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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

W NUMERZE:
PI¥TY TYDZIEÑ ... 3
SANKTUARIUM ... 3

PUCHAR EUROPY ... 4
OG£OSZENIE ... 5

        LOS ANGELES.. 6
      KPPSPO¯ ...6

RAJD  JESIENNY...7
JESIENNY BIEG...7

HERB G£UBCZYC ... 8
ROZMOWA Z ... 9/12

WYBORCO ... 10/11
Z£OTY MEDAL ... 13

TYDZIEÑ SENIORA ... 14
       PPK POLICJI ... 16

 KARATE  WK ... 17
OG£OSZENIA ... 18

DZIECI ... 19
GDK ... 20

WIÊCEJ
WWW.GLUBCZYCE.PL

TVGLUBCZYCE.PL

Z³oty Medal Igrzysk
dla uczennicy SOSW



        Listopad 2014 nr 11/2582



Listopad 2014 nr 11/258 3

PI¥TY TYDZIEÑ
 NIEMIECKO - CZESKO - POLSKI

       W dniach od 7 do 13 wrzeœnia odby³ siê pi¹ty Tydzieñ  Niemiecko -
Czesko - Polski. Jest to wydarzenie kulturalne zainicjowane w Krnovie
przed dziewiêtnastu laty jako tydzieñ  Niemiecko - Czeski a od 2010 obej-
muj¹ce swoim zasiêgiem Ziemiê G³ubczyck¹.
      Tydzieñ zawsze siê zaczyna w poniedzia³ek uroczystym spotkaniem z
w³adzami samorz¹dowymi Krnova w Sali œw. Ducha. W tym roku uczestni-
czyli w nim miêdzy innymi ze strony Republiki Czeskiej:   Starostka Krnova
Pani Alena Krusinova, V-ce Starostka Pani Renata Ramazanova;  ze strony
Polskiej:  Burmistrz G³ubczyc Jan Krówka, Wójt Branic Pani Maria Krom-
piec; ze strony Niemieckiej Prezesi Stowarzyszeñ By³ych Mieszkañców:
Krnova- Pan Kurt Schmidt oraz G³ubczyc: Pan Hubert Lux oraz przedstawi-
ciel Powiatu Partnerskiego Holzminden- Burmistrz  Eschershausen  (gminy
partnerskiej Branic) Pan Konrad Edelmann.
    Po spotkaniu w Krnovie goœcie z Niemiec odwiedzili Opavê, a wieczorem
w Hotelu Domino odby³ siê piêkny koncert Chóru Uœmiech pod przewod-
nictwem Pana Józefa Kaniowskiego, który wykona³ utwory do s³ów Agnieszki
Osieckiej i œl¹skiego poety Josepha von Eichendorffa do muzyki Józefa
Kaniowskiego. Uœmiech zebra³ burzê oklasków i musia³ dwukrotnie biso-
waæ.  Po koncercie goœcie z Niemiec zaproponowali Chórowi Usmiech,  by
swoim koncertem w Eschrshausen  we wrzeœniu 2015 roku uœwietni³ obcho-
dy czterdziestolecia objêcia przez Powiat Holzminden patronatu nad Izb¹
Pamiêci Ziemi G³ubczyckiej i Biskupa Natana w Eschershausen.
       Tradycyjne spotkanie w G³ubczyckim Ratuszu odby³o siê o godzinie
10.00 w œrodê 10 wrzeœnia. Na spotkaniu Burmistrz G³ubczyc Jan Krówka i
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk, z okazji ma³ego pi¹te-
go jubileuszu,  wrêczyli pami¹tkowe dyplomy dla osób zaanga¿owanych w
przygotowanie Tygodni Niemiecko- Czesko- Polskich. By³a to te¿ okazja
zaprezentowania goœciom z Niemiec grona osób zaanga¿owanych w przy-
gotowania i przebieg tych uroczystoœci.  W ramach tygodnia goœcie z Nie-
miec zaprosili mieszkañców Krnova we wtorek o godz. 19.00 na piêkny kon-
cert do Krnovskiej Synagogi.  Zaœ mieszkañcy G³ubczyc mogli wys³uchaæ w
œrodê 10 wrzeœnia o godz. 19.00 w Miejskim Oœrodku Kultury piêknego
koncertu  Kwintetu Œl¹skich Kameralistów. Na pierwsz¹ czêœæ koncertu z³o-
¿y³y siê utwory muzyki klasycznej.  W drugiej czêœci  artyœci zaprezentowali
aran¿acje autorstwa koncertmistrza zespo³u Dariusza Zbocha. Sk³ada³a siê
ona  z najwiêkszych  przebojów gwiazd muzyki rozrywkowej lat 60 i 70  w
mistrzowski sposób przedstawionych jako  "widziane oczami wielkich kom-
pozytorów minionych epok". Us³yszeliœmy miêdzy innymi  "Child In Time"
z repertuaru grupy Deep Purple  bardzo wyraŸnie kojarz¹ce siê z Bolerem
Ravela. "Somebody to Love" z repertuaru grupy Queen  mogliœmy us³yszeæ
w wersji,  jak¹ móg³by zaproponowaæ sam Piotr Czajkowski.  Demmis Ro-
usos zapewne nie spodziewa³by siê, ¿e  jego "My Friend  the Wind"  zosta-
nie  wykonane na mod³ê barokow¹ niczym jedno z oratoriów Händla. Z
pewnoœci¹ by³o to najwa¿niejsze wydarzenie artystyczne w G³ubczycach w
roku 2014, przygotowane i sfinansowane przez stronê Niemieck¹ przy wspar-
ciu finansowym Powiatu Holzminden.
       Oprócz tych wydarzeñ goœcie z Niemiec zwiedzili we wtorek  Baborów,
Kietrz i Branice, w œrodê odbyli spacer po G³ubczycach, w czwartek odwiedzili
Nysê a w pi¹tek Krnov i Linhartovy. W niedzielê 7 wrzeœnia odby³a siê piêkna
uroczystoœæ wmurowania pami¹tkowej tablicy w koœciele w Bogdanowicach
poœwiêconej Niemcom i Polakom, zmar³ym mieszkañcom Bogdanowic.
    W spotkaniu integracyjnym, koñcz¹cym wizytê goœci z Niemiec, w Pietro-
wicach (poprzedni GG) oprócz Niemców, Czechów i Polaków wziêli udzia³
Ukraiñcy, oficjalna delegacja Miasta Zbara¿ z Merem Romanem Polikro-
vskim. Goœcie z Ukrainy byli zachwyceni panuj¹c¹ na tym spotkaniu atmos-
fer¹ i serdecznym przyjêciem. Goœcie z Niemiec bardzo ciep³o i z sympati¹
wypowiadali swoje zatroskanie sytuacj¹ na Ukrainie, wznieœli te¿ toast z
¿yczeniami pokoju dla Narodu Ukraiñskiego.

                                                                                    Jan Wac (foto str.2)

I sta³a siê rzecz niezwyk³a! Oto bogdanowicki
koœció³ urasta do rangi sanktuarium. Wydarzenie
spektakularne,  swoista nobilitacja ziemi g³ubczyc-
kiej. Prawie trzy lata starañ ks. proboszcza Adama
Szubki  uwieñczone sukcesem. Radoœæ wielka!

Otoczona od lat szczególnym kultem w bogdano-
wickiej œwi¹tyni Matka Boska z  Monasterzysk s³y-
nie ³askami "(….) Ukryta w cudownym obrazie pa-
tronuje Bogdanowicom,   chroni¹c  parafiê od z³ych
zdarzeñ. W stuletnim koœciele ikona kresowe przy-
pomina dzieje, krwaw¹ historiê Polaków wypêdzo-
nych ze swoich domów (…)".

Ocala³y z wojennej i banderowskiej zawieruchy
obraz, przywieziony przed laty przez niegdysiejsze-
go proboszcza ks. Kazimierza Joñca, znajduje schro-
nienie w³aœnie w tym koœciele. Otoczony wielk¹ czci¹
i nabo¿eñstwem przez sprawuj¹cego tu pos³ugê dusz-
pastersk¹ od lat prawie czterdziestu ks. radcy i kape-
lana Kresowiaków - Adama Szubkê, przyci¹ga rze-
sze Kresowian rozproszonych po ca³ej Polsce. Ich
Pani, Bolesna - £askawa, to Orêdowniczka £ask. S³y-
nie cudami, co symbolizuj¹ liczne wota dziêkczynne
tu¿ obok bocznego o³tarza. Tego, w którym Pani z
Monasterzysk ma swoje miejsce.

Od piêciu lat  wieœ Bogdanowice w miesi¹cu wrze-
œniu obchodzi tzw. Dni Kultury Kresowej organizo-
wane przez G³ubczyckie Towarzystwo Mi³oœników
Lwowa i Kresów P³d. - Wsch., so³ectwo i parafiê. Z
tymi obchodami zwi¹zany jest niew¹tpliwie kult Matki
Bo¿ej z Monasterzysk. Do Królowej z Kresów przy-
bywaj¹ dawni, sêdziwi ju¿ parafianie, ich potomko-
wie oraz wierni z ca³ego regionu.

Uroczysta Msza Œw. inauguruj¹ca owe Dni Kre-
sowe jest szczególnym wydarzeniem w naszej spo-
³ecznoœci, a obecnoœæ ks. Tadeusza Isakowicza- Za-
leskiego (ze strony ojca rodem                             z
Monasterzysk) i jego poruszaj¹ce homilie s¹ jak¿e
istotnym elementem tych¿e kresowych spotkañ.

Nie sposób pomin¹æ dorocznych pielgrzymek na-
uczycieli udaj¹cych siê zazwyczaj 14 paŸdziernika, w
Dniu Edukacji Narodowej, do stóp Bogdanowickiej
Matuchny, by dziêkowaæ i prosiæ… Zreszt¹ to nie
jedyne pielgrzymki.

4 paŸdziernik 2014 r., godz. 1200. Podnios³a Uro-
czystoœæ! Do œwi¹tyni we wsi Bogdanowice przy-
bywa niecodzienny goœæ z Opola - ks. bp Rudolf
Pierska³a, by w imieniu ks. bp. ordynariusza - An-
drzeja Czai - uczyniæ koœció³  p.w.  Podwy¿szenia
Krzy¿a Œwiêtego prawdziwym sanktuarium Matki
Bo¿ej £askawej. Dom Pañski wype³niony po brzegi.
Przyodziany  w bia³e kwiaty, oczarowuje piêknem i
prostot¹ jednoczeœnie.

Wprowadzony przy dŸwiêkach orkiestry dêtej ks. bi-
skup obdarowuje wiernych uœmiechem, sympati¹ i ¿ycz-
liwoœci¹ bij¹c¹ z twarzy. W ³awkach w³adze samorz¹do-
we ze starost¹ Józefem Kozin¹ i burmistrzem - Janem
Krówk¹ na czele. Radni ró¿nych szczebli, >>>>>>

SANKTUARIUM
MARYJNE

W BOGDANOWICACH
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>>>>>     przedstawiciele organizacji, stowarzyszeñ, goœcie z Kê-
dzierzyna -KoŸla, Wroc³awia i inni. Tu¿ obok,  na stoj¹co, g³ubczyc-
cy harcerze pod przewodnictwem komendanta Hufca ZHP- Ryszar-
da Kañtocha.   So³tys - Marek Gorczyca - wita Jego Ekscelencjê i…
rozpoczyna siê Msza Œw. koncelebrowana, której przewodniczy
wspominany wczeœniej ksi¹dz  biskup. Ten sam, który w maju tego
roku udzieli³ naszej m³odzie¿y sakramentu bierzmowania. A obok
spora grupa ksiê¿y. Z dekanatu g³ubczyckiego i spoza.

