra-
caj, kto wa¿niejszy ja czy praca?…."  Przy herbatce i ciasteczku
rodzice przyjêli œlicznie nagryzmolone laurki i urocze buziaki -
piêkny moment (szkoda, ¿e ten dzieñ nie jest wolny od pracy). Na
szczêœcie ju¿ nied³ugo 1 czerwca Œwiêto Dzieci, wiêc rodzice z tej
okazji mogli  znowu delektowaæ siê popisami artystycznymi swo-
ich dzieci i obserwowaæ je podczas licznych zabaw na "Festynie
Rodzinnym", gdzie maluchy bra³y udzia³ w zabawnych konku-
rencjach, skaka³y na dmuchañcu, ³apa³y ogromne bañki mydla-
ne, tañczy³y z animatorkami oraz odbiera³y zas³u¿one nagrody,
wyró¿nienia i upominki. Nic nie cieszy rodzica tak, jak radosny
œmiech jego dziecka, a tego na festynie by³o pod dostatkiem.
Drodzy rodzice - ¿yczymy Wam wiele uœmiechów, powodów
i okazji do nich, a przy tym dziêkujemy za owocn¹ wspó³pracê.

Przegl¹d talentów przedszkolnych
Za nami XII Gminny Przegl¹d Talentów Przedszkolnych zor-

ganizowany przez Przedszkole nr 3 - pe³en emocji i wra¿eñ
artystycznych.

W przegl¹dzie udzia³ wziê³y 4  przedszkola z G³ubczyc oraz
przedszkola z Lisiêcic i Grobnik.  Tym razem w repertuarze znala-
z³y siê g³ównie tañce i bajki muzyczne, w których g³ówn¹ rolê
zajmowa³a piosenka, improwizacja muzyczna a tak¿e ruch, gest,
mimika        i s³owo. Rozwój artystyczny i promocja twórczoœci
przedszkolaków jest  g³ównym celem organizacji przegl¹du, któ-
rego poziom z roku na rok wzrasta. Obserwuje siê œwietne przy-
gotowanie dzieci, przemyœlan¹ organizacjê wystêpów, piêkne
stroje, scenografiê, bogat¹ oprawê muzyczn¹ . Za tym wszystkim
stoj¹ godziny ciê¿kiej i twórczej pracy pañ, które skromnie ukryte
za kotar¹ oprócz ról re¿ysera, scenografa, scenarzysty, kostiu-
mologa itp. pe³ni¹ rolê suflera.  Sk³adamy wyrazy szacunku dla
ich  pasji,  jak¹ wk³adaj¹ w swoj¹ pracê. Podziw nale¿y siê oczy-
wiœcie te¿ dzieciom i temu, z jak¹ swobod¹ i gracj¹ tañcz¹, œpie-
waj¹, graj¹, bez cienia tremy. Dlatego te¿  wszystkie dzieci i ich
wychowawczynie zostali jednakowo nagrodzeni upominkami,
dyplomami       i wielkimi brawami.

Dziêkujemy za piêkne wra¿enia i zapraszamy za rok…
                                         Anna Komplikowicz - Serwetnicka

 Przedszkolaki wyruszy³y
na wycieczkê do KPP Stra¿y Po¿arnej

Na miejscu, 10.05.2016 roku dzieci zosta³y serdecznie przywita-
ne przez stra¿aków, którzy chêtnie opowiadali o swojej pracy.
Du¿o radoœci sprawi³ dzieciom pokaz umundurowania oraz na-
rzêdzi i urz¹dzeñ wykorzystywanych w akcjach ratowniczych.
Dzieciaki zwiedzi³y równie¿ pomieszczenie, w których odbierane
s¹ zg³oszenia o po¿arach lub wypadkach. Jednak najwiêksz¹ przy-
jemnoœæ sprawi³o przedszkolakom lanie wod¹ z wê¿a stra¿ackie-
go i str¹canie pacho³ka oraz mo¿liwoœci obejrzenia  wozu stra¿ac-
kiego od œrodka. Na zakoñczenie wizyty, dzieci podziêkowa³y
i podarowa³y stra¿akom kwiaty oraz pami¹tkow¹ laurkê

. Serdecznie dziêkujemy za tak mi³e spotkanie

SPOTKANIE
Z NAJLEPSZYMI SPORTOWCAMI

23.05.2016r. w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Opol-
skiego odby³o siê spotkanie z najlepszymi sportowcami woje-
wództwa opolskiego. 115 sportowcom reprezentuj¹cym ró¿ne
dyscypliny sportu wyró¿niono  listami gratulacyjnymi  oraz
stypendiami sportowymi za uzyskane wysokie wyniki sportowe i
promowanie województwa opolskiego w 2015r. Uroczystoœci wrê-
czenia dokona³  Wicemarsza³ek Stanis³aw Rakoczy oraz radni sejmi-
ku województwa opolskiego, Grzegorz Sawicki i Janusz Trzepizur.

Wœród wyró¿nionych sportowców w kategorii sport olimpij-
ski znalaz³o siê równie¿ 15 zawodników  klubu  LKS Technik
G³ubczyce a mianowicie Przemys³aw Wacha, Agnieszka Wojt-
kowska, Aneta Wojtkowska, Kinga Haracz,  Mateusz Szyd³ow-
ski, Przemys³aw Szyd³owski, Micha³ Ustimowicz, Robert Mir-
ga, Dawid Mazur, Maciej Matusz, Kordian Kobylnik, Bartosz
Ga³¹zka, Jakub Gireñ, Maciej Siemigimowski, Micha³ Bienia.

Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom.       Przem.

W Ornecie województwie Warmiñsko-Mazurskim odby³a siê
OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA M£ODZIE¯Y w badmintonie.
Nasz klub reprezentowa³o piêcioro zawodników: Jakub Gireñ,

Weronika Koœció³ek, Kordian Kobylnik, Maciej Siemiginowski
i Micha³ Bienia. Wróciliœmy z tej imprezy z br¹zowym medalem w grze

mieszanej, który wywalczyli Jakub Gireñ z Weronik¹ Koœció³ek.
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21.05.2016r. 55-osobowa delegacja harcerzy z Komendy Hufca
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego  wziê³a udzia³ w obchodach
95. Rocznicy III Powstania Œl¹skiego na Górze Œw. Anny.
 III Powstanie Œl¹skie zaczê³o siê w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku i by³o ostatnim wiêk-

szym zrywem ludnoœci œl¹skiej. Powstanie zakoñczy³o siê wielkim politycznym sukcesem,
za którym stali nie tylko ¿o³nierze, ale i ochotnicy - zwyk³a ludnoœæ cywilna.

Nasz Hufiec reprezentowa³a dru¿yna zuchowa i harcerska "Nambik" z Kietrza oraz harcerze z dru¿yny
"Tropiciele" i "Paradox"  z G³ubczyc. Zuchy zaœpiewa³y piosenkê Powstañców Œl¹skich. Uroczystoœci

rozpoczê³y siê od apelu pamiêci i salwy honorowej, po której uczestnicy z³o¿yli
kwiaty pod Pomnikiem Czynu Powstañczego.

Przed Pomnikiem Jana Paw³a II zuchy z³o¿y³y obietnicê zuchow¹, a harcerze
przyrzeczenie harcerskie. Zaci¹gniêto równie¿ wartê honorow¹ przed grobem
ks. Biskupa Antoniego Adamiuka - patrona naszego Hufca.

W uroczystoœciach wziêli udzia³ tak¿e kombatanci z ca³ego województwa opolskiego, Wojewoda Opol-
ski  Adrian Czubak  i Marsza³ek Województwa Opolskiego  Andrzej Bu³a.

Uczestnictwo w tak wa¿nych dla Œl¹ska Opolskiego wydarzeniach potêguje w nas patriotyzm, a z tego
p³ynie tak silna potrzeba podkreœlania to¿samoœci narodowej i regionalnej. Jako spadkobiercy powstañ-
czego czynu powinniœmy bardziej identyfikowaæ siê z nasz¹ ma³¹ ojczyzn¹.