Biskupowi asystuje ks. proboszcz Adam Szubka. Jego œciœniêta
bólem twarz promienieje! Bo oto marzenie staje siê rzeczywistoœci¹.
Kiedy ks. biskup odczytuje dekret nadaj¹cy koœcio³owi  rangê sank-
tuarium, a ks. Szubkê czyni tym samym kustoszem, ten nie kryje
wzruszenia i … ³ez.

Przejmuj¹ca homilia ksiêdza biskupa oraz list od opolskiego ordy-
nariusza  sprawiaj¹, ¿e doœwiadczamy sacrum. Serce chce "wysko-
czyæ" z piersi, gdy podczas tajemnicy przeistoczenia zamiast kla-
sycznych dzwonków, s³yszymy donoœne tr¹by. Podnios³y i uroczy-
sty nastrój potêguj¹ laudacje  od burmistrza, parafian i ró¿nych
œrodowisk.

£zê wyciskaj¹ pieœni w wykonaniu niewidomej studentki z Nysy -
Marysi, a zw³aszcza jej "Ave Maria".

Po komunii chwila skupienia i monta¿ poetycko- muzyczny. Jak¿e
siê cieszê, ¿e jest mi dane w³¹czyæ ma³¹ cz¹stkê siebie w to przedsiê-
wziêcie. Dzielê siê swoj¹ wierszowan¹ refleksj¹,                    a pieœñ
mego autorstwa "Do Matki Bo¿ej z Montarzysk" ofiarowujê £aska-
wej Pani w tak wyj¹tkowym dniu. Akompaniuje mi na organach kom-
pozytor pieœni - Józef Kaniowski. Z kolei jego dzieci, Marysia i Ma-
ciek œpiewaj¹ utwór Franciszka Karpiñskiego "Rêka, która wam ka-
dzid³o pali" tak¿e z muzyk¹ i akompaniamentem swego taty. A'pro-
pos Karpiñskiego. Mowa tu o poecie doby sentymentalizmu, który
ponad 200 lat temu  w swym wierszu z³o¿y³ ho³d "Pani z Monaste-
rzysk" ju¿ wtedy czczonej. Lecz to nie wszystko. Nie mo¿e bowiem
zabrakn¹æ nuty poetycko - modlitewnej, st¹d te¿ Mietek Zaj¹c -
aktor i recytator - kieruje do Maryi pe³ne liryzmu s³owa:

"Ty jesteœ siewna, Tyœ ró¿añcowa;
Ty polem szumisz, rankiem po wsi chodzisz,
Ty jesteœ panna polna, Ty jesteœ ³¹kowa;
Gwiazdo zaranna! Przewodniczko ³odzi (….)"
A potem procesja z cudownym obrazem niesionym przez "córki"

bogdanowickiego koœcio³a ( jak mówi ks. Szubka), czyli przedstawi-
cieli okolicznych wsi w³¹czonych niegdyœ do parafii. Oczywiœcie
najpierw "id¹" Bogdanowice, potem Nowa Wieœ nale¿¹ca do para-
fii, potem Nowy Ro¿nów i Krzy¿owice. Po procesji uroczyste "Te
Deum", b³ogos³awieñstwo i … niespodzianka! Wyrazy wdziêczno-
œci w stronê  ks. biskupa i ks. kustosza kieruje so³tys, po czym
wybrzmiewaj¹ rytmicznie dwa znane motywy muzyczne: "Syæka se
Wom Zycom" i "¯yczymy, ¿yczymy". Œpiewamy pe³n¹ piersi¹ na
nutê góralsk¹, a potem tradycyjnie. Wierni nam wtóruj¹. Maestro
Kaniowski przygrywa. Ksi¹dz biskup uœmiecha siê, a ks. kustosz
ponownie jest wzruszony…

Zbli¿a siê koniec. Jeszcze d³uga lista podziêkowañ z ust ks. Szub-
ki, a potem pani Stasia Mrzyg³ód, przewodnicz¹ca Ko³a Gospodyñ,
zatroskana o przebieg uroczystoœci, zaprasza wszystkich goœci na
œwi¹teczny obiad do œwietlicy wiejskiej. Przy wyjœciu z Sanktuarium
jeden z ministrantów wrêcza mi obrazek z cudownym wizerunkiem
Matki Bo¿ej £askawej - Bolesnej. Proszê o wiêcej. Dla rodziny, przy-
jació³, znajomych. Niech nam towarzyszy w codziennoœci… Przez
d³u¿sz¹ chwilê wpatrujê siê w oblicze Maryi. Smutne, lecz jaœniej¹ce
blaskiem…

Tymczasem smaczny posi³ek w œwietlicy i kuluarowe rozmowy. A
jest o czym rozmawiaæ …

Maria Farasiewicz

PUCHAR  EUROPY TAEKWONDO
W dniach od 09-12.10.2014 r. w Budapeszcie odby³ siê Pu-
char Europy w Taekwondo.

W zawodach startowa³o 607 zawodników z 29 krajów Euro-
py .  Nasz klub  godnie reprezentowa³a 8 osobowa ekipa:
Marta Wsiaki, Paulina Szpak, Karolina Konik, Kamila Cie-
chanowska, Kinga Sztucka, Bartosz S³odkowski, Wojciech
¯³obicki i trener Daniel Jano .  W kategorii seniora bardzo
dobrze wystartowali Nasi zawodnicy zdobywaj¹c 4 z³ote
medale 2 srebrne i 2 br¹zowe. Szpak Paulina I m. walki do 50
kg i I m. uk³ady oraz tytu³ najlepszej zawodniczki Pucharu
Europy, Ciechanowska Kamila I m. walki do 56 kg i III m
uk³ady, Karolina Konik I m. walki dru¿ynowe i II m. walki do
62 kg, Marta Wsiaki I m. walki dru¿ynowe, II m. uk³ady dru-
¿ynowe i III m walki do 68 kg oraz Bartosz S³odkowski V m
walki plus 85 kg. W kategorii juniora Wojciech ̄ ³obcki zaj¹³
III m. w dru¿ynowych uk³adach formalnych a Kinga Sztucka
w kategorii kadeta zajê³a III m w walkach do 48 kg. £¹cznie
Nasi zawodnicy zdobyli 4 z³ote medale, 2 srebrne i 4 br¹zo-
we.  Serdeczne gratulacje za tak wspania³y wynik i podziêko-
wania za ciê¿k¹ prace w przygotowaniach do zawodów.

„Rozmowa
z

 Burmi-
strzem”

dokoñczenie
 ze  str. 12
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:

1. 4 listopada 2014 r. odbêd¹ siê:
a) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 1208 o powierzchni 0,9547 ha, po³o¿onej w miejscowo-
œci Grobniki. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 33 685,00 z³.
Wadium wynosi 3 400,00 z³.
b) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 361/2 o powierzchni 0,0800 ha, po³o¿onej w miejscowo-
œci Grobniki. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 3 311,00 z³.
Wadium wynosi 340,00 z³.
c) I rokowania nieograniczone w sprawie sprzeda¿y nierucho-
moœæ lokalowej (boks gara¿owy nr 6), po³o¿onej w G³ubczycach
przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z
dzia³ki nr 435/19. Cena wyjœciowa do rokowañ wynosi 7 330,00 z³.
Zaliczka wynosi 740,00 z³.
2. 7 listopada 2014 r. odbêd¹ siê:
a) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci zabudowanej budynkiem biurowo-magazynowo-sk³a-
dowo-warsztatowym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 762/1 o powierzchni 0,3101 ha, po³o¿onej w G³ubczy-
cach przy ul. Dworcowej. Cena wywo³awcza do przetargu wyno-
si 198 089,00 z³. Wadium wynosi 20 000,00 z³.
b) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci zabudowanej budynkiem by³ego prosektorium, ozna-
czonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 1295 o po-
wierzchni 0,1323 ha, po³o¿onej w G³ubczycach. Cena wywo³aw-
cza do przetargu wynosi 74 171,00 z³. Wadium wynosi 7 500,00 z³.
c) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 532 o powierzchni 1,0000 ha, po³o¿onej w miejscowo-
œci Zawiszyce. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 48 770,00
z³. Wadium wynosi 4 900,00 z³.
3. 18 listopada 2014 r. odbêd¹ siê:
a) I rokowania nieograniczone w sprawie sprzeda¿y 1/2 czêœci
nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej we wsi Królowe, ozna-
czonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 145 o pow. 0,4000
ha. Cena wyjœciowa nieruchomoœci do rokowañ wynosi 3 252,00
z³ + VAT. Zaliczka wynosi 330,00 z³.
b) I rokowania nieograniczone w sprawie sprzeda¿y nierucho-
moœci lokalowej (lokal mieszkalny o pow. u¿ytkowej 120,48 m2),
po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Rynek nr 3/1 wraz ze sprzeda¿¹
u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 372/3. Cena wyjœciowa do
rokowañ wynosi 198 168,00 z³ + VAT. Zaliczka wynosi 20 000,00 z³.
c) II rokowania nieograniczone w sprawie sprzeda¿y nierucho-
moœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³-
ka nr 224 o powierzchni 0,1300 ha, po³o¿onej w miejscowoœci
Zopowy. Cena wyjœciowa nieruchomoœci do rokowañ wynosi 4
014,00 z³ + VAT. Zaliczka wynosi 410,00 z³.
d) II rokowania nieograniczone w sprawie sprzeda¿y nierucho-
moœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³-
ka nr 862/7 o powierzchni 0,0500 ha, po³o¿onej w miejscowoœci
Bogdanowice. Cena wyjœciowa nieruchomoœci do rokowañ wy-
nosi 2 170,00 z³ + VAT. Zaliczka wynosi 220,00 z³.
e) II rokowania nieograniczone w sprawie sprzeda¿y nierucho-
moœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³-
ka nr 294/2 o powierzchni 0,2791 ha, po³o¿onej w miejscowoœci
Zawiszyce. Cena wyjœciowa nieruchomoœci do rokowañ wynosi
3 755,00 z³ + VAT. Zaliczka wynosi 380,00 z³.