                                                                                                                                     Dh.  Anna Mazur

14.05.2016r. delegacja harcerzy z KH Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego  wziê³a udzia³ w uroczystych obchodach upamiêtniaj¹cych
72. Rocznicê Bitwy o Monte Cassino i Œwiêta Stowarzyszenia "Pancerny
Skorpion"by oddaæ ho³d polskim bohaterom poleg³ym we W³oszech.
Obchody rozpoczê³y siê o godzinie 9.30 uroczyst¹ Msz¹ Œwiêt¹ w koœciele p.w. B³ogos³awionego Czes³a-

wa w Opolu w intencji poleg³ych i zmar³ych ¿o³nierzy Pu³ku 4. Pancernego "Skorpion"i 5. BPanc. "Skor-
pion". Po Mszy Œw. zgromadzeni i zaproszeni goœcie udali siê na Cmentarz Komunalny w Opolu, gdzie
z³o¿ono kwiaty na grobie pierwszego dowódcy 4. Pu³ku Pancernego "Skorpion" - p³k. Stanis³awa Gliñskie-
go i pod tablic¹ pami¹tkow¹ na Ratuszu Miejskim w Opolu. Ca³oœæ uroczystoœci zakoñczy³o spotkanie
"Skorpionów" z w³adzami miasta w Ratuszu Miejskim

Za d³ugoletni¹ wspó³pracê i oddan¹ pomoc Rada Przyjació³ Harcerstwa  przyzna³a najwy¿sze uznanie -
Z³ote Lilijki p³k. rez. Markowi Reszewskiemu, pp³k. rez. Janowi Zadwornemu oraz pp³k. rez. Zbigniewowi
Koziarzowi z okazji 100-lecia Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.

 07.06.2016r. KH ZHP  wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjació³ Harcerstwa i
Zespo³em Szkó³ w Pietrowicach  zorganizowa³a Rajd Zuchowy - "ZUCHO-
LANDIA 2016". Has³o, które przyœwieca³o nam w tegorocznej edycji Rajdu

 by³o "mêstwo, honor, odwaga".
Na Rajdzie Zuchowym swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas  goœcie: z-ca Burmistrza Kazimierz Bedryj, Wicestarosta  Anita

Juchno, Dyr. ZS w Pietrowicach  Bogdan Kulig i z-ca dyr. Mariola Bedryj, a tak¿e Komendant KP Policji  insp. Joanna Paruszewska
i z-ca KPP Stra¿y Po¿arnej Waldemar Ho³ownia, którzy po uroczystym apelu dokonali oficjalnego rozpoczêcia Rajdu  "ZUCHOLAN-
DIA 2016".W imprezie wziê³y udzia³ s³u¿by mundurowe: policji stra¿y po¿arnej oraz  Œl¹sko-Ma³opolski Oddzia³ Stra¿y Granicznej w
Raciborzu,i 10. Opolska Brygada Logistyczna w Opolu. Na uczestników czeka³o mnóstwo atrakcji, konkursów, gier i zabaw. Dzieci
zobaczy³y na czym polega codzienna praca naszych funkcjonariuszy, jak wygl¹da sprzêt i umundurowanie poszczególnych jedno-
stek. Policja zaprezentowa³a ciekawy pokaz z u¿yciem psa policyjnego, który wzbudzi³ spore zainteresowanie wœród naszych
zuchów. Nastêpnie przyszed³ czas na tañce, gry i zabawy, które poprowadzi³a grupa PAT z Pietrowic. By³o ognisko, pieczenie
kie³basek, s³odki poczêstunek i  rozstrzygniêto konkurs na najlepszy plakat dotycz¹cy s³u¿b mundurowych. Na zakoñczenie  wszystkim
uczestnikom rajdu rozdano pami¹tkowe znaczki. Dziêkujemy Wszystkim za wspóln¹ wspania³¹ zabawê i z tego miejsca zapraszamy
na przysz³oroczn¹  ZUCHOLANDIÊ!                  Dh. Anna Mazur>>>   foto na str.12 i ,TwojeG³ubczyce.pl

Monte Cassino cmentarz

Monte Cassino klasztor

Monte Cassino 3.05.2016Monte Cassino
grób gen. W. Andersa
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ZBIERAMY KREW DLA POLSKI
   5. czerwca br. mia³a miejsce akcja poboru krwi pod nazw¹

"Zbieramy krew dla Polski". To ju¿ IX edycja tego jak¿e szla-
chetnego przedsiêwziêcia, a zorganizowana w naszej spo³ecz-
noœci przez Polski Czerwony Krzy¿ Klub Honorowych Daw-
ców Krwi oraz Intermarche - oddzia³ G³ubczyce.

 Akcja ta odby³a siê na dziedziñcu
sklepu Intermarche. . Tam te¿ przy-
by³ specjalistyczny autobus z Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Opolu.

Poborowi krwi towarzyszy³ festyn
o charakterze piknikowo-plenero-
wym z mnóstwem atrakcji. Wœród
nich prezentacje artystyczne, a mia-
nowicie wystêp zespo³u taneczne-
go HAWAJKI Szko³y Podstawowej
Nr2 , zumba, recital Marii Farasie-
wicz z akompaniamentem Mariana
Ba¿yñskiego, program kabaretowy
teatru TRADYCJA ZSM czy wystê-
py taneczne Œwietlicy Romskiej.
Ponadto szereg pokazów, w tym
pierwsza pomoc w realizacji LO, sy-
mulacja wypadku samochodowego
OSP Grobniki i inne.

W ramach festynu krwiodawstwa zorganizowano tak¿e kon-
kursy plastyczne dla dzieci, przeja¿d¿ki konne "Stajni na War-
szawskiej” , stoisko POZ , a w nim bezp³atne badanie ciœnienia  i
poziomu cukru. By³o tak¿e stanowisko z loteri¹ fantow¹ Stowa-
rzyszenia TACY SAMI oraz Domu Samopomocowego Nowe
Go³uszowice. Stoiska ZSM i LO by³y niew¹tpliwie reklam¹ tych-
¿e szkó³. Z kolei dmuchañce i zje¿d¿alnie stanowi³y nie lada atrak-
cjê dla najm³odszych. Zainteresowanie budzi³a tak¿e konstruk-
cja szybowca.

  Podczas tej akcji zebrano ok. 8 litrów krwi, która jest darem
bezcennym. A wœród krwiodawców rozlosowano nagrody - ap-
teczki samochodowe.

Wszystkim krwiodawcom jak i zaanga¿owanym w organizacjê
festynu Klub HDK - PCK wraz  z  prezes - El¿biet¹ Kubal na czele
oraz kierownictwo Intermarche sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania.

                                                                          Redakcja ZSM

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

1. 12 .lipca 2016 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci niezabudowanej
oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 162 o
powierzchni 0,1700 ha, po³o¿onej w Dobieszowie. Cena wywo-
³awcza do przetargu wynosi 15.129,00 z³ + VAT 23%.

 Wadium wynosi 1 500,00 z³.

2. 15. lipca 2016 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci niezabudowanej
oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 485/12 o
powierzchni 0,1246 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Ka-
rola Miarki. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 89 251,00
z³ + VAT 23%. Wadium wynosi 9 000,00 z³.

3. 19. lipca 2016 r. odbêdzie siê V przetarg ustny nieogra-
niczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci lokalowej, po³o-
¿onej w miejscowoœci Pomorzowice nr 1c wraz ze sprzeda¿¹
u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 1/22. Cena wywo³awcza
do przetargu wynosi 93 350,00 z³. Wadium wynosi 9 350,00 z³.

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

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

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

domoœci przez wywieszenie na tablicy og³oszeñ i umieszcze-
niu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego  w dniu:

1.18.05.2016 r. wykazów obejmuj¹cych przeznaczone
s do zbycia:
a) nieruchomoœæ po³o¿ona w miejscowoœci Klisino, oznaczo-

na wg ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 174 o pow. 0,0200 ha;
b) nieruchomoœæ lokalowa (boks gara¿owy nr 7) po³o¿o-

na w G³ubczycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amko-
wej czêœci gruntu z dzia³ki nr 435/19 o powierzchni 0,0040 ha.

Z dniem 29.06.2016 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku
przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nie-
ruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1774 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje
roszczenie o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej usta-
wy 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.

2. 15.06.2016 r. wykazów obejmuj¹cych przeznaczone
 do oddania w dzier¿awê:
a) nieruchomoœæ gruntowa, po³o¿ona w G³ubczycach przy

ul. Kozielskiej, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako
czêœæ dzia³ki nr 331/2 o powierzchni 0,0018 ha;

b) nieruchomoœæ gruntow¹, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy
ul. Emilii Plater, oznaczona wed³ug  ewidencji gruntów jako
czêœæ dzia³ki nr 373/6 o powierzchni 0,0050 ha.

MIESZKANIE WE WROC£AWIU
 NA SPRZEDA¯

WROC£AW ŒRÓDMIEŒCIE (UL.ORZESZKOWEJ)
 PO GENERALNYM REMONCIE   60 M2,

GOTOWE DO WPROWADZENIA.  CENA 350 000 Z£
WIECEJ INFORMACJI: WWW.TINY.PL/GTBZV

KONTAKT 693 56 03 04
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S

 DNI G£UBCZYC 2016
Tegoroczne obchody dni miasta przypad³y na 28-29 maja, któ-

re odby³y siê na g³ubczyckim rynku. Zainaugurowa³y je wystê-
py dzieci z przedszkoli gminy G³ubczyce. Nastêpie na scenie
zaprezentowa³y siê: chór „Feniks” pod kierownictwem Józefa
Kaniowskiego oraz studio piosenki „Akord” i chór Gimnazjum
Nr 1 Ewy Maleñczyk. Pomimo ogromnego deszczu œwietny wy-
stêp da³ Big Band Pañstwowej Szko³y Muzycznej  By³o to zara-
zem wspania³e wprowadzenie  do kolejnego punku programu.
Mianowicie mogliœmy us³yszeæ Big Band oraz orkiestrê akor-
deonow¹ z zaprzyjaŸnionego miasta Rockenhausen. By³o to wspa-
nia³e widowisko, poniewa¿ na scenie wyst¹pi³o a¿ 60 osób. Na-
stêpnie na g³ubczyckiej scenie goœci³ Darek Nowicki z zespo-
³em ABC. PóŸnym wieczorem w strugach deszczu mocnego roc-
ka da³a nam grupa Manson Band. Zwieñczeniem obchodów
pierwszego dnia by³a dyskoteka pod go³ym niebem, któr¹ po-
prowadzili DJ Michael Aqua oraz DJ Ludi. Deszcz w tym wy-
padku okaza³ siê dodatkow¹ atrakcj¹, gdy¿ na frekwencjê nie
mo¿na by³o narzekaæ. Kolejny dzieñ równie¿ niós³ ze sob¹ wiele
niespodzianek i atrakcji dla mieszkañców G³ubczyc. Niestety za-
wody stra¿ackie w „pr¹dopi³ce” mia³y tylko charakter symbo-
liczny, ze wzglêdu na nieustaj¹cy deszcz oraz obowi¹zki stra¿a-
ków. Na szczêœcie po po³udniu znowu zaœwieci³o dla nas s³o-
neczko i rozpoczê³o siê œwiêtowanie. Tego dnia równie¿ imprezê
rozpoczê³y wystêpy dzieci, lecz ze szkó³ gminy G³ubczyce. Na-
stêpnie zaprezentowa³y siê „G³ubczyckie Dinozaury”, które s¹
bardzo dobrze znane lokalnej spo³ecznoœci oraz  zespó³ „DOXX”,
który dostarczy³ du¿ej porcji muzyki disco polo. D³ugo wyczeki-
wanym momentem by³y wystêpy dzieci i m³odzie¿y ze szko³y
tañca Royal Dance Center  Tomasza Nawrockiego – oddzia³

MOK G³ubczyce. M³o-
dzie¿ prezentowa³a siê
zarówno solo jak i ze-
spo³owo. Mogliœmy
obejrzeæ ró¿ne gatunki
tañca rozpoczynaj¹c od
latynoamerykañskich
do hip hopu. W tym cza-
sie pod scenê zaczê³o
przybywaæ najwiêcej
osób, poniewa¿ tu¿ po
tancerzach na g³ubczyc-
kiej estradzie zagoœci³a

gwiazda wieczoru -  zespó³ Varius Manx i Kasia Stankiewicz.
Koncert cieszy³ siê ogromnym zainteresowaniem. Publicznoœæ
bardzo aktywnie w nim uczestniczy³a. Nasi mieszkañcy znali na
pamiêæ niemal ka¿d¹ piosenkê zespo³u. Po pó³tora godzinnym
wyst¹pieniu Kasia Stankiewicz bardzo chêtnie robi³a zdjêcia
z fanami oraz rozdawa³a autografy. By³o to bardzo mi³e oraz
ciep³e po¿egnanie tegorocznych Dni Miasta. Ponadto  przez
dwa dni dostêpne by³y dodatkowe atrakcje typu: weso³e mia-
steczko, liczne punkty gastronomiczne i handlowe oraz wszelkie
urz¹dzenia zabawowe dla dzieci. Cieszymy siê, ¿e drugiego dnia
pogoda stanê³a po naszej stronie i wszystkie zamierzenia zosta-
³y zrealizowane.  Mamy nadziejê, ¿e na przysz³orocznych ob-
chodach bêdzie nas jeszcze wiêcej.

Galeria z Dni G³ubczyc dostêpna na www.twojeglubczyce.pl.

EUROPEJSKI
DZIEÑ PRACY
ON-LINE
 24.05.2016 w Punkcie Po-

œrednictwa  Pracy   w ramach
sieci EURES zorganizowano
Europejski Dzieñ Pracy on-
line " IT needs-U" . Zaintere-
sowana tym wydarzeniem
m³odzie¿ mog³a w tym dniu
zalogowaæ siê  i zapoznaæ z
dzia³aniem platformy umo¿liwiaj¹cej poruszanie siê on-line po
rynku pracy.                                  Mirela Rybeczka - KuŸnik
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PLENEROWA  SCENA
G£UBCZYCKICH DNI KULTURY

22. maja na g³ubczyckim rynku odby³ siê kolejny koncert
w ramach „Plenerowej Sceny G³ubczyckich Dni Kultury.
Mogliœmy podziwiaæ wspania³¹ artystkê o cudownym g³osie Nairê

Ayvazayan. Wokalistka urodzi³a siê i wychowa³a w Armenii. Do G³ub-
czyc przyjecha³a, aby zachwyciæ publicznoœæ cudownym sopranem.
Wystêp by³ fenomenalny. Publicznoœæ wrêcz oszala³a z zachwytu. Na-
stêpnie na scenie zaprezentowa³ siê zespó³ „Oversoul” w sk³adzie: Kuba
Szturm (gitara), Tomek Drachus (instr. klawiszowe), £ukasz Gorczyca
(bas) i Artur Bradliñski (wokal). Z g³oœników wybrzmiewa³a muzyka
typu soul, pop oraz funky. By³a to prawdziwa uczta muzyczna. Na
rynku  zgromadzi³o siê oko³o sto osób, aby ws³uchiwaæ siê w cudowny
wokal Nairy Ayvazayan i nowoczesne brzmienie zespo³u „Oversoul.

Kolejny koncert pod ratuszem mia³ miejsce 12. czerwca.
 Mianowicie podczas „Plenerowej Sceny G³ubczyckich Dni Kultu-

ry” odby³ siê „Borówka Music Fesival” podczas, którego zaprezento-
wali siê fantastyczni wykonawcy: Sasha Boole z Ukrainy, Teddy Jr z
Holandii oraz Henry David's Gun z Polski. To trzy zespo³y z trzech
ró¿nych krajów, które graj¹ szeroko pojêt¹ muzykê alternatywn¹. Pod-
czas koncertu mo¿na by³o us³yszeæ folk, alt country oraz wspania³ych
songwriterów. Artyœci przenieœli publicznoœæ w inny, magiczny, mu-
zyczny œwiat. Niestety frekwencja na widowni by³a bardzo ma³a. Na
koncert przysz³o zaledwie 30 osób, a szkoda, poniewa¿ wykonawcy
wykazali siê prawdziwym kunsztem muzycznym. Mamy nadziejê, ¿e
kolejne  imprezy bêd¹ cieszy³y siê wiêkszym zainteresowaniem.

                                                                    foto Mateusz Kitka

II BIESIADA ŒPIEWACZA
Trzeciego dnia czerwca w Miejskim Oœrodku Kultury w G³ubczy-

cach odby³a siê II Biesiada Œpiewacza – „Mikrofon dla wszystkich”,
autorstwa Józefa Kaniowskiego. Tym razem wykonawcy zaprezento-
wali siê w repertuarze ludowym. Aby wyst¹piæ na scenie nale¿a³o kilka
dni przed koncertem zg³osiæ swój udzia³ i podaæ tytu³ piosenki jak¹
chce siê wykonaæ. Tego dnia mogliœmy us³yszeæ a¿ czterdziestu wyko-
nawców w ponad 30 utworach. Uczestnikom biesiady akompaniowa³
Józef Kaniowski. Na zakoñczenie wszyscy razem zaœpiewali trzy utwo-
ry pt. „A jak bêdzie s³oñce i pogoda”, „Karlik” oraz „Kielecanki i Ocie-
sanki”. Imprezie towarzyszy³a mi³a i przyjazna wrêcz sielska atmosfera.
Na sali widowiskowej Miejskiego Oœrodka Kultury zgromadzi³o siê
oko³o sto osób.