4. 25 listopada 2014 r. odbêd¹ siê:
a) IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów, jako dzia³ki nr
504/9 i nr 504/16 o ³¹cznej powierzchni 1,0592 ha, po³o¿onej w
G³ubczycach przy ul. Kopernika nr 39. Cena wywo³awcza do prze-
targu wynosi 325 068,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 33 000,00 z³.
b) IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci lokalowej (lokal o innym przeznaczeniu ni¿ mieszka-
niowy o pow. u¿ytkowej 145,90 m2), po³o¿onej w G³ubczycach
przy ul. Rynek nr 3-5/a wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci grun-
tu z dzia³ki nr 372/3. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 472
343,00 z³ + VAT.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wa-
dium w pieni¹dzu. Terminy i warunki wniesienia wadium zawarte
s¹ w og³oszeniach o przetargach.
Warunkiem uczestnictwa w w/w rokowaniach jest wniesienie
zaliczki w pieni¹dzu oraz pisemne zg³oszenie udzia³u w rokowa-
niach. Terminy i warunki wniesienia zaliczki oraz zg³oszenia udzia³u
w rokowaniach zawarte s¹ w og³oszeniach o rokowaniach.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w
G³ubczycach ul. Niepodleg³oœci nr 14 (pokój nr 20) - telefon (077)
485 30 21 wewnêtrzny 222, 223 i 224 lub w internecie na stronie
WWW.glubczyce.pl

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu
do publicznej wiadomoœci poprzez wywie-
szenie na tablicy og³oszeñ oraz umieszcze-
niu na stronie internetowej Urzêdu Miej-
skiego w G³ubczycach w dniu:
1. 01.10.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia
nieruchomoœæ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Ko-
szarowej nr 14/1.
Z dniem 12.11.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 518 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o
nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zby-
wanej nieru-chomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieru-
chomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.
2. 13.10.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do zbycia:
a) nieruchomoœæ lokalowa po³o¿ona w G³ubczycach przy ul. Ko-
œciuszki nr 9/3;
b) nieruchomoœæ lokalowa po³o¿ona w G³ubczycach przy ul. Nie-
podleg³oœci nr 28/3.
Z dniem 24.11.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 518 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o
nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zby-
wanej nieru-chomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieru-
chomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.
3. 14.10.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do zbycia:
a) nieruchomoœæ lokalowa po³o¿ona w G³ubczycach przy ul. E.
Plater nr 5/5;
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Lecimy do Los Angeles!!!
W dniach 4 - 7 paŸdziernika w Opalenicy odby³ siê XV Ogólno-
polski Turniej Pi³ki No¿nej Olimpiad Specjalnych. Klub "Je¿yk"
dzia³aj¹cy przy Specjalnym Oœrodku Szkolno - Wychowawczym
w G³ubczycach reprezentowali: Karolina Mirga, Ewa Sznurawa,
Katarzyna Mirga, Sebastian Wilczyñski oraz nauczyciel wycho-
wania fizycznego Tomasz Kiszczyk.

    Po przyjeŸdzie na miejsce zakwatero-
wani zostaliœmy w hotelu Remes w tym
samym   w którym podczas Mistrzostw
Europy w 2012 roku goœcili pi³karze z
Portugalii z samym Cristiano Ronaldo
na czele. Hotel zrobi³ na nas niesamo-
wite wra¿enie, a nasze dziewczyny zo-
sta³y zakwaterowane naprzeciw s³yn-
nego pokoju w którym mieszka³ Ronal-
do.
    Hotel Remes to piêkny obiekt z

oœmioma boiskami do pi³ki no¿nej, kortami do tenisa ziemnego,
polem do gry w golfa, basenem oraz szeregiem innych atrakcji.
   4 paŸdziernika w hali Oœrodka Sportu i Rekreacji w Opaleni-
cy mia³a miejsce ceremonia otwarcia. Na inauguracjê przyby³y
w³adze miejskie z zastêpc¹ burmistrza Andrzejem Maink¹ i prze-
wodnicz¹cym Rady Miejskiej Romanem Szwech³owiczem, rad-
ni i zaproszeni goœcie: senator RP Jan Filip Libicki, Radny Sej-
miku Wielkopolskiego Bartosz Dziewia³towski - Gintowt , wice-
starosta  nowotomyski, okoliczni burmistrzowie oraz w³adze
Olimpiad Specjalnych.

    5 paŸdziernika
zosta³y przeprowa-
dzone gry obserwo-
wane i przydzieleni
zostaliœmy do grup.
Rozegrano pierwsze

mecze. Sebastian Wilczyñski jako jedyny nasz reprezentant tra-
fi³ do bardzo silnej grupy gdzie walka trwa³a do samego koñca,
a kontuzji nie brakowa³o. W ostatecznoœci Sebastian wraz z
kolegami z Opolszczyzny wywalczy³ br¹zowy medal. Podobnie
by³o w dru¿ynie dziewcz¹t, kwalifikacja nie by³a dla nas ³aska-
wa, ale z meczu na mecz nasze zawodniczki Karolina, Katarzyna
i Ewa wraz z  ca³¹ dru¿yn¹ gra³y coraz lepiej pokonuj¹c silne
rywalki.
    6 paŸdziernika dziewczêta dosz³y do fina³u i czeka³y na ostat-
ni mecz z dru¿yn¹ z Kujawsko - Pomorskiego. Mecz okaza³ siê
niesamowitym wyzwaniem dla dwóch wyrównanych zespo³ów.
Akcje toczy³y siê raz z jednej raz z drugiej strony boiska, ¿adna
z dru¿yn nie odpuszcza³a. Pod koniec drugiej po³owy piêknym
strza³em z 11 metrów popisa³a siê Wioleta Brodziuch posy³aj¹c
pi³kê w samo "okienko" zdobywaj¹c upragnionego gola dla
naszej dru¿yny. Do zakoñczenia meczu pozosta³o 8 minut, ka¿-
dy odlicza³ d³u¿¹ce siê sekundy, w koñcu jest upragniony>>>

>>>gwizdek sêdziego, wytrzymaliœmy ostr¹ walkê do koñca! Wy-
graliœmy jednym, ale jak¿e cennym golem. Nasze dziewczêta zdo-
by³y tytu³ Mistrza Polski.
    Ale to nie koniec emocji jakie mia³y miejsce w Opalenicy. Po
zakoñczonej inauguracji podobnie jak w Igrzyskach w Bydgosz-
czy o których pisa³em w poprzednim numerze na koniec zosta³a
wylosowana jedna z najlepszych dru¿yn, która weŸmie udzia³ w
XIV Œwiatowych  Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w
Los Angeles.
    Emocje siêga³y zenitu bo w koszyczku znalaz³y siê cztery naj-
lepsze dru¿yny w tym nasza dru¿yna z  Opolszczyzny z Karolin¹,
Katarzyn¹ i Ew¹ w sk³adzie. Losowania dokona³ Burmistrz An-
drzej Mañka, który okaza³ siê najukochañszym Andrzejem w
OpolszczyŸnie poniewa¿ wyci¹gn¹³ w³aœnie nasz¹ dru¿ynê!!! Ca³a
nasza ekipa wpad³a w sza³ radoœci wszyscy krzyczeli, podskaki-
wali i gratulowali sobie wzajemnie.
Karolina, Katarzyna i Ewa wraz z siedmioma innymi dziewczêta-
mi z Opolszczyzny na prze³omie lipca i sierpnia 2015 roku poleci
na XIV Œwiatowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych do Los
Angeles!!!
Nie muszê ju¿ pisaæ jak jesteœmy szczêœliwi oraz dumni z tego
osi¹gniêcia. Jak wielki to zaszczyt dla naszej szko³y, gminy, po-
wiatu czy województwa. Mam nadziejê ¿e wszyscy doczekamy
w zdrowiu tego wyjazdu, a o szczegó³ach oraz przygotowaniach
do niego bêdziemy informowaæ Pañstwa na bie¿¹co.

Tomasz Kiszczyk

KPPSPO¯

      W okresie od 20 do 26 paŸdziernika 2014 r.
odnotowaliœmy 1 zdarzenie i by³o to miejsco-
we zagro¿enie.
    22 paŸdziernika na trasie G³ubczyce - Zawiszyce maszyny
rolnicze nanios³y znaczne iloœci b³ota z pola na jezdniê. Stra¿acy
wspólnie z policj¹ zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a sprawca
zobowi¹za³ siê do usuniêcia b³ota stanowi¹cego zagro¿enie.
     24 paŸdziernika w czeskim mieœcie Prostejov k/O³omuñca
odby³ siê trening stra¿aków w komorze rozgorzeniowej. By³o to
jedno z wielu spotkañ w ramach mikroprojektu - operacyjnego
programu wspó³pracy transgranicznej "Euroregion Pradziad",
miêdzy województwem opolskim, a kra-
jem o³omunieckim w Republice Czeskiej.
Na instruktora m.in. zosta³ powo³any do-
wódca JRG KP PSP w G³ubczycach kpt.
mgr in¿. Waldemar Ho³ownia. G³ównym
celem projektu jest wypracowanie wspól-
nej metodologii obowi¹zuj¹cej podczas
interwencji w po¿arach wewnêtrznych.
     W zwi¹zku z ostatnimi wydarzeniami w kraju (bardzo du¿y
po¿ar sk³adowiska opon w miejscowoœci Buszyce w powiecie brze-
skim), Komenda Powiatowa PSP w G³ubczycach przeprowadzi³a kon-
trole wysypisk œmieci w powiecie g³ubczyckim, znajduj¹cych siê w
miejscowoœciach Baborów, G³ubczyce i Dzier¿ys³aw.
Kontrole wykaza³y wiele nieprawid³owoœci, ale g³ównym pro-
blemem s¹ braki w zaopatrzeniu wodnym, co mo¿e stanowiæ bar-
dzo powa¿ne utrudnienia w prowadzeniu akcji gaœniczych.
Na podstawie wyników kontroli komendant powiatowy PSP w
G³ubczycach wyda³ stosowne decyzje administracyjne nak³ada-
j¹ce obowi¹zek usuniêcia nieprawid³owoœci.
                                                            bryg. Wojciech Semeniuk
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XXXI  RAJD  JESIENNY
 "GRANICZNYM SZLAKIEM" 2014

       W dniach 03-05.10.2014, na terenie powiatu g³ubczyckiego odby³a siê
kolejna ju¿ edycja harcerskiego rajdu "Granicznym Szlakiem", której orga-
nizatorem by³a Komenda Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w G³ubczy-
cach. Rajd rozpocz¹³ siê w G³ubczycach i prowadzi³ prawie  15 kilometrow¹
tras¹, poprzez miejscowoœci  Go³uszowice  ->Równe -> Dobieszów -> Mokre  -
Kolonia ->Pietrowice G³ubczyckie.
      Na trasie by³y zlokalizowane liczne punkty kontrolno-informacyjne,  odby-
wa³y siê pogadanki z zakresu bezpieczeñstwa, poruszania siê po drogach, organi-
zacji, wspó³pracy w grupie i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Swoj¹ wiedzê
m³odym ludziom przekazywali zaproszeni funkcjonariusze s³u¿b mundurowych z
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, naszej  g³ubczyckiej Policji, Œl¹sko-Ma-
³opolskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej z Raciborza, oraz 10 -tej Opolskiej Brygady
Logistycznej z Opola.
     Po przejœciu ca³ej trasy m³odzie¿ wspólnie spotka³a siê w schronisku m³odzie¿o-
wym  w Pietrowicach G³ubczyckich, gdzie po pierwszych emocjach zwi¹zanych
z rajdem przyszed³ czas na podsumowanie, wspólne œpiewanie, omawianie punk-
tów, wspólne gry i zabawy. Tak zakoñczy³ siê pierwszy dzieñ rajdu. Kolejnego
dnia w sobotê o godzinie 8,00, po œniadaniu, m³odzie¿ starsza, kolejny raz wyru-
szy³a na trasê rajdu, tym razem trasa prowadzi³a ze schroniska m³odzie¿owego z
Pietrowic, poprzez miejscowoœci Pietrowice G³ubczyckie ->Braciszów  -> Mokre
- Kolonia i ponowny powrót do schroniska do Pietrowic.
        Na tej trasie rajdu, tym razem m³odzie¿ i harcerze miêli mo¿liwoœæ dowie-
dzenia siê wiêcej o naszym regionie, wys³uchaæ legend, zwi¹zanych z G³ub-
czycami, z³o¿yæ kwiaty pod pomnikiem swojego patrona Bp. Antoniego Ada-
miuka, oraz odwiedziæ  najpiêkniejsze zak¹tki naszego regionu, z piêknymi wido-
kami krajobrazowym, siêgaj¹cymi a¿ po szczyty gór opawskich. Po powrocie z
rajdu, odby³o siê uroczyste podsumowanie ca³ej tegorocznej edycji rajdu, roz-
dane zosta³y nagrody i puchary za wykonanie swoich zadañ, pami¹tkowe znacz-
ki okolicznoœciowe, s³odkoœci i inne nagrody. Wszystko to mia³o miejsce w
obecnoœci  zaproszonych  goœci, którzy przybyli na spotkanie z m³odzie¿¹. Swoj¹
obecnoœci¹ zaszczycili nas Dyrektorzy  Szkó³, którzy byli wspó³organizatorami
tegorocznego rajdu, przedstawiciel w³adz Œl¹sko- Ma³opolskiego oddzia³u  Stra-
¿y Granicznej,  Burmistrz G³ubczyc Jan Krówka, zastêpca Burmistrza Kazimierz
Bedryj, przedstawiciele grona lokalnych dzia³aczy, nauczyciele i instruktorzy.
       Podsumowuj¹c tegoroczn¹ edycje rajdu, nale¿y zaliczyæ j¹ do kolejnego
sukcesu. Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego w G³ubczycach, od zawsze wspiera i
prowadzi takie dzia³ania na terenie naszego powiatu i wspólnie z naszymi w³a-
dzami czynnie uczestniczy i anga¿uje siê w ¿ycie lokalnej spo³ecznoœci, dlatego
ju¿ dziœ zapraszamy na kolejna edycje rajdu "Granicznym Szlakiem", który odbê-
dzie siê za rok, a za tegoroczne wsparcie, zaanga¿owanie  i udzielon¹ pomoc
wszystkim bardzo gor¹co dziêkujemy.
                                                       Z harcerskim pozdrowieniem,  Czuwaj !
                          phm.  Agnieszka Kowalczyk,  pwd.  Krzysztof Patryjach