                                                                        Anna Bieniasz  MOK,

"ZUCHOLANDIA
2016"

PIETROWICE
<<< str.9
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12. maja na zaproszenie Zarz¹du Stowa-
rzyszenia Pancerny Skorpion, strzelcy z
jednostki strzeleckiej 3009 G³ubczyce im.
p³k. Stanis³awa Gliñskiego ZS STRZE-
LEC OSW, wziêli udzia³ w uroczystych Ob-
chodach 72. rocznicy bitwy o Monte Cas-
sino i Œwiêta Stowarzyszenia ,,Pancerny
Skorpion" w Opolu.

 Uroczyste obchody rozpoczê³a msza œw. w koœciele B³. Czes³a-
wa w intencji poleg³ych i zmar³ych ¿o³nierzy Pu³ku 4 Pancernego
,,Skorpion" i 5. BPanc. ,,Skorpion".  Nastêpnie mia³o miejsce z³o-
¿enie kwiatów na grobie dowódcy Pu³ku 4. Pancernego ,,Skor-
pion"- p³k Stanis³awa Gliñskiego na cmentarzu na Pó³wsi ; Apel
Pamiêci na placu przed opolskim ratuszem z udzia³em Orkiestry
Reprezentacyjnej Wojsk L¹dowych i kompanii honorowej 10. Bry-
gady Logistycznej oraz historycznych pojazdów wojskowych.
Na zakoñczenie uroczystoœci mia³o miejsce spotkanie ,,Skorpio-
nów" z w³adzami miasta w ratuszu.

W ramach obchodów Œwiêta Skorpionów odby³ siê IX Zlot
Wojskowych Pojazdów Historycznych im. ojca gen. bryg. Ada-
ma Studziñskiego oraz VI Rajd na Orientacje Wojskowych Pojaz-
dów Historycznych im pp³k br. panc. Mieczys³awa Bia³kiewicza.

Bitwa o Monte Cassino uznawana jest przez historyków za
jedn¹ z najciê¿szych bitew l¹dowych II wojny œwiatowej. Po trzech
nieudanych natarciach, w okresie od stycznia do kwietnia 1944
roku, w których uczestniczy³y oddzia³y amerykañskie, angielskie,
francuskie, hinduskie i nowozelandzkie, przygotowano kolejn¹
operacjê, z udzia³em polskich ¿o³nierzy. Decyduj¹cy atak na Mon-
te Cassino, z udzia³em ¿o³nierzy 2 Korpusu Polskiego, dowodzo-
nego przez genera³a W³adys³awa Andersa rozpocz¹³ siê 11 maja
1944 r. O godzinie 23.00 rozpoczê³o siê pierwsze natarcie, które
za³ama³o siê ju¿ po pierwszej dobie walki i zakoñczy³o wycofa-
niem na pozycje wyjœciowe. Drugie natarcie nast¹pi³o 17 maja, do
którego zmobilizowano wszystkich zdolnych do walki ¿o³nierzy.
18 maja rano alianci zdobyli wzgórze, a po kolejnych walkach do
25 maja, droga na Rzym zosta³a otwarta. W czasie walk o Monte
Cassino zginê³o 923 polskich ¿o³nierzy, 2931 zosta³o rannych,
a 345 uznano za zaginionych. Na miejscowym cmentarzu wojen-
nym widnieje napis "Przechodniu powiedz Polsce, ¿eœmy polegli
wierni w jej s³u¿bie". foto cmentarz na Monte Cassino str .9

                                                    GRZEGORZ TOBIASIÑSKI

 25. maja 2016r. Komenda
Hufca Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego  na zaproszenie
Komendy Powiatowej
 Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej

wziê³a udzia³ w uroczystej zmianie s³u¿by
z okazji Dnia Stra¿aka 2016.

Obchody odby³y siê na placu apelowym jednostki, udzia³
w nich wziê³y w³adze samorz¹dowe, s³u¿by mundurowe i zapro-
szeni goœcie.

Uroczysty apel rozpocz¹³ siê z³o¿eniem meldunku Opolskiemu
Komendantowi Wojewódzkiemu PSP brygadierowi Markowi
Kucharskiemu, nastêpnie zosta³y wrêczone wyró¿nienia, nada-
ne odznaczenia i wy¿sze stopnie s³u¿bowe.

Na wniosek Komendy Hufca ZHP  Stowarzyszenie Przyjació³
Harcerstwa   przyzna³o brygiadierowi Wojciechowi Semeniuko-
wi statuetkê "Dar Serca", która jest wyrazem najwy¿szego uzna-
nia i podziêkowania za wspó³pracê i pomoc okazan¹ naszemu
Hufcowi podczas Akcji Zimowej, Letniej, biwaków, rajdów i in-
nych imprez programowych. Statuetkê wrêczy³ Komendant Ry-
szard Kañtoch wspólnie z Burmistrzem  Adamem Krup¹ i Wice-
starost¹ G³ubczyckim  Anit¹ Juchno.

Po obchodach nast¹pi³a uroczysta zmiana s³u¿by, nastêpnie
czas umili³ chór szkolny z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych .
Po monta¿u muzycznym goœcie zostali zaproszeni na grochów-
kê, kawê, herbatê i ciasto.

                                                                    dh. Anna Mazur

TURNIEJ WIEDZY O SUBKULTURACH
1 czerwca br.   m³odzie¿ gimnazjalna  w Bogdanowicach
 mia³a nietypowe zajêcia z wiedzy o spo³eczeñstwie.
Tego dnia odby³ siê miêdzyklasowy kon-

kurs wiedzy o subkulturach. Celem przedsiê-
wziêcia by³o upowszechnienie wiadomoœci na
temat subkultur m³odzie¿owych jako oryginal-
nych grup spo³ecznych funkcjonuj¹cych w
œwiecie oraz rozbudzenie tolerancji wobec od-
miennoœci i szacunku dla zainteresowañ in-
nych osób. Miesi¹c wczeœniej uczniowie po-
szczególnych klas wylosowali subkultury, z
którymi w Dniu Dziecka  uto¿samiali siê. W
szkole pojawili siê wiêc hip-hopowcy, punki,
hipisi oraz przedstawiciele emo. Turniej roz-
budzi³ w uczniach wiele pozytywnych emo-
cji.  Klasowi reprezentanci  przygotowali od-
powiednie stroje, fryzury i makija¿e charakterystyczne dla danej
subkultury. Gimnazjaliœci rywalizowali w ró¿nych konkurencjach,
takich jak: przygotowanie plakatu, prezentacja swojej subkultu-
ry , konkurs wiedzy, rywalizacja sportowa i turniej muzyczny
"Jaka to melodia". Podczas ka¿dego quizu uczestnicy musieli
wykazaæ siê nie tylko pomys³owoœci¹, sprawnoœci¹ fizyczn¹,
talentem aktorskim czy wokalnym, , ale przede wszystkim rzetel-
na wiedz¹. Tematyka i przebieg imprezy pokaza³y, ¿e historia
i wiedza o spo³eczeñstwie mog¹ byæ fascynuj¹ce, zabawne
i pouczaj¹ce, a zdrowa rywalizacja jest motywuje i zachêca do
kreatywnego dzia³ania.

Organizatorem i pomys³odawc¹ Turnieju by³a nauczycielka
wiedzy o spo³eczeñstwie Katarzyna Jasiñska-Kaliwoda

                                                                                                       KJK

PROMOCJA HUFCA PRACY 8-1
 I PUNKTU POŒREDNICTWA PRACY

Dzieñ 20. maja jest kolejnym dniem
uczestnictwa G³ubczyckiego Hufca
Pracy i Punktu Poœrednictwa Pracy
w Dniach Otwartych. W Zespole Szkó³
Centrum Kszta³cenia Rolniczego mo-
gliœmy po raz kolejny przedstawiæ i za-
prezentowaæ przygotowan¹ przez nas
ofertê edukacyjn¹ i zawodow¹. Poœred-
nik Pracy Mirela Rybeczka - KuŸnik
przybli¿y³a  dzia³alnoœæ i specyfikê

Punktu Poœrednictwa Pracy w G³ubczycach, zaproponowa³a krót-
koterminowe i sezonowe oferty pracy z uwagi na zbli¿aj¹ce siê
wakacje. Dni Otwarte umo¿liwi³y promowanie naszej dzia³alno-
œci na terenie G³ubczyc i jego okolic.

                                                                    Ksenia Domerecka
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KOMUNIKAT!!!!!
   Dotycz¹cy zakazu poboru

wody z hydrantów p/po¿.G³ub-
czyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja
Sp. z o. o.   informuje, i¿ obowi¹-
zuje ca³kowity zakaz poboru wody
z hydrantów p.po¿. przez osoby
nieupowa¿nione.“Woda z hydran-
tów p.po¿. mo¿e byæ pobierana tylko przez jednostki
stra¿y po¿arnych w przypadku wyst¹pienia po¿aru  lub
przez pracowników  G³ubczyckich Wodoci¹gów i Kana-
lizacji w celach eksploatacyjnych.