JESIENNY
BIEG PRZEDSZKOLAKA

   7  paŸdziernika 2014 roku w Przedszkolu
w Zopowych inauguracjê mia³a zupe³nie nowa
impreza przedszkolna: " Jesienny bieg  przed-
szkolaka".
      Zawody odby³y siê na boisku przedszkol-
nym, w których uczestniczy³y dwie grupy na-
szego przedszkola: 3 i 4-latki oraz 5 i 6- latki.
    Ca³a zabawa rozpoczê³a siê od powitania zgro-
madzonych uczestników i od obowi¹zkowej roz-
grzewki, któr¹ poprowadzi³a wychowawczyni
grupy m³odszej Pani Barbara Banaœ. Przy wspól-
nych sk³onach i wymachach œmiechu by³o co
nie miara, a w powietrzu czuæ ju¿ by³o atmosferê
prawdziwej, sportowej rywalizacji.

Po rozgrzewce dzieci wziê³y udzia³ w nastêpuj¹-
cych konkurencjach: " Bieg slalomem", " Rzuty
do celu" oraz " Wyœcig w parach". Wszystkie te
konkurencje rozbudzi³y w dzieciach ducha spor-
towej rywalizacji. Jednak w tych zawodach nie
by³o przegranych, poniewa¿ na mecie wszystkie
dzieci otrzyma³y pami¹tkowe medale oraz nie-
spodziankê- plecak " Potworek". Nagrody te
ufundowa³a nam firma ASA z G³ubczyc za co z
ca³ego serca DZIÊKUJEMY - sprawi³o to nam
oraz dzieciom du¿o radoœci.
   " Z³ote kr¹¿ki" zawieszone na bia³o-czerwonej
taœmie by³y w ¿yciu wielu dzieci, jak dot¹d,
pierwsz¹ tak¹ nagrod¹. Dzieci dumne z osi¹gniê-
cia prezentowa³y rodzicom i bliskim wspania³e
nagrody.
  Udzia³ dzieci w " Jesiennym biegu przedszkola-
ka" dostarczy³ im wielu niezapomnianych wra-
¿eñ i rozwin¹³ ich sprawnoœæ ruchow¹. Panuj¹ca
atmosfera wspólnej, weso³ej zabawy dostarczy-

³a przedszkolakom wielu pozytywnych
emocji.
   Jeszcze raz pragniemy podziêkowaæ fir-
mie ASA za ufundowanie dzieciom na-
gród, Paniom Nauczycielkom, pracowni-
kom Przedszkola za pomoc i zaanga¿o-
wanie przy przeprowadzeniu biegu, ro-
dzicom, którzy tak chêtnie zagrzewali nas
do "boju" oraz dzieciom, które tak chêt-
nie wziê³y udzia³ w tym przedsiêwziêciu.
   Mamy nadziejê, ¿e " Jesienny bieg przed-
szkolaka" na sta³e wpisze siê w nasz przed-
szkolny harmonogram imprez.
             mgr Krystyna Zapotoczna



       Stowarzyszenie Mieszkañców Miast Partnerskich G³ubczyce - Roc-
kenhausen  wyst¹pi³o do Rady Miejskiej o przyznanie  wyró¿nienia  "Herb
G³ubczyc" dla  Prezesa "TOP FARMS" Krzysztofa Gawêckiego.
   Krzysztof Gawêcki - G³ubczyczanin - jest absolwentem Technikum Rol-
niczego, nastêpnie Akademii Rolniczej we Wroc³awiu. Ukoñczy³ te¿ liczne
kursy bran¿owe: Kurs Liderów Biznesów organizowany przez Uniwersy-
tet Plymauth w Anglii, Agribusiness Seminar organizowany przez Ha-
rvard Business School w Londynie, Podyplomowe Studia Menad¿erskie
Zarz¹dzania Firm¹ na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wroc³awiu.

   Od roku 1996 zatrudniony w Kombinacie Rolnym, po jego  prywatyzacji
kontynuuje pracê w TOP FARMS G³ubczyce. W 2006 roku zostaje cz³on-
kiem Zarz¹du Spó³ki pe³ni¹c funkcjê Dyrektora Zarz¹dzaj¹cego. Od 2011 r.
jest cz³onkiem Krajowego Zespo³u Koordynuj¹cego Porejestrowego
Doœwiadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. W tym samym roku zo-
staje Cz³onkiem Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc³awiu
oraz Cz³onkiem Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka przy COBORU.
Od marca 2013 r. pe³ni funkcjê Prezesa Zarz¹du spó³ki TOP FARMS w
G³ubczycach. Mieszka w G³ubczycach, z ¿on¹ Ew¹ i dwójk¹ dzieci, Jakub
15 lat, Szymon 10 lat.
  Prezes Krzysztof Gawêcki zarz¹dza firm¹ rolnicz¹, która obecnie posiada
12 tys. ha, w tym czasie zmianie uleg³o niemal wszystko tj. przeorganizo-
wana zosta³a struktura organizacyjna spó³ki, nowy udzia³owiec maj¹c
doœwiadczenie i wiedzê na temat organizacji takich przedsiêbiorstw w
Europie i na œwiecie, wprowadzi³ nastawienia produktowe, wprowadzi³ do
produkcji nowe uprawy, zmieni³ strukturê zarz¹dzania. Rozpocz¹³ proces
zmian technologicznych, których skutkiem by³a wymiana niemal ca³ego
sprzêtu, wykorzystywanego w spó³ce na nowy wysoko wydajny. Ca³ko-
witemu przebran¿owieniu uleg³a równie¿ produkcja zwierzêca z g³ównym
kierunkiem produkcji mleka. Stare obory uwiêziowe zosta³y przebudowa-
ne na obory wolno stanowiskowe. Poczynione w ostatnich latach inwe-
stycje kosztowa³y spó³kê 70 mln z³.
    Prezes Krzysztof Gawêcki stara siê aktywnie uczestniczyæ w ¿yciu lo-
kalnej spo³ecznoœci, poprzez wspieranie inicjatyw, wychodz¹cych zarów-
no od lokalnych samorz¹dów, so³ectw oraz organizacji po¿ytku publicz-
nego na terenie dzia³ania spó³ki i nie tylko. Wspiera dzia³alnoœæ sportow¹
w klubach, szko³ach na terenie naszej gminy. Wielkie znaczenie ma tak¿e
wspieranie przez  naszego Stowarzyszenia, które jest organizacj¹ (Non
Profit) za co jesteœmy bardzo wdziêczni. Na posiedzeniu Zarz¹du Stowa-
rzyszenia  Mieszkañców Miast Partnerskich G³ubczyce - Rockenhausen
w dniu 17 lutego 2014 r. cz³onkowie zarz¹du jednog³oœnie poparli wniosek
o przyznanie "Herbu G³ubczyc" Panu Prezesowi Krzysztofowi Gawêckie-
mu, który w pe³ni zas³uguje na to presti¿owe wyró¿nienie.

                                                        Za Zarz¹d:
Boles³aw Buniak

 "HERB G£UBCZYC"

>>>  dok.
b) nieruchomoœæ lokalowa po³o¿ona w G³ubczycach
przy ul. Ratuszowej nr 2/2;
c) nieruchomoœæ lokalowa po³o¿ona w G³ubczycach
przy Placu Stawowym nr 8/3.
Z dniem 25.11.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wnio-
sku przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w
nabyciu nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt
1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z póŸn.
zm.) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o naby-
cie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub od-
rêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a-
œcicielem zbywanej nieru-chomoœci pozbawionym pra-
wa w³asnoœci tej nieruchomoœci przed dniem 5 grud-
nia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.
4. 16.10.2014 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœæ
przeznaczon¹ do oddania w dzier¿awê obejmuj¹c¹
czêœæ dzia³ki nr 949/2 o powierzchni 0,5000 ha, po³o-
¿on¹ w Grobnikach.

O TRADYCJI W STROFACH
Lat dwadzieœcia up³ynê³o,

Gdy ów pierwszy spektakl zabrzmia³.
Dziœ okazja, by siê spotkaæ,

O dorobku porozmawiaæ.

Podsumowaæ, co "Tradycja"
Przez ten czas oferowa³a.

Jaki repertuar nios³a,
Czym bawi³a, jak wzrusza³a?

Wszak w g³ubczyckim "Mechaniku"
Rozpoczê³a sw¹ karierê.

W kulturalnej ksiêdze miasta
Zapisa³a stronic wiele.

Teatr ten, jak wszem wiadomo,
Na swym koncie ma niejedno,

Bo w konkursach i przegl¹dach
Laury zbiera - to jest pewne !

W województwie i regionie
O "Tradycji" wci¹¿ siê mówi.

Popularyzuje folklor,
Wieœ, obyczaj - tym siê chlubi !

W satyrycznych tekstach tak¿e
Teatr ma zami³owanie,

Z kabaretem i humorem
ZaprzyjaŸni³ siê bez granic.

M³odzie¿ chêtnie tu wstêpuje,
By na scenie móc siê sprawdziæ,

Prze¿yæ coœ wyj¹tkowego,
W innym œwiecie siê odnaleŸæ.

Od "Tradycji" do "Fantazji" -
Tak pokrótce mo¿na rzec  by;

Co siê za tem wydarzy³o?
Pañstwo mog¹ znów obejrzeæ !