NIELEGALNY POBÓR Z HYDRANTU
 JEST KRADZIE¯¥ WODY!

Kradzie¿ wody z hydrantu wp³ywa na obni¿enie ciœnie-
nia wody w sieci i okresowe jej braki w ca³ej miejsco-
woœci  Taki proceder  wp³ywa równie¿ na zagro¿enie
ska¿enia bakteriologicznego wody co  stanowi  ogrom-
ne zagro¿enia dla zdrowia !!!

  Jednoczeœnie informujemy, i¿ zgodnie z prawem
(Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê    i zbiorowym odprowadzaniu œcieków, Dz. U. z
2006 r. Nr 123, poz.858, z  p.  zm.) grzywna przewidzia-
na za nielegalny pobór wody wynosi 5.000,00 z³.

Apelujemy aby nie pozostawaæ obojêtnym na zauwa-
¿one przypadki kradzie¿y wody z hydrantu, prosimy o
niezw³oczn¹ informacjê na numer 994 lub 791 322 153
o takich zdarzeniach. Eliminuj¹c proceder kradzie¿y z 
hydrantów, mo¿emy zapewniæ niezawodnoœæ i komfort
dostaw wody dla wszystkich mieszkañców.

„CUDZE CHWALICIE,
 SWEGO NIE ZNACIE”
OŒRODEK
WYPOCZYNKOWY
PIETROWICE
ZAPRASZA
W Oœrodku Wypoczynkowym Pietro-
wice   rozpocz¹³ siê 1. maja sezon i

trwaæ  bêdzie do koñca paŸdziernika.
Obecny rok jest ju¿ 42. rokiem dzia³alnoœci Oœrodka.

     Oœrodek zajmuje
powierzchniê 12 ha,
z czego 3,22 to dwa
zbiorniki wodne, z któ-
rych jeden w okresie
wakacji szkolnych
w tym roku od 25
czerwca do 31 sierpnia
pe³ni rolê strze¿onego
k¹pieliska,  wyposa-
¿onego w trzy stop-
niow¹ wie¿ê do sko-
ków (1m,3m,5m),

zje¿d¿alniê o wysokoœci 11m i d³ugoœci œlizgu 25m, dwie
mniejsze œlizgawki dla dzieci oraz brodzik dla najm³odszych

z piaszczyst¹ pla¿¹.
Dodatkow¹ atrakcjê
stanowi wypo¿yczal-
nia rowerów wodnych
i kajaków czynna
równie¿ codziennie w
okresie wakacyjnym.
    Natomiast drugi
zbiornik po³o¿ony
jest w bezpoœrednim
s¹siedztwie lasu i sta-
nowi wymarzone

miejsce dla amatorów wêdkarstwa, bez koniecznoœci posia-
dania karty wêdkarskiej.

Oœrodek w swojej
ofercie posiada 80
miejsc noclegowych
w murowanych dom-
kach i hotelu, w prze-
stronnych  pokojach
2-3 osobowych z
³azienkami i s³onecz-
nymi tarasami. Poko-
je wyposa¿one s¹ w
lodówkê i czajnik elek-
tryczny.

      Dla amatorów caravaningu posiadamy 18 stanowisk
z przy³¹czem do pr¹du, oddzielonych od siebie ziele-
ni¹, zapewniaj¹c¹ du¿¹ dozê prywatnoœci i odrobinê
przyjemnego cienia.
Oœrodek dysponuje trawiastym polem namiotowym w du-
¿ej mierze zadrzewionym, sanitariatami i kuchni¹ turystyczn¹.
Pole namiotowe nie jest podzielone na parcele a goœcie sa-
modzielnie wybieraj¹ swoje miejsce na biwakowanie >>>>>

>>> w jego obrêbie, bez koniecznoœci wczeœniejszej rezerwacji.
Wy¿ywienie zapewnia równie¿ miejscowy bar i restauracja.
Dla uatrakcyjnienia pobytu Oœrodek wyposa¿ony jest w pole do gry
w mini golfa, boisko do pi³ki pla¿owej, stó³ do tenisa sto³owego,
stolik do gry w szachy a dla najm³odszych atrakcyjny plac zabaw.
Stworzyliœmy mo¿liwoœæ organizowania imprez plenerowych przy
krêgach ogniskowych i kominku. W razie niepogody do dyspozycji
turystów jest du¿a œwietlica z kominkiem, któr¹ mo¿na równie¿ wy-
naj¹æ na zorganizowanie imprezy okolicznoœciowej takiej jak: przyjê-
cie weselne, komunijne, jubileusz czy spotkanie integracyjne.
W sezonie wakacyjnym w godzinach nocnych  zapewniony jest do-
zór firmy ochroniarskiej. Oœrodek jest równie¿ pod sta³¹ kontrol¹
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.  Na podstawie wy-
ników badañ wody k¹pieliska w latach 2012-2015, co najmniej czte-
rokrotne pobieranie  wody z dwóch punktów k¹pieliska (brodzik dla
dzieci i przy skoczni)  w trakcie ka¿dego sezonu wakacyjnego, co
da³o ³¹cznie ponad  40 przebadanych próbek w zakresie obecnoœci
bakterii, jakoœæ wody w k¹pielisku otrzyma³a od Pañstwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego  ocenê "doskona³¹" W analizo-
wanym okresie nie wystêpowa³y krótkotrwa³e  zanieczyszczenia
wody wywo³ane ska¿eniem mikrobiologicznym, zakwity sinic, a tak-
¿e inne sytuacje maj¹ce negatywny wp³yw na jakoœæ wody.
Oœrodek Wypoczynkowy Pietrowice rekomendowany jest przez
Polsk¹ Federacji Campingu i Caravaningu.
                                                                                ZAPRASZAMY
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23. maja 2016 roku w Sali Or³a Bia³ego w Urzê-
dzie Marsza³kowskim w Opolu, odby³o siê uroczy-
ste spotkanie Zarz¹du Województwa Opolskiego z
uzdolnionymi sportowcami województwa opolskie-
go, którym przyznano stypendia sportowe za osi¹-
gniêcia w 2015 roku.

Wyró¿niono 115 zawodników w sportach indywidualnych,
dru¿ynowych i zespo³owych. Stypendia wrêczyli wicemarsza-
³ek Stanis³aw Rakoczy oraz radni sejmiku województwa opol-
skiego, Grzegorz Sawicki i Janusz Trzepizur. Wyró¿nienia przy-
znano w czterech kategoriach: - „nadzieje olimpijskie” (w tym
paraolimpijskie) - 7 stypendystów, - sporty olimpijskie - 88 sty-
pendystów, - sporty paraolimpijskie - 3 stypendystów, - sporty
nieolimpijskie - 17 stypendystów. “Wœród wyró¿nionych w ka-
tegorii sportów nieolimpijskich znalaz³a siê Klaudia Bociek z
Ludowego Zespo³u Sportowego Karate-Do G³ubczyce.

28. maja 2016r w Pleszewie odby³o siê Grand Prix
Wielkopolski  Karate WKF /Œwiatowej Federacji
Karate/ Central Poland Open.

W zawodach starowa³o 345 zawodników z 41 klubów z Polski,
Czech, Litwy  i Ukrainy.

Ludowy Zespó³ Spor-
towy Karate-Do G³ub-
czyce reprezentowali:
Szymon Cieœlik w kata
16-17 lat zdoby³ z³oty
medal oraz w kata 14-15
lat zdoby³ z³oty medal,
Maciej Kowalczyk w
kata 14-15 lat zdoby³
srebrny medal, Jakub Patryjach w kata 12-13 lat zdoby³ srebrny
meda oraz 5 miejsce w kata 14-15 lat, Klaudia Bociek w kata 16-17
lat zdoby³a br¹zowy medal, Julia Hac w kata 10-11 lat zdoby³a
br¹zowy medal. Bez medalu ale z dobrym startem wrócili Micha-
lina Jung, Klaudiusz Leliñski, Mateusz Stankiewicz,który prze-
gra³ walkê o br¹zowy medal, Oliwia Rojek zajê³a 5 miejsce w kata
9 lat i Aleksander Rojek.

W ogólnej klasyfikacji nasz klub zaj¹³ 9 miejsce.
Dziêkujê za bardzo dobre wyniki naszych zawodników.

                                                                     Janusz Ho³da

14. maja 2016r w Legnicy odby³y siê Miêdzywo-
jewódzkie Mistrzostwa M³odzików Polskiego Zwi¹z-
ku Karate, w których bra³y udzia³  kluby województw: œl¹skie-
go, podkarpackiego, dolnoœl¹skiego,opolskiego i ma³opolskie-
go. Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-Do G³ubczyce reprezento-

wali: Maciej Kowalczyk,
który w kata zdoby³ srebr-
ny medal w kumite srebrny
medal, Michalina Jung w
kata zdoby³a br¹zowy me-
dal. Bez medalu wrócili Ja-
kub Patryjach oraz Oliwia
Raniowska.

 Tego samego dnia po
MMM odby³ siê Puchar
Dolnego Œl¹ska karate
WKF/ Œwiatowej  Federa-

cji Karate /”SILESIA CUP” w którym startowa³o 280 zawodni-
ków z 14 klubów z Polski i Czech. Ludowy Zespó³ Sportowy
Karate-Do G³ubczyce reprezentowali: Szymon Cieœlik, który w
klata 14-15 lat zdoby³ z³oty medal oraz w kata 16-17 lat srebrny
medal,Maciej Kowalczyk, który w kata 12-13 lat zdoby³ z³oty
medal, Klaudiusz Leliñski , który w kata 9 lat zdoby³ z³oty medal,
Klaudia Bociek w kata 16-17 lat zdoby³a srebrny medal,Mateusz
Stankiewicz w kata 12-13 lat zdoby³ srebrny medal a w kata 10-11
lat br¹zowy medal, Michalina Jung w kata 12-13 lat zdoby³a br¹-
zowy medal, Jakub Patryjach w kata 12-13 lat zdoby³ br¹zowy
medal, Anna Paruszewska w kata 9 lat zdoby³a br¹zowy medal.
Bez medalu wrócili Oliwia Raniowska, Oliwia Rojek, Aleksander
Rojek i Emilia Klein. Mimo przegranych walk zawodnicy nasi
pokazali siê z bardzo dobrej strony ale decyzj¹ sêdziów wygrali
przeciwnicy. Ciesz forma takich zawodniów jak Szymon Cieœlik,
który w tym roku po ukoñczeniu 14 lat startowa³ w kategorii kata
16-17 lat dwa razy w kraju zdoby³ br¹zowy medal, raz srebrny
medal i raz w Hradec Kralowe 5 miejsce, efekty jakie uzyskuje
Szymon oraz nasi  zawodnicy s¹ dziêki wieloletnim szkoleniom
przez jednego z najlepszych trenerów kata Santo Torre  i tak od
29 czerwca do 3 lipca badziemy mieli przyjemnoœæ i zaszczyt
trenowaæ na Sycylii pod okiem Santo Torre  oraz Yumi Hasega-
wa C.N. 7 Dan z Japoni. Michalina Jung w wy¿szej kategorii 14-
15 lat zdoby³a br¹zowy medal i Mateusz Stankiewicz w kategorii
12-13 lat zdoby³ srebrny medal. Dziêkujê naszym zawodnikom za
osi¹gniête wyniki .

                                                                  Janusz Ho³da

5. czerwca 2016r w Suchym Lesie odby³y siê za-
wody Karate Puchar Ligi Dzieciêcej, w którym Ludo-
wy Zespó³ Sportowy Karate-Do G³ubczyce reprezentowali Ma-
ciek Kowalczyk, który zdoby³ srebrny medal w kata 12-13 lat,
Julia Hac, z³oty medal w kata 10-11 lat, Wiktoria Sawicka,  w kata
8-9 lat  srebrny medal oraz w kumite br¹zowy medal, Mateusz
Stankiewicz,  w kata 10-11 lat srebrny medal oraz Michalina Jung,
w kata 12-13 lat  br¹zowy medal. nastêpnie odby³y siê Mistrzo-
stwa Wiel-
kopolski
w których
Ludowy
Z e s p ó ³
Sportowy
K a r a t e -
Do G³ub-
czyce re-
prezento-
wali: Ma-
ciej Ko-
walczyk,
w kata 12-13 lat zdoby³ z³oty medal, Anna Paruszewska, w kata
8-9 lat zdoby³a z³oty medal, Julia Hac,  w kata 10-11 lat  z³oty
medal, Mateusz Stankiewicz, który w kata 10-11 lat srebrny me-
dal, Michalina Jung, która w kata 12-13 lat zdoby³a  medal, Jakub
Patryjach, który w kata 12-13 lat zdoby³ br¹zowy medal oraz
Wiktoria Sawicka,  w kata 8-9 lat  br¹zowy medal. Bez medali ale
po dobrej walce wrócili: Oliwia Rojek, Aleksander Rojek i Emilia
Klein. Tego samego dnia odby³ siê Puchar Polski Shotokanu w
którym Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-Do G³ubczyce repre-
zentowali: Klaudia Bociek, która w kata 16-17 lat zdoby³a z³oty
medal oraz w kata 18-20 lat z³oty medal oraz Szymon Cieœlik, w
kata 14-15 lat zdoby³ z³oty medal oraz w kata 16-17 lat  z³oty
medal.W tym maratonie startowym po ciê¿kich i wyczerpuj¹-
cych startach spisali siê bardzo dobrze.

 Janusz Ho³da
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W dniach 13-15.05.2016r. w Suwa³kach
 odby³y siê Indywidualne Mistrzostwa
 Polski M³odzików w Badmintonie.

Do rywalizacji w Mistrzostwach
przyst¹pi³o ponad 100 najlepszych
zawodników i zawodniczek z ca³e-
go kraju w tym zawodnicy z nasze-
go klubu Maciej Matusz i Bartosz
Ga³¹zka. Nasi zawodnicy spisali siê
bardzo dobrze nie daj¹c ¿adnych
szans rywalom zdobywa trzy me-
dale, dwa z³ote i jeden srebrny.
Maciej Matusz zwyciê¿y³ w grze
pojedynczej pokonuj¹c w finale
swojego kolegê klubowego Bartka
Ga³¹zkê natomiast  razem w parze
zwyciê¿yli w grze podwójnej.  Ser-
decznie gratulujemy naszym za-
wodnikom.

W dniach 20-22 maja w Kobierzycach
k/ Wroc³awia odby³y siê Indywidualne

Mistrzostwa Polski M³odzików
M³odszych w Badmintonie

W zawodach udzia³ brali naj-
lepsi zawodnicy w Polsce, któ-
rzy poprzez turnieje ogólnopol-
skie uzyskali kwalifikacjê na naj-
wa¿niejszy turniej w tym roku.
Nie zabrak³o w tej imprezie na-
szych wychowanków, którzy nie
tylko uczestniczyli  ale zdoby-
wali medale. Nasz klub reprezen-
towali: Oliwia Siekierzyñska, An-
gelika Kowarska, Szymon Œle-
pecki i Jakub Mazur. Bardzo dobrze wypadli nasi ch³opcy, któ-
rzy w grze podwójnej uzyskali tytu³ Mistrz Polski a Szymon do-
³o¿y³ jeszcze br¹zowy medal w grze pojedynczej.

                                               Serdecznie gratulujemy.

Mistrzostwa Europy Taekwondo - Finlandia 2016
W dniach 22.04-01.05.2016 r. w Tampere - Finlandia  odby³y siê XXXI Mistrzostwa Europy Taekwondo  Seniorów.
Wystartowa³o w nich 495 zawodników i zawodniczek z 27 pañstw. S¹ to zawody w których mog¹ braæ udzia³ zawodnicy tylko

posiadaj¹cy czarny pas i z limitem 2 osób w konkurencji dla ka¿dego kraju. Zawodnicy trenera Daniela Jano - Klubu Sportowego
Taekwondo G³ubczyce Karolina Konik i Bartosz S³odkowski zostali powo³ani przez trenerów Kadry Narodowej na Mistrzostwa
Europy. Przed zawodami przygotowywali siê na Zgrupowaniu Kadry Narodowej w Centralnym Oœrodku Przygotowañ Olimpijskich
w Spale. Karolina i Bartosz mieli zaszczyt reprezentowaæ nasz kraj na uroczystym otwarciu Mistrzostw Europy. Karolina Konik
wspaniale wyst¹pi³a  w walkach indywidualnych w kategorii wagowej do 62 kg, w których stoczy³a 5 walk i pokona³a wszystkie
swoje przeciwniczki zdobywaj¹c tytu³ Mistrzyni Europy Seniorów. Karolina broni³a tytu³u z tamtego roku, który zdoby³a w Szkocji.
Karolina wystartowa³a tak¿e w walkach dru¿ynowych zdobywaj¹c drugi z³oty medal i w dru¿ynowych testach si³y zajmuj¹c II
miejsce. Równie wspaniale zapreprezentowa³ siê Bartosz S³odkowski w najciê¿szej kategorii wagowej + 85 kg zajmuj¹c indywidual-
nie w walkach  I miejsce i zdobywaj¹c tytu³ Mistrza Europy. Bartosz mia³ bardzo niekorzystne losowanie i w walce o strefê medalow¹
musia³ pokonaæ zawodnika z Norwegii, z którym na ostatnich Mistrzostwach Europy w Szkocji przegra³ walkê o wejœcie do fina³u.
Bartosz tak¿e zaj¹³ I m w dru¿ynowych walkach, I miejsce w dru¿ynowych technikach specjalnych  i II m w dru¿ynowych testach
si³y.   Nasi zawodnicy zdobyli 5 medali z³otych i 2 srebrne. Serdecznie gratulujemy tak wspania³ego wyniku. W tym roku przed
naszymi zawodnikami jeszcze Puchar Œwiata Taekwondo w Budapeszcie, który bêdzie sprawdzianem przed Mistrzostwami Œwiata w
2017 roku.