                                           Maria Farasiewicz
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    G³os G³ubczyc: Panie Burmistrzu, czy chcia³by Pan podsu-
mowaæ krótko swoj¹ kadencjê.
     Moja praca w g³ubczyckim samorz¹dzie zaczê³a siê 6 grud-
nia 2006 roku, gdy Burmistrz  Adam Krupa powo³a³ mnie na
stanowisko Zastêpcy Burmistrza G³ubczyc. Po wyborze Burmi-
strza Krupy do Sejmu odby³y siê 28 stycznia 2008 roku wybory
uzupe³niaj¹ce. Spo³eczeñstwo w pierwszej turze powierzy³o mi
pe³nienie funkcji Burmistrza G³ubczyc, podobnie te¿ w wybo-
rach 21 listopada 2010 roku. Koñczy siê wiêc moja oœmioletnia
praca w samorz¹dzie Gminy G³ubczyce, w tym prawie siedem lat
na stanowisku Burmistrza G³ubczyc. Zazwyczaj przy takiej oka-
zji chcemy uzyskaæ konkretne informacje o tym co w samorz¹-
dzie uda³o siê wykonaæ, us³yszeæ konkretne kwoty. Przypomnê,
¿e w rocznym bud¿ecie Gminy G³ubczyce dochody w³asne oraz
subwencje i dotacje rz¹dowe w latach 2006- 2014 zamyka³y siê
kwot¹ od 60 milionów do 65 milionów z³otych. W tym czasie na
inwestycje samorz¹d Gminy G³ubczyce wyda³ ponad 70 milio-
nów z³otych. Nie by³oby to mo¿liwe bez pozyskiwania œrodków
zewnêtrznych w kwocie ponad 40 milionów z³otych, w tym z
Unii Europejskiej w kwocie oko³o 33 milionów i rz¹dowych oko-
³o 7 milionów z³otych. Wk³ad w³asny Gminy pokryliœmy z bu-
d¿etu oraz z zaci¹gniêtych kredytów. Stan zad³u¿enia Gminy jest
obecnie poni¿ej 18 milionów z³ czyli poni¿ej 25% rocznego bu-
d¿etu (ustawowo samorz¹dy mog¹ siê zad³u¿aæ do 60%).
     Na  kanalizacje   wydaliœmy  najwiêksz¹ kwotê, prawie 19
milionów z³ przy wsparciu zewnêtrznym 13,5 miliona z³ . Uda³o
siê skanalizowaæ w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego miejscowoœci: Zopowy, Zopowy Osiedle, Zubrzyce, Bog-
danowice Osiedle, Bogdanowice; we wspó³pracy trans granicz-
nej: Mokre Osiedle, ORW Pietrowice i Pietrowice; w progra-
mach wiejskich Pomorzowice; we wspó³pracy z ANR Bernacice
Górne i Kwiatoniów. W tym roku rozpoczê³a siê budowa kanali-
zacji najwiêkszej wsi Lisiêcice w ramach PROW.
     Na budowê i przebudowê dróg gminnych w ostatnich oœmiu
latach wydaliœmy ponad 18,5 miliona z³otych przy dofinanso-
waniu œrodków zewnêtrzny w kwocie oko³o 10,5 miliona z³o-
tych. Z tych œrodków przebudowano ulice w G³ubczycach: Ko-
chanowskiego, Koœciuszki, Gdañsk¹, Pocztow¹, Parkow¹, Sk³o-
dowskiej- Curie, Opawsk¹, Morawsk¹, Ba³uckiego, Piastowsk¹.
Wykonano parkingi przy cmentarzu i na Gdañskiej, chodniki
przy ul. Sobieskiego i Powstañców. W so³ectwach wybudowa-
no obwodnicê Zubrzyc z po³¹czeniem z drog¹ do Branic, prze-
budowano drogi w G³ubczycach Sadach, Widoku, Nowych Sa-
dach, do Kwiatoniowa, w S³awoszowie.
  Na budowê, przebudowê i modernizacjê obiektów s³u¿¹cych
kulturze  wydaliœmy w mieœcie i na wsi,  ponad 16,5 miliona
z³otych przy dofinansowaniu w kwocie 8,3 miliona z³. Najwiêksz¹
inwestycj¹ oczywiœcie by³a odbudowa ratusza w 2008 roku. Ale
wykonaliœmy tak¿e modernizacjê Miejskiego Oœrodka Kultury
oraz gruntowne remonty œwietlic w so³ectwach   G³ubczyce Sady,
Lisiêcice, Debrzyca, Bernacie, Krzy¿owice, Pomorzowice.
   Na inwestycje w substancjê mieszkaniow¹ wydaliœmy oko³o
4,2 miliona z³ przy dofinansowaniu 370 tys. z³  uzyskuj¹c nowe
mieszkania w budynku na Przyrowiu  i  w zamku w Pomorzowi-
cach, gruntownie wyremontowaliœmy mieszkania na ulicach:  So-
snowiecka, Klasztorna, S³owackiego. Nadmieniê, ¿e w  ramach
remontów bie¿¹cych mieszkañ zasobu gminnego wydajemy rocz-
nie kilkaset tysiêcy z³.

     W przebudowy i remonty obiektów sportowych w³o¿y³a Gmi-
na ponad 3 miliony z³ przy dofinansowaniu 1,75 miliona z³otych.
Za te œrodki wybudowaliœmy boiska ze sztuczn¹ nawierzchni¹:
Orlik przy Gimnazjum nr 1 oraz  przy zespo³ach szkó³ w Lisiêci-
cach i w Pietrowicach, przebudowaliœmy boiska w G³ubczycach
Sadach i Nowej Wsi, we wspó³pracy z Firm¹ Galmet wybudowa-
liœmy trybuny i wykonaliœmy remont szatni w Bogdanowicach,
postawiliœmy now¹ szatniê w Zopowych, wykonaliœmy czêœcio-
wy remont trybun na stadionie w G³ubczycach.
     Remizê stra¿ack¹ OSP w Grobnikach  wybudowaliœmy ca³-
kowicie ze swoich œrodków  za kwotê ponad pó³ miliona z³. W
wiêkszoœci bez dofinansowania przeprowadziliœmy remonty szkó³
z termomodernizacj¹: Szko³y Podstawowej nr 1,  Szko³y Podsta-
wowej nr 2 oraz Zespo³u Szkó³ w Lisiêcicach.  Dofinansowanie
otrzymaliœmy na projekty wyposa¿enia szkó³ i gimnazjów w pra-
cownie jêzykowe oraz program  realizowany w gimnazjach "Opol-
ska eSzko³a, szko³¹ ku przysz³oœci", których wartoœæ ³¹czna prze-
kracza 2 mln z³ przy 85% dofinansowaniu ze œrodków unijnych.
    Podsumowuj¹c pracê naszego samorz¹du nale¿y oczywi-
œcieprzypomnieæ te¿, sprawy które niekoniecznie siê uda³y. Nie
uda³o siê nam w kadencji 2010- 2014 wybudowaæ budynku z
mieszkaniami komunalnymi. Projekt  pilotowany przez Zastêp-
cê Burmistrza Mariusza Mroza budynku na ulicy Staszica za-
k³ada³ koszt metra kwadratowego o wiele wiêkszy ni¿ koszt
mieszkañ na rynku wtórnym. Niepowodzeniem skoñczy³ siê
te¿ lansowany  przez Pana Mroza program partnerstwa pu-
bliczno - prywatnego. Nie przyst¹piliœmy do przebudowy tar-
gowiska miejskiego, bo po konsultacjach projektantów i od-
powiedzialnego za sprawy inwestycyjne Zastêpcy Burmistrza
z kupcami, kosztorys wzrós³  dwukrotnie z dwóch milionów do
prawie czterech. Przeci¹ga³ siê proces uchwalenia "Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
dla Gminy G³ubczyce". Po piêciu latach wspó³zarz¹dzania
Gmin¹ z moim Zastêpc¹ Mariuszem Mrozem, w ubieg³ym roku
musia³em siê z nim rozstaæ, bo zamiast nadzorowaæ pracê nad
inwestycjami i rozwojem gminy,  coraz miej chêci, si³ i czasu
poœwiêca³ pracy w Urzêdzie, a coraz wiêcej uwagi poœwiêca³
w³asnym, prywatnym sprawom oraz budowaniem swojego
ugrupowania i wizerunku politycznego.
    Nie uda³o siê wypracowaæ ze œrodowiskiem oœwiatowym ta-
kich zmian w sieci naszych szkó³, które zatrzyma³yby lawino-
wy wzrost  wydatków na utrzymanie szkó³ i gimnazjów przy jak
najmniejszej skali zwolnieñ czynnych nauczycieli. Próbowali-
œmy skorzystaæ w roku 2010 z doœwiadczeñ Gminy G³ucho³azy
próbuj¹c zachêciæ lokalne stowarzyszenia do przejêcia ma³ych
szkó³, ale opozycja rozpêta³a wojnê "wyborcz¹". Szczególnie
niewybrednym atakom poddano Pani¹ Dyrektor Szko³y Pod-
stawowej w Bogdanowicach, która jedyna zdecydowa³a siê,
wraz z za³og¹ i rodzicami, utworzyæ szko³ê spo³eczn¹. Przetrwa-
li chamsk¹ propagandê i dziœ w Bogdanowicach dzieci ucz¹ siê
w najlepszych w Gminie warunkach. Rok 2011 by³ rokiem wy-
borczym do Sejmu i miejscowi politykierzy zadbali, by zmiany
zamiast w atmosferze wypracowania kompromisu, odbywa³y
siê przy fleszach kamer i wyre¿yserowanych protestach, w któ-
rych anga¿owano dzieci i m³odzie¿. Rok póŸniej, w roku 2012
zlikwidowano tylko w naszym województwie dziesi¹tki szkó³,
ale temat przesta³ byæ medialny.  =>=>=> dok. na str.12

ROZMOWA Z BURMISTRZEM JANEM KRÓWK¥
 NA KONIEC KADENCJI
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PODZIA£  GMINY G£UBCZYCE  NA  STA£E OBWODY G£OSOWANIA

Nr obwodu/Siedziba Obwodowej Kom.Wyb./Granice obwodu
1. Gimnazjum Nr 1,  ul. Kochanowskiego 31,  G³ubczyce
czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: Asnyka, Boñczyka, Broniewskiego,Chopina, Kasprowicza,

Konopnickiej, Kwiatowa,  Matejki, Mickiewicza, Mi³osza, Norwida, Oœ. Tuwima,   Powstañców,
Reymonta, Sk³odowskiej,  S³oneczna, S³owackiego, Wyspiañ skiego, ̄ eromskiego.

2. Œwietlica ZOKiS,  ul. Olimpijska 1,  G³ubczyce  - czêœæ miasta G³ub-

czyce z ul.:  Akacjowa, Andersa, Bukowa, Brzozowa, Chrobrego, Dêbowa, Kasztanowa, Klonowa, Oœ.

Konstytucji 3 Maja, Krakowska, al. Lipowa,  Olimpijska, pl. Sportowy, Wi¹zowa, Wiœniowa, Wroc³awska.

3. Zespó³ Szkó³ CKR  ul. Niepodleg³oœci 2,  G³ubczyce
 czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: pl. Jana Paw³a II, Fabryczna,

 Niepodleg³oœci, Parkowa, Lwowska, Kochanowskiego, pl. Zwyciêstwa.

4. Szko³a Podstawowa Nr 1, ul. Dworcowa 2, G³ubczyce
 czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: pl. Armii Krajowej, I Armii Wojska
Polskiego, Browarna, Garbarska, Kolejowa, Krnowska, Moniuszki,
Opawska, Oœwiêcimska, Plater, Plebiscytowa, Pocztowa, Przyrowie, Wodna,

Ro¿nowska, Rynek, Sosnowiecka, pl. Szkolny, Torowa, pl. Wiosenny.
 5. Miejski Oœrodek Kultury,  ul. Koœciuszki 24,  G³ubczyce
 czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: Dzier¿onia, Gdañska, Grunwaldzka, Polna,
 Królowej Jadwigi, Park M³odzie¿owy, pl. 1 Maja, Sobieskiego, Zielona.

 6. Szko³a Podstawowa Nr 2,  ul. Kochanowskiego 2,  G³ubczyce
czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: Koszarowa, Koœciuszki, Krêta, Marka,

 Piastowska, Sienkiewicza, Wa³owa, Warszawska, Zacisze.