XXV Mistrzostwa Polski  Taekwondo Juniorów
W dniach 20.05-21.05.2016 r. w K³obucku  odby³y siê XXV

Mistrzostwa Polski Taekwondo Juniorów.
W zawodach startowa³o 131  zawodników  z 41 klubów  któ-

rzy z sukcesami przebrnêli przez dwa turnieje makroregional-
ne. Klub Sportowy Taekwondo G³ubczyce oraz ZS w Pietrowi-
cach reprezentowa³a  8 osobowa ekipa sportowa. Sensacyjnie
nasze zawodniczki zajê³y  pierwsze trzy miejsca w konkurencji
uk³adów: Olga Jab³oñska I m., Daria Baran II m. i Natalia Ka-
tañska - III m.

W kategorii walk Wojciech ̄ ³obicki zaj¹³ II miejsce powy¿ej
75 kg. Bardzo dobry wystêp wszystkich naszych zawodników
zaowocowa³ zdobyciem 62 punktów  w ramach ministerialne-
go systemu sportu m³odzie¿owego. Serdeczne podziêkowa-
nia za tak dobr¹ postawê dla ca³ej naszej reprezentacji Klubo-
wej. W tym pó³roczu pozosta³y jeszcze dwa starty w Mistrzo-
stwach Polski Taekwondo Seniorów i Pucharze Europy w Ru-
muni. ̄ yczymy im równie dobrego startu.
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Miêdzywojewódzkie  Mistrzostwa Taekwondo - Lubin 2016
 16.04.2016 r. w Lubinie  odby³y siê Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwondo, które by³y

zarazem turniejem kwalifikacyjnym do Mistrzostw Polski Juniorów oraz najwa¿niejsz¹ im-
prez¹ sportow¹ dla m³odzików punktowan¹ w systemie sportu dzieci i m³odzie¿y.

W zawodach startowali zawodnicy z województwa dolnoœl¹skiego i opolskiego. Klub Sporto-
wy Taekwondo G³ubczyce oraz ZS w Pietrowicach reprezentowa³a 37 osobowa ekipa sportowa.
W roli sêdziów reprezentowali nas Karolina Konik, Kamila Ciechanowska, Paulina Szpak i Bar-
tosz S³odkowski. £¹cznie zdobyliœmy 10 z³otych medali, 6 srebrne i 10 br¹zowych razem 26
medali. Najlepsz¹ zawodniczk¹ turnieju w kategorii juniora m³odszego zosta³a Kinga Sztucka     a
w kategorii juniora tytu³ najlepszej zawodniczki otrzyma³a Olga Jab³oñska. Dla najlepszego Klu-

bu w kategorii juniora puchar i dyplom odebra³ trener Daniel Jano.  Wyniki pozosta³ych zawodników: juniorzy - Olga Jab³oñska I m
uk³ady    i   I m walki do 60 kg, Daria Baran I m walki do 50 kg i II uk³ady,  Barbara Mróz II m walki do 50 kg       i II m techniki specjalne,
Natalia Katañska III m walki do 60 kg, Oliwia Fulneczek III m walki do 60 kg i III m uk³ady, Wojtek ̄ ³obicki I m w walkach pow. 75 kg,

juniorzy m³odsi: Kinga Sztucka I m uk³ady, I m walki do 50 kg i III m techniki specjalne, Martyna
Marciniszyn I m walki do 42 kg, Jakub Brewus  I m walki pow 70 kg, Wiktoria Konik    III m walki pow.
60 kg, Patrycja Piworun III m walki pow. 60 kg, Kamila Bednarczuk II m walki do 42 kg, Natalia Wochnik
III m walki do 46 kg. M³odzicy - Martyna Bernaœ I m uk³ady, Aleksandra Dudzik II m uk³ady, Maria
Grzegorzewicz III m uk³ady, Wojciech Jano I m uk³ady, Robert Cichocki II m uk³ady, Dominik Mazurkie-
wicz III m uk³ady i Patryk Marek III m uk³ady.  £¹cznie m³odzicy zdobyli 25 punktów. To by³ ostatni
turniej kwalifikacyjny przed zbli¿aj¹cymi siê Mistrzostwami Polski. Wszystkim zawodnikom gratuluje-
my tak imponuj¹cego startu zw³aszcza, ¿e Kluby z województwa dolnoœl¹skiego to czo³ówka kraju.

 Mistrzostwa Polski  Taekwondo Juniorów M³odszych
W dniach 13.05-15.05.2016 r. w Nowej Rudzie odby³y siê XXIII Mistrzostwa Polski Taekwondo Juniorów M³odszych.

W zawodach startowa³o 230  zawodników   z 54 klubów z
ca³ego kraju. W tej kategorii wiekowej startuj¹ roczniki gim-
nazjalne.  Klub Sportowy Taekwondo G³ubczyce oraz ZS w
Pietrowicach reprezentowa³a 11 osobowa ekipa sportowa.
W roli sêdziów reprezentowali nas Karolina Konik  i Bartosz
S³odkowski. Miejsca medalowe zdobyli Kinga Sztucka -  I
miejsce w uk³adach, Martyna Marciniszyn - II miejsce w wal-
kach w kategorii wagowej do 42 kg   i Jakub Brewus II miejsce
walki w kategorii pow. 70 kg.  Bardzo dobry wystêp wszyst-
kich naszych zawodników zaowocowa³ zdobyciem 36 punk-
tów w systemie sportu m³odzie¿owego, to prawie trzykrotnie
wiêcej ni¿ w poprzednim roku. Serdeczne podziêkowania za
tak dobr¹ postawê dla ca³ej naszej reprezentacji Klubowej. A
ju¿ za tydzieñ do rywalizacji przyst¹pi¹ nasi juniorzy w Mi-
strzostwach Polski Taekwondo w K³obucku. ̄ yczymy im rów-
nie dobrego startu.

Stypendia Marsza³ka Województwa Opolskiego
W dniu 23.05.2016 r. w Urzêdzie Marsza³kowskim odby³o siê spotkanie z medalistami Mistrzostw Polski, Europy i Œwiata

Przedstawiciele wszystkich dyscyplin naszego województwa,
którzy zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Europy i Œwiata
otrzymali  listy gratulacyjne i stypendia. Na spotkanie to zo-
stali równie¿ zaproszeni zawodnicy i trener Klubu Sportowe-
go Taekwondo osi¹gaj¹cy sukcesy na arenach krajowych  i
miêdzynarodowych. Z Naszego Klubu stypendia otrzymali:
Karolina Konik   - Mistrzyni Europy Taekwondo Seniorów w
walkach do 62 kg i Mistrzyni Europy walk dru¿ynowych,
Otwarte Mistrzostwa Œwiata Taekwondo: I m walki do 64 kg, I
m testy si³y i III m techniki specjalne oraz Mistrzyni Polski,
Kamila Ciechanowska -Otwarte Mistrzostwa Œwiata: I m techniki specjalne, II m
walki do 58 kg i III m uk³ady i Mistrzyni Polski w uk³adach dru¿ynowych,  Marta

Wsiaki na Mistrzostwach Europy zajê³a III m w walkach do 75 kg i Mistrzyni Polski w uk³adach dru¿ynowych, Bartosz
S³odkowski- Otwarte Mistrzostwa Œwiata Taekwondo: I m walki pow. 85 kg i I m walki dru¿ynowe,  Mistrzostwa Europy
-  I m walki dru¿ynowe,I m testy si³y dru¿ynowe oraz III m walki pow. 85 kg i Mistrz Polski   w walkach pow. 85 kg. Listy
gratulacyjne  i stypendia wrêczy³ w imieniu Marsza³kaWojewództwa Opolskiego Stanis³aw Rakoczy Wicemarsza³ek
Zarz¹du Województwa Opolskiego. Serdeczne gratulacje dla wyró¿nionych.
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REKLAMA  W G£OSIE G£UBCZYC
 G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o zasiêgu

gminy, w formacie A4 w kolorze. Ukazuje siê na prze³omie
miesiêcy w nak³adzie 1600 egz. oraz w wersji elektronicznej
na www.glubczyce.pl  Reklamy - tylko na wewnêtrznych

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

przy wiêkszej iloœci cenê mo¿na negocjowaæ.
   Treœæ reklam nadsy³aæ  w wersji elektronicznej w pliku JPG
(rozdz. 300dpi) na adres e-mail "janwac@o2.pl", w terminie

do 15. ka¿dego miesi¹ca na miesi¹c nastêpny,
wraz z podaniem "parametrów"
niezbêdnych do wystawienia

 Faktury VAT przez Miejski Oœrodek Kultury.

G³os G³ubczyc -
 bezp³atny informator samorzadowy

 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach.  (ISSN 1234-0890)
nak³ad 1600 egz.

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

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

 do 10. ka¿dego miesi¹ca.
 Materia³y mo¿na zostawiaæ  w sekretariacie Urzêdu Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za nades³ane  i opubli-
kowane listy  oraz zastrzega sobie prawo skracania, redagowa-

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

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

Druk -Drukarnia Printgraph ul. Mickiewicza  32-800 Brzesko
tel. +48 14 663 07 50 fax +48 14 664 07 25

<drukarnia@printgraph.pl>

chcesz wiedzieæ
 co? gdzie? kiedy?

 kliknij
 WWW.TWOJEGLUBCZYCE.PL

www.twojeglubczyce.pl
- Portal regionalny o charakterze  informacyjno -turystycznym,

promuj¹cym  powiat, gminê i miasto G³ubczyce, .
Serwis skupia siê na propagowaniu,

i wspieraniu inicjatyw spo³eczno-kulturalnych,
 tworzonych przez ludzi dla ludzi.

INFORMACJA
DLA OSÓB

NIEPE£NOSPRAWNYCH

Je¿eli jesteœ niepe³nosprawnym ruchowo
mieszkañcem Gminy G³ubczyce,

potrzebujesz za³atwiæ osobiœcie sprawê
w Urzêdzie Miejskim w G³ubczycach

 zg³oœ ten fakt telefonicznie
pod numerem telefonu

77 485 23 25 lub elektroniczne na  e-
mail: um@glubczyce.pl

- pracownik urzêdu odwiedzi Ciê     w
Twoim miejscu zamieszkania.

Wystarczy podaæ:
rodzaj sprawy do za³atwienia,

numer telefonu  lub e-mail do kontaktu,
miejsce zamieszkania i ewentualny

termin   wraz z godzin¹
kiedy mo¿emy Ciê odwiedziæ.

Burmistrz G³ubczyc

Fotografie  noworodków:

KADR

 Studio Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur,

 G³ubczyce,  Grunwaldzka 2,

662 065 354

"ZHR G£UBCZYCE NA MONTE CASSINO"
W dniach 15-19 maja 2016 r. druhowie zastêpowi 5 G³ubczyckiej Dru¿yny Harcerzy

"Wilczy Bór" (Bart³omiej Biernacki, Jakub Ziêba, Jakub Iwaszkiewicz i Maciej Wójcik)
wraz z dru¿ynowym phm. Marcinem ̄ ukowskim, a tak¿e druhny przyboczne 5 G³ub-
czyckiej Dru¿yny Harcerek "Knieja" (Katarzyna Ziomko i Natalia Koz³owska) wziêli
udzia³ w zorganizowanym przez Chor¹giew Harcerzy Ziemi Opolskiej ZHR im. rtm.
Witolda Pileckiego wyjeŸdzie do W³och, aby, jako reprezentanci Zwi¹zku Harcerstwa
Rzeczypospolitej, pe³niæ s³u¿bê na uroczystoœciach z okazji 72. rocznicy zwyciêskiej
Bitwy o Monte Cassino.

Po drodze na zdobyt¹ w maju
1944 r. przez ¿o³nierzy 2. Korpu-
su Polskich Si³ Zbrojnych na Za-
chodzie Górê Cassino druhny i
druhowie z G³ubczyc odwiedzili
Stolicê Piotrow¹, aby uczestni-
czyæ w rocznicowej Mszy œwiê-
tej i towarzyszyæ Panu Prezy-
dentowi RP Andrzejowi Dudzie
podczas modlitwy przy grobie
œw. Jana Paw³a II. Korzystaj¹c z
pobytu w Wiecznym Mieœcie

m³odzi g³ubczyczanie odwiedzili Koloseum, Forum Romanum, Panteon i w³oski O³tarz
Narodu.

Bêd¹c na miejscu walk polskich ¿o³nierzy, harcerze i harcerki z³o¿yli wizytê w klasz-
torze oo. benedyktynów na Monte Cassino, gdzie spoczywaj¹ doczesne szcz¹tki
za³o¿yciela zakonu i patrona Europy - œw. Benedykta.

Œrodowisko g³ubczyckie Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczypospolitej zosta³o wyró¿nio-
ne mo¿liwoœci¹ reprezentowania organizacji podczas w³oskich uroczystoœci, jako wyraz
podziêkowania za s³u¿bê pe³nion¹ podczas pogrzebu mjr. Zygmunta Szendzielarza
"£upaszki" na warszawskich Pow¹zkach w dniu 24 kwietnia br.

Na serdeczne podziêkowania i gor¹ce pozdrowienia zas³u¿yli "Skauci Gór Opaw-
skich MTB Team G³ucho³azy GKK Victoria" i druh Grzegorz Ptak, który na potrzeby
wyprawy u¿yczy³ busa nale¿¹cego do stowarzyszenia.

                                                                                                            ZHR G³ubczyce
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Serdecznie Witamy Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej, urodzonych w kwietniu i maju

w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach. Rodzicom Gratulujemy!

Stefaniszyn Laura
c.Edyty W³odzienin

07.04 1.25 3250g 55cm

Szuster Klara
c.Weroniki

28.04 8.35 3500g 55cm

Tchórzewska Maja
c.Anny Lubrza
22.04 15.55 2820g

56cm

Wnêtrzak Piotr
s.Anny Lisiêcice

23.04 5.30 3800 58cm

Wróblewska Gabriela
c.Jolanty Prudnik

27.04 9.30 3300g 57cm

Zechmeister Zofia
c.Sandry G³ubczyce

10.04 16.55 3050g 51cm

Ziêba Sara
c.Joanny G³ubczyce

18.04 8.40 3600g 60cm

Zmurczyñska Julia
c.El¿biety G³ubczyce
28.04 2.40 3410g 54m

Antoszczyszyn Jan
s.Agnieszki G³ubczyce
04.05 8.30 2730g 53cm

Biœta Matylda
c.Marty G³ubczyce

23.05 8.30 3200g 50cm

Boczar Leon
s.Romany Zawada

30.05 9.55 3350g 55cm

Bracki Leon s.Marty
Rac³awice Œl¹skie 06.05

19.20 2820g 54cm

Ga³ka Rozalia
c.Pauliny G³ubczyce

19.05 17.55 3100g 52cm

Gawroñska Nikola
c.Agnieszki Kietrz

12.05 9.55 3600g 53cm

Gêsiewicz Milena
c.Pauliny Œcinawa Ma³a
04.05 15.45 3450g 59cm

Giec Antoni
s.Moniki Su³ków

02.05 6.30 3830g 57cm

Gojowy Szymon
s.Aleksandry Prudnik
17.05 13.20 3640g 59cm

Gorczyñski Fabian
s.Jolanty G³ubczyce

12.05 8.30 3300g 53cm

Górniak Oliwia
c.Magdaleny Wódka

18.05 23.55 3150g 56cm

Karpiak Kacper s.
Izabeli Jasienica Dolna
23.05 18.15 3700g 57cm

Kinal Paulina
c.Angeliki Skrzypiec

18.05 8.35 3450g 55cm

Kluz Hanna
c.Sandry G³ubczyce

19.05 8.40 2400g 48cm

Korzeniowski Micha³
s.Joanny Babice

29.05 1.35 3900g 57cm

Kowalska Zuzanna
c.Eweliny G³ubczyce

01.05 17.40 3400g 58cm

Krajewski Kacper
s.Nikoli Prudnik 14.05

15.30 3250g 53cm
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