 7.  Internat SOSzW   ul. Raciborska 19,  G³ubczyce
czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: G³owackiego, Karpacka, Ko³³¹taja, Krasiñskiego,
Miarki, Morawska, Ogrodowa, Raciborska, Stroma, Sudecka, pl. Zgody.

8. Ratusz, Rynek 1,  G³ubczyce
 czêœæ m. G³ubczyce z ul.: pl. bpa  Adamiuka, Ba³uckiego, Bytomska, Chorzowska, Gliwicka, Jana

Paw³a II, pl.Józefa, Klasztorna, Kopernika,  Kozielska, pl. Koœcielny, £¹kowa, Nowy Œwiat, Pszczelna,

Ratuszowa,  Rybnicka, Staszica, pl. Stawowy,  Stelmacha, Wiejska, Zakonna, ̄ orska, ̄ ytnia.

9. Szko³a Podstawowa Nr 1,  ul. Dworcowa 2, G³ubczyce
  czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: Dworcowa, al. Œl¹ska.

WYBORCO  SPRAWD•  GDZIE  G£OSUJESZ!!!
INFORMUJEMY O ZMIANIE NUMERÓW, GRANIC I SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.
NOWY PODZIA£ BÊDZIE OBOWI¥ZYWA£  W  TEGOROCZNYCH  WYBORACH  SAMORZ¥DOWYCH

JAK  RÓWNIE¯  W  KOLEJNYCH  LATACH

WYBORCO, SPRAWD• GDZIE SZUKAÆ KANDYDATÓW ?????

pkw.gov.pl =>wizualizacja wyborów samorz¹dowych=>opolskie=>
=>powiat g³ubczycki=>kandydaci=>gminy     np.G³ubczyce=>kandydaci  itd
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10. Szko³a Podstawowa,  Go³uszowice 34,
        so³ectwa: Gadzowice, Go³uszowice.
11. Szko³a Podstawowa, Grobniki  ul. œw. Jana 13,
        so³ectwa: Debrzyca, Grobniki, Widok.
 12. Szko³a Podstawowa,  Bogdanowice ul. Konopnickiej 15,
        so³ectwa: Bernacice, Bernacice Górne, Bogdanowice
                         z przysió³kiem Bogdanowice - Kolonia,  Nowy Ro¿nów,
                         Nowa Wieœ G³ubczycka.
13. Œrodowiskowy Dom Samopomocy,  Nowe  Go³uszowice 18,
      so³ectwa: Krzy¿owice, Nowe Go³uszowice, Zopowy, Zopowy Os.
14. Zespó³ Szkó³,  Pietrowice 9,
        so³ectwa: Braciszów, Chomi¹¿a, Mokre-Kolonia, Pietrowice.
 15.  Œwietlica Wiejska,  Zubrzyce, ul. D³uga 32,
          so³ectwa: Chróstno, Ciermiêcice, Zubrzyce.
 16.  Œwietlica Wiejska,  Równe 120,

     so³ectwa: Dobieszów,  Krasne Pole, Lenarcice
                            z przysió³kiem Podlesie, Mokre, Opawica,
                           Pielgrzym ów, Radynia, Równe.
 17.  Œwietlica Wiejska,  Pomorzowice 1,
          so³ectwa: Kwiatoniów, Pomorzowice, Pomorzowiczki,
                             S³awoszów z przysió³kiem Dobrogostów,
                              Stara Wieœ, Œciborzyce Ma³e z osad¹ ¯abczyce,
                             Tarnkowa.
  18. Szko³a Podstawowa,  Klisino 68,
         so³ectwa: Kietlice, Klisino z przysió³kiem Klisinko, Królowe.
  19.  Œwietlica Wiejska,  G³ubczyce-Sady 1,  G³ubczyce-Sady
          so³ectwa: G³ubczyce-Sady,  Lwowiany z przysió³kiem
                           G³ubczyce-Las Marysieñka,
                             Zawiszyce z przysió³kiem Studzienica.
  20. Zespó³ Szkó³,  ul. Szkolna 5,  Lisiêcice
         so³ectwa: Biernatów z przysió³kiem Biernatówek,
                          Lisiêcice, Nowe Sady,
WYBORCO SPRAWD• GDZIE G£OSUJESZ!!!

                                                                   ZWRÓÆ UWAGÊ I ZAPAMIÊTAJ !!!
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 => =>=> dok. ze str. 9
G³os G³ubczyc: Jak Pan ocenia wspó³pracê Naszej Gminy
 z administracj¹ pañstwow¹, samorz¹dami i innymi  in-
stytucjami?
   Bardzo sobie ceniê wspó³pracê z Wojewod¹ Opolskim Panem Ry-
szardem Wilczyñskim, Wicewojewod¹ Panem Antonim Jastrzembskim
oraz administracj¹ przez nich kierowan¹. Panowie wielokrotnie odwie-
dzali Nasz¹ Gminê wyra¿aj¹c zainteresowanie naszymi problemami.
W sytuacjach trudnych Gmina G³ubczyce mog³a liczyæ na wsparcie
urzêdu kierowanego przez obu Panów.
Bardzo dobrze uk³ada³a siê wspó³praca z Samorz¹dem Województwa
Opolskiego. Marsza³ek Józef  Sebesta wizytuj¹c na pocz¹tku kadencji
po³udnie Opolszczyzny, w tym Gminê G³ubczyce, zauwa¿y³ s³abszy
rozwój infrastruktury i niedoinwestowanie tego obszaru. Mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e obj¹³ nasz region jakby osobistym patronatem,  dzia³aj¹c
na rzecz swoistego wyrównywania szans z innymi regionami naszego
województwa. Do roku 2011 mieliœmy te¿ w osobie pos³a Adama Kru-
py lobbystê w Opolu i Warszawie. Miêdzy innymi dziêki temu, Woje-
wództwo Opolskie realizuje w³asny projekt w ramach RPO w postaci
budowy obwodnicy G³ubczyc. Bardzo dobrze siê wspó³pracowa³o z
Pani¹ dr Karin¹ Bedrunk¹  i kierowanym przez ni¹ departamentem
zarz¹dzaj¹cym unijnymi œrodkami w ramach  RPO.
Radykalnie polepszy³a siê po roku 2006 wspó³praca z Powia-
tem G³ubczyckim. Pierwszym du¿ym wspólnie z powiatem pro-
wadzonym przedsiêwziêciem jest Powiatowe Muzeum Ziemi G³ub-
czyckiej. Ze wspólnej inicjatywy gmin  i Zarz¹du Powiatu po-
wsta³ Powiatowy Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli, który bar-
dzo u³atwia doskonalenie zawodowe naszych nauczycieli. Trzy
gminy Branice, G³ubczyce i Kietrz wspar³y ideê przejêcia przez
Powiat od skarbu pañstwa G³ubczyckiego PKS i s¹ udzia³owcami
spó³ki. Zupe³nym nowum by³y warsztaty na rzecz budowania
partnerstwa lokalnego przeprowadzone przez Powiatowy Urz¹d
Pracy w G³ubczycach. Mam nadziejê, ¿e w wyniku wspólnej pra-
cy przedsiêbiorców, samorz¹dowców i przedstawicieli trzeciego
sektora powstanie wiele wspólnych projektów na rzecz rozwoju
Ziemi G³ubczyckiej. Spo³eczeñstwo Gminy G³ubczyce zyska³o te¿
wiele dziêki dzia³aniom nowych w³adz powiatowych.  Trzy gminy
Branice, G³ubczyce i Kietrz oraz Powiat G³ubczycki wraz z czterna-
stoma gminami, Poawiatem nyskim i powiatem prudnickim zawi¹za-
³o Partnerstwo Nysa 2020. Projekt ten w ramach programu EOG
uzyska³ ponad 2,5 mln z³ dofinansowania na przygotowanie strate-
gicznych dokummentów w kluczowych sferach funkcjonowania sa-
morz¹du oraz strategii ogólnej obszaru. S¹ to dokumenty niezbêdne
do uzyskania wsparcia z programów europejskich.
 Radykalnie zmieni³a siê sytuacja szpitala.Wyrwano szpital z
wyniszczaj¹cego go konsorcjum, powróci³y laboratorium i admi-
nistracja. Przesta³o ci¹¿yæ, powsta³e w wyniku nieudolnoœci w³adz
powiatu z lat 1998-2006 albo byæ mo¿e dzia³añ celowych, widmo
likwidacji. Szpital siê rozwin¹³. Zarz¹d Powiatu z Panem Starost¹
Józefem Kozin¹ stara³ siê o dofinansowania ze œrodków unij-
nych w wyniku, których szpital wzbogaci³ siê o nowoczesne urz¹-
dzenia do diagnostyki (w tym tomograf komputerowy), otrzyma³
nowe karetki, zosta³ w wiêkszej czêœci wyremontowany i podda-
ny termomodernizacji. Poprawi³y siê drogi w naszej gminie. Po-
wiat przebudowa³ przy wsparciu œrodków unijnych i rz¹dowych
ulice: ̄ eromskiego, Dworcow¹ do Go³uszowic, Grunwaldzk¹, alejê
lipow¹, ulicê G³ubczyck¹ w Lisiêcicach,  drogê Go³uszowice- Krzy-
¿owice. Poprawi³o siê bie¿¹ce utrzymanie i remonty dróg. Pamiê-
tamy, ¿e  w czasie najtrudniejszych zim ³atwiej by³o siê przemiesz-
czaæ drogami powiatowymi ni¿ krajowymi. Wzbogaci³a siê baza
naszych szkó³ œrednich o nowoczesn¹ salê gimnastyczn¹ w li-
ceum, przeprowadzono termomodernizacjê budynków.

    Nieoceniona, a mo¿e i niedoceniona, jest praca so³tysów na
rzecz spo³ecznoœci naszych wsi. To dziêki ich zaanga¿owaniu
œmia³o wprowadziliœmy w naszej gminie za³o¿enia ustawy o fun-
duszu so³eckim.
Rozwinê³a siê wspó³praca z naszymi zagranicznymi partnera-
mi. Oczywiœcie ze wzglêdu na najbli¿sze s¹siedztwo najinten-
sywniej wspó³pracowaliœmy z miastem Krnov. Mo¿na powiedzieæ,
¿e nie by³o miesi¹ca bez wspólnie realizowanego projektu, cz to
przez urzêdy miejskie, domy kultury, przedszkola czy szko³y. Roz-
szerzyliœmy wspó³pracê o wymianê rodzin z Rockenhausen. Po
raz pierwszy od oœmiu lat odwiedzi³ nasze miasto Mer Zbara¿a.
Nawi¹zaliœmy wspó³pracê ze stowarzyszeniami zrzeszaj¹cymi by-
³ych mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej, nasza m³odzie¿ mog³a za-
poznaæ siê ze zbiorami Izby Pamiêci w Eschershausen.
      Szczególnie cieszy rozwój ró¿norodnych form wspó³pracy
ze stowarzyszeniami pracuj¹cymi na rzecz dzieci i m³odzie¿y. Na
pierwszym miejscu wymieniê Stowarzyszenie Przyjació³ Harcerstwa
oraz hufce ZHP i OHP. Przy obserwowanym wko³o kryzysie har-
cerstwa na OpolszczyŸnie, nasz Hufiec pod wodz¹ Komendanta
Harcmistrza Ryszarda Kañtocha jest jak zielona wyspa na oceanie
coraz bardziej szarej rzeczywistoœci. Szczególnie cieszy opieka i
wsparcie m³odzie¿y dla grup kombatanckich oraz kresowych.
     Radoœci¹ napawa ci¹g³y rozwój ró¿norodnych dyscyplin spor-
towych jakie mo¿e w G³ubczycach  uprawiaæ nasze dzieci i m³o-
dzie¿. Do tradycyjnie silnego badmintona i teakwondo, dosz³y
sukcesy karate i siatkówki ch³opców, przy utrzymywaniu na najwy¿-
szym œwiatowym poziomie szkolenia w tych pierwszych dyscypli-
nach. Prê¿nie dzia³aj¹ stowarzyszenia wspieraj¹ce rozwój kultury wœród
m³odzie¿y, szczególnie œpiewu chóralnego, malarstwa  i tañca. Wspa-
nia³e efekty daje praca z m³odzie¿¹ Pañstwa Marii Farasiewicz, Tade-
usza Eckerta, Józefa Kaniowskiego, Waldemara Lankaufa.
      W tym roku Rada Miejska powo³a³ do ¿ycia Radê Seniorów
w sk³ad której wchodz¹  przedstawiciele stowarzyszeñ dzia³aj¹-
cych i zrzeszaj¹cych seniorów oraz instytucji gminnych, które
zajmuj¹ siê seniorami. W pierwszej, krótkiej bo rocznej kadencji,
Rada wykaza³a siê prê¿n¹ dzia³alnoœci¹. Zdiagnozowano za po-
moc¹ ankiet g³ówne potrzeby  i oczekiwane kierunki aktywnoœci
œrodowiska seniorów oraz zorganizowano Tydzieñ Seniora.
    Zawi¹za³y siê stowarzyszenia na rzecz rozwoju spo³ecznoœci
wiejskich. Stowarzyszenia te zdoby³y ju¿ doœwiadczenie w uzy-
skiwaniu pieniêdzy  i rozliczaniu projektów unijnych. Cztery z
tych stowarzyszeñ prowadz¹ publiczne szko³y stowarzyszenio-
we. Czêœæ z nich jest cz³onkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Dzia³ania P³askowy¿ Dobrej Ziemi, które poœredniczy w przyzna-
waniu œrodków w ramach osi leader PROW.
Pewnie nie o wszystkich formach wspó³pracy i partnerach opo-
wiedzia³em. Je¿eli ktoœ poczu³ siê pominiêty lub niedoceniony
bardzo przepraszam. Mo¿e to œwiadczyæ nie tylko o zawodnoœci
mojej pamiêci, ale te¿ o bogactwie i ró¿norodnoœci form pracy sto-
warzyszeñ w naszej gminie. Wszystkim, tym wymienionym oraz
niewymienionym, aktywistom zaangazowanym w pracê spo³eczn¹
sk³adam serdeczne podziêkowanie za oœmioletni¹ wspó³pracê
        Dziêkujê za rozmowê,  ¿yczê zdrowia i  pomyœlnoœci w dal-
szej tak aktywnej pracy na rzecz naszej spo³ecznoœci oraz wspó³-
pracy z samorz¹dem.                                        Jan Wac

Od red.
Cykl artyku³ów „10 lat funkcjonowania samorz¹du Gminy

G³ubczyce drukowanych w nr. VIII, IX, X
 oraz”Rozmowa z Burmistrzem” powsta³y z inspiracji

nieznanego imiennie czytelnika G³osu G³ubczyc
dok. str. 4  u do³u.
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Specjalny Oœrodek Szkolno - Wychowawczy w G³ubczycach
reprezentowa³a ̄ aneta Sypniewska (tenis sto³owy) wraz z na-
uczycielem wychowania fizycznego Dariuszem Sza³aganem,
który zosta³ powo³any na trenera tenisa sto³owego reprezenta-
cji Olimpiad Specjalnych Polska.

W dniach 9-15 maja 2014r. w Centralnym
Oœrodku Szkolenia w Spale odby³ siê
sprawdzian reprezentacji Olimpiad Specjal-
nych Polska w 8 dyscyplinach przed VI
Europejskimi Letnimi Igrzyskami Olimpiad
Specjalnych w Antwerpii.
W obozie uczestniczy³o 81 zawod-
ników i 23 trenerów z nastêpuj¹cych
dyscyplin sportowych: lekkoatlety-
ka, badminton, p³ywanie, koszyków-

ka, bocce, kolarstwo, pi³ka no¿na, tenis sto³owy. Reprezenta-
cja Olimpiad Specjalnych Polska na Letnie Igrzyska w Antwer-
pii zosta³a wy³oniona spoœród z³otych medalistów Ogólnopol-
skich Turniejów w latach 2012-13.
Województwo opolskie reprezentowa³o 4 zawodników w
kolarstwie, lekkiej atletyce oraz tenisie sto³owym.
Ka¿da dyscyplina mia³a wyznaczony w³asny program tre-
ningowy, który by³ systematycznie reali-
zowany. Poza profesjonalnymi treninga-
mi, uczestniczyliœmy w testach sprawno-
œciowych, szkoleniach, imprezach integra-
cyjnych oraz w badaniach  prowadzonych
przez lekarza reprezentacji, jak równie¿
pracowników Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Warszawie. Celem tych badañ
by³a: ocena reakcji organizmu na wysi³ki krót-
kotrwa³e o maksymalnej intensywnoœci
osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.
Pomimo codziennych, intensywnych treningów zwiedzaliœmy naj-
bli¿sz¹ okolicê. Podczas krótkiego pobytu spotkaliœmy wielu na-
szych idoli m.in. Justynê Kowalczyk, Paw³a Fajdek,  Anitê W³odar-
czyk trenera skoczków £ukasza Kruczka i reprezentacjê siatkarzy.
Mieliœmy okazjê aby uczestniczyæ na ¿ywo w meczu siatkarzy Re-
prezentacji Polski rozgrywanym na obiekcie COS - u. Na co dzieñ
mogliœmy obserwowaæ treningi sportowców z ca³ego œwiata.
W wolnych chwilach korzystaliœmy z basenu, czy gabinetów
odnowy biologicznej. Po mêcz¹cych badaniach relaksowaliœmy
siê w grocie solnej.
Nasza olimpijska przygoda rozpoczê³a siê 8 wrzeœnia w Warszawie,
gdzie wrêczono nam nominacje reprezentacji Olimpiad Specjalnych
Polska na VI Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, któ-
re odby³y siê w Antwerpii w dniach 9-20 wrzeœnia 2014 r.
Po kilkunastogodzinnej podró¿y dotarliœmy do wspania³ego œre-
dniowiecznego zamku "Wegimont" w belgijskiej miejscowoœci
Soumagne, w którym zostaliœmy zakwaterowani.
Nastêpnego dnia pojechaliœmy do Liege  aby przywitaæ sztafetê
z ogniem olimpijskim. Po uroczystoœci zawodnicy wziêli udzia³ w
festynie sportowym, który zosta³ zorganizowany przez w³adze
miasta Liege, a jego wykonawcami byli instruktorzy prowadz¹-
cy zajêcia dla osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹.
Czas pobytu w Host Town powoli dobieg³ koñca. Nasza ekipa

spêdzi³a tam czas na zwiedzaniu oraz szlifowaniu formy przed
igrzyskami. Wieczorem zostaliœmy zaproszeni na po¿egnaln¹
kolacjê, spotkanie zakoñczyliœmy wi¹zank¹ polskich piosenek
œpiewanych przez sportowców, co by³o przyjête ogromnym
aplauzem.
Nastêpnego dnia udaliœmy siê do Brukseli na ceremoniê otwar-
cia Igrzysk. Tysi¹ce goœci zebra³o siê w brukselskiej hali EXPO,
¿eby podziwiaæ Ceremoniê Otwarcia VI Europejskich Letnich
Igrzysk Olimpiad Specjalnych.
Po przemówieniach goœci, przeplatanych wystêpami artystów,
najpierw zawieszono flagê Olimpiad Specjalnych wraz z flag¹

Unii Europejskiej, przy akompaniamencie
hymnu Unii, póŸniej Strzeg¹cy Prawa - or-
ganizacja "Torch Run" - wbiegli z pochod-
ni¹ z p³omieniem nadziei zapalonym na
Akropolu. Pochodnia zosta³a przekazana
zawodnikowi, który zapali³ znicz olimpijski,
po czym Królowa Belgów - Matylda doko-
na³a otwarcia Igrzysk. Ceremoniê zakoñczy-
³a przysiêga sk³adana przez zawodnika, sê-

dziego i organizatora. Po ceremonii autokary odwioz³y nas do
Mol, gdzie zostaliœmy zakwaterowani w wiosce olimpijskiej.
13 wrzeœnia zawodnicy pojechali do Antwerpii na obiekty sportowe
w³aœciwe dla swoich dyscyplin. W  Igrzyskach wziê³o udzia³ ponad
2000 zawodników z 58 krajów Europy i Azji.Nareszcie rozpoczê³y siê
starty. Tenisiœci sto³owi swoje mecze rozgrywali na hali Expo. Obiek-
ty sportowe przygotowane by³y na najwy¿szym poziomie.
W drugim dniu zmagañ uczennica SOSW w G³ubczycach ̄ aneta Syp-
niewska wraz z kole¿ank¹ wywalczy³y 4 miejsce w grze podwójnej.
W wolnych chwilach zawodnicy korzystali z programu "Zdrowi
Sportowcy", gdzie  byli badani przez specjalistów: laryngolo-
gów, stomatologów, okulistów i specjalistów od wysi³ku fizycz-
nego i rehabilitacji.
Kolejny dzieñ zmagañ sportowych up³yn¹³ pod znakiem wspa-
nia³ych emocji poniewa¿ rozgrywane by³y mecze w grze poje-
dynczej. Po bardzo wyrównanych grach ¯aneta zdoby³a z³oty
medal w swojej kategorii wiekowej. By³a to bardzo wzruszaj¹ca
chwila zarówno dla mnie jako trenera  jak i dla ̄ anety, która nie
kry³a ³ez szczêœcia.
Nikt nie liczy³ tutaj na medal. Sam udzia³ w tych igrzyskach by³
ju¿ dla nas wielkim wyró¿nieniem i nowym doœwiadczeniem, które
pozostanie na d³ugo w naszych pamiêciach.
                                                                      Dariusz Sza³agan

Z³oty Medal Igrzysk dla uczennicy SOSW
VI Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych

Antwerpia 09-20.09. 2014
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"TYDZIEÑ SENIORA"
G³ubczyckiej Rady Seniorów

     Gmina G³ubczyce znajduje siê w strefie demograficznej, która
w sposób znacz¹cy zagro¿ona jest starzeniem siê spo³eczeñ-
stwa. Ludzie starsi stanowi¹ znaczn¹ czêœæ lokalnej ludnoœci.
      Emigracja i migracja w poszukiwaniu lepszego ¿ycia cz³on-
ków rodziny emerytów powoduje, ¿e seniorzy zostaj¹ pozba-
wieni codziennych kontaktów z innymi ludŸmi, czuj¹ siê samot-
ni, niepotrzebni. Ponadto szybki postêp cywilizacyjny wyrzuca
ludzi starszych poza margines ¿ycia spo³ecznego, obserwuje siê
stagnacjê ¿ycia seniorów i narastanie stereotypów staroœci, a
tak¿e brak szacunku dzieci i m³odzie¿y dla ludzi starszych.
    G³ubczycka Rada Seniorów przeprowadzi³a ankietê wœród

mieszkañców  (emerytów Gminy G³ubczyce)  i uzyska³a nastê-
puj¹ce wyniki: ludzie starsi czuj¹ siê samotni, uwa¿aj¹, ¿e nie
podejmuje siê dzia³añ w kierunku poprawy ich ¿ycia – uwa¿aj¹,
¿e niezbêdne jest nag³oœnienie problemów staroœci. Konieczne
wiêc by³o podejêcie spo³ecznych dzia³añ w kierunku poprawy
jakoœci ¿ycia ludzi starszych.

       W zwi¹zku z tym, Rada Seniorów podjê³a siê  zorganizowa-
nia "Tygodnia Seniora", który by³ bogaty w ró¿norodne impre-
zy na rzecz seniorów i œrodowiska lokalnego. "Tydzieñ Seniora"
odby³ siê pod patronatem Wojewody  Ryszarda  Wilczyñskiego.
Celem tych dzia³añ by³o zminimalizowanie problemu jakim jest
wykluczenie spo³eczne seniorów, a tak¿e zagospodarowanie
czasu wolnego ludzi starszych oraz umo¿liwienie im rozwijania
zainteresowañ, a tak¿e autokreacjê.  Kontakty z dzieæmi i m³o-
dzie¿¹ stanowi³y okazjê do odbudowy wiêzi miêdzypokolenio-
wej  i  zrozumienie przez dzieci i m³odzie¿  problemów staroœci, a
tak¿e na  wyrobienie w nich szacunku dla ludzi starszych i prze-
³amanie stereotypów staroœci. Ponadto dzia³ania te mia³y tak¿e
na celu zaktywizowanie zarówno ludzi starszych, jak i lokalne
spo³eczeñstwo do podejmowania innych dzia³añ w kierunku po-
prawy wspólnego ¿ycia.

       Szeroki zakres zaoferowanych spotkañ, imprez i warsztatów
pozwoli³ na to, ¿eby ka¿dy z mieszkañców G³ubczyc znalaz³ coœ
dla siebie. By³y zatem warsztaty fotograficzne dla tych, co chc¹
siê nauczyæ robiæ zdjêcia, a tak¿e warsztaty plastyczne dla osób
z zaciêciem artystycznym (prowadzone miêdzy innymi przez ar-
tystów  Pana Czes³awa Romanowicza i Pana Bronis³awa Skrzyñ-
skiego) oraz oraz warsztaty nordic walking dla dbaj¹cych o zdro-
wie. Osoby, które ukocha³y poezjê mia³y mo¿liwoœæ uczestni-
czenia w Spotkaniu z g³ubczyckimi poetami: Pani¹ Franciszk¹ De-
lanowsk¹, Pani¹ Ann¹ Magaj oraz Pani¹ Cecyli¹ Pasternak. Spo-
tkanie poprowadzi³a Pani Maria Farasiewicz, która wspólnie z Pa-
nem Mieczys³awem Zaj¹cem recytowa³a wiersze naszych poetek.
    Nie zabrak³o równie¿ zabawy tanecznej dla seniorów m³o-
dych duchem, do której wspaniale przygrywa³y nasze rodzi-
me G³ubczyckie Dinozaury.
       Rada Seniorów zapewni³a równie¿ ucztê dla ducha – mo¿na
by³o uczestniczyæ w koncertach: Koncert Galowy, który odby³

siê w sali widowiskowej Miejskiego Oœrodka Kultury w G³ub-
czycach – udzia³ w nim wziêli uczniowie Pañstwowej Szko³y
Muzycznej oraz Pani Karolina Peczkis, która da³a wspania³y kon-
cert instrumentalno-wokalny. Jeœli ktoœ nie móg³ byæ na koncer-
cie galowym, mia³ szansê zobaczyæ Koncert Chórów w koœciele
o.o. franciszkanów. Wyst¹pi³y chóry:  Chór Fenix i Zespó³
Uœmiech pod kierownictwem Pana Józefa Kaniowskiego, który
napisa³ muzykê do wykonanych utworów (s³owa napisa³a Pani
Franciszka Delanowska) oraz Chór CHALO pod dyrekcj¹ Pana
Tadeusza Eckerta. Uwieñczeniem koncertu by³o wspólne wyko-
nanie jednej pieœni przez wszystkie chóry razem.
         Zakoñczeniem naszego "Tygodnia..." by³ wystêp lirycz-
no-satyryczny, który dali seniorzy z Domu Dziennego Pobytu w
G³ubczycach pod tytu³em "Mi³oœæ – tylko ona zwyciê¿a czas".
      Niech¿e motywacj¹ do dalszych dzia³añ na rzecz seniorów
bêdzie ogromna frekwencja oraz aprobata i pozytywne informa-
cje zwrotne od mieszkañców G³ubczyc.
               Liliana D¹browa    Rada  Seniorów w G³ubczycach
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      19.09.2014 r. udaliœmy siê na wycieczkê do Nowego Ro¿no-
wa , gdzie zgodnie z tradycj¹  naszego przedszkola odby³o siê
"Œwiêto Pieczonego Ziemniaka".

 Po przyjeŸdzie
udaliœmy siê na
spacer po wsi.
Dzieci podziwia-
³y przydomowe
ogródki, ogl¹da-
³y zwierzêta za-
m i e s z k u j ¹ c e
wiejskie po-

dwórka, przygl¹da³y siê pracom gospodarzy na dzia³kach i w
polu oraz ogl¹da³y maszyny rolnicze tj. kopaczka do ziemnia-
ków, traktor czy maszyna do przewracania siana. Poszczególne
grupy bra³y udzia³ w ró¿nych zabawach ruchowych organizo-
wanych przez nauczycielki na wiejskim boisku i placu zabaw.
Uwieñczeniem tej œwietnej zabawy by³o pieczenie ziemniaków w
ognisku, a nastêpnie spo¿ywanie ich na œwie¿ym powietrzu.
Wszystkim nam dopisywa³ humor . Dzieci szczêœliwe i pe³ne
wra¿eñ wróci³y do przedszkola. Dziêkujemy bardzo So³tysowi
Nowego Ro¿nowa za ¿yczliwoœæ i udostêpnienie nam miejsca
do zabaw na œwie¿ym powietrzu.
                                              Agnieszka Biœta i Joanna Wójcicka.

Œwiêto Pieczonego Ziemniaka BEZPIECZNA DROGA DO SZKO£Y W SOSW
         We wrzeœniu zacz¹³ siê nowy rok szkolny, a w szkole i na
drogach do nich zaczynaj¹ pojawiaæ siê dzieci, m³odzie¿ i inni
piesi, którzy pojedynczo lub w wiêkszych grupach korzystaj¹ z
przejœæ dla pieszych oraz poboczy. Droga z domu do szko³y i ze
szko³y do domu jest codziennoœci¹ ka¿dego ucznia a¿ do kolej-
nych wakacji. Pamiêtajmy aby ta droga by³a bezpieczna. Zapewnie-
nie bezpieczeñstwa w tym szczególnym okresie jest jednym z zadañ
dla rodziców, opiekunów, policji a tak¿e instytucji maj¹cych na celu
dobro i bezpieczeñstwo uczniów. Aby zapobiegaæ niebezpieczeñ-
stwu jakie mo¿e spotkaæ dziecko w drodze do szko³y nale¿y prze-
strzegaæ pewnych zasad oraz przepisów ruchu drogowego.
  W Specjalnym Oœrodku Szkolno-
Wychowawczym odby³o siê sze-
reg czynnoœci maj¹ce na celu po-
wtórzenie i utrwalenie zasad bez-
pieczeñstwa jakie powinniœmy
przestrzegaæ podczas uczestnicze-
nia w ruchu drogowym.
   16 wrzeœnia 2014 roku
w Auli Oœrodka za-
szczyci³ nas swoj¹ obec-
noœci¹ Teatr ze sceny
krakowskiej. Uczniowie

mieli okazji obejrzeæ i wzi¹æ czynny udzia³ w teatrzyku pt. "Pira-
ci". Widowisko by³o poœwiêcone w³aœnie zwróceniu uwagi na
zasady bezpieczeñstwa podczas uczestniczeniu w ruchu drogo-
wym. Poprzez czyteln¹ formê przekazu uczniowie z ochot¹ brali
czynny udzia³ w ogl¹daniu widowiska.
  Ponadto tego samego dnia nasz¹ Szko³ê odwiedzili funkcjona-
riusze Policji w G³ubczycach: sier¿. sztab. Joanna Grabowska
oraz st. asp. Krzysztof Fiszer. Policjanci szczególnie zwrócili
uwagê na przestrzeganie przepisów drogowych w rejonie szkó³
i placówek oœwiatowych zarówno przez kieruj¹cych, jak i pie-
szych. Uczniowie zostali wyposa¿eni w opaski odblaskowe.
Powy¿sze dzia³ania maj¹ na celu poprawê bezpieczeñstwa
wszystkich uczestników ruchu, zw³aszcza tych najm³odszych,
aby ich droga do szko³y by³a bezpieczna.
  Po ogl¹dniêciu przedstawienia i wys³uchaniu m¹drych rad, nad-
szed³ czas na praktyczne dzia³ania. Nauczyciele oraz uczniowie
Specjalnego Oœrodka Szkolno -Wychowawczego wybrali siê
najbardziej ruchliwe skrzy¿owania w G³ubczycach gdzie wdra¿ali
swoje umiejêtnoœci w praktykê. Uczniowie miêdzy innymi: prawi-
d³owo przechodzili przez jezdniê w miejscach wyznaczonych pasa-
mi oraz sygnalizacj¹ œwietln¹, zwracali uwagê na znaki drogowe.
   W ci¹gu tego tygodnia uczniowie dowiedzieli siê jak unikaæ
zagro¿eñ w drodze do szko³y oraz mieli okazjê kszta³towaæ bez-
pieczne zachowania.

      21 wrzeœnia, na zaproszenie Shihan Cezary Pry-
ga, prezesa Nyskiej Formacji Obronno Taktycznej
strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 3009 G³ubczyce ZS
STRZELEC OSW im. p³k Stanis³awa Gliñskiego
wziêli czynny udzia³ w XIV Miêdzynarodowym Se-
minarium Sztuk Walki Nysa 2014.

G³ubczyccy strzelcy zg³êbiali
techniki walki pod okiem mi-
strzów sztuk walki z kraju  i
zagranicy; SHIHAN GIOR-
DANO BARALDI, JACEK
CHÊCIMSKI, TADEUSZ
WÓJCIK, PIERO ROVIGAT-
TI, MIROS£AW KUŒWIK,
CEZARY PRYGA. Przyje-
cha³o tak¿e wielu zawodni-

ków z klubów z ca³ej Polski, którzy chc¹ podnieœæ swoje kwalifi-
kacje. G³ównie  jednak by³o to seminarium organizowane dla
funkcjonariuszy s³u¿b mundurowych. Zak³ad karny  w Nysie
przoduje w kraju w tego typu wyszkoleniu, jest wielokrotnym
mistrzem Polski w resortowych zawodach.
   G³ubczyccy strzelcy dziêki takim szkoleniom doskonal¹ umie-
jêtnoœci z samoobrony jak i podnosz¹ swoja tê¿yznê fizyczn¹.
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ZNAKOWANIE ROWERÓW
Nie daj szansy z³odziejowi - oznakuj swój rower!!!
     W powiecie g³ub-
czyckim rusza akcja zna-
kowania rowerów. G³ów-
nym jej celem jest mo¿li-
woœæ identyfikacji w³a-
œciciela w przypadku
odzyskania skradzionego
roweru, a tym samym ograniczenie zjawiska kradzie¿y rowerów.
Dzia³ania pn. "Oznakuj swój rower" prowadzone s¹ w wyznaczo-
nych terminach przez policjantów na terenie Komendy Powiato-
wej Policji w G³ubczycach oraz Komisariatu Policji w Kietrzu.
Procedura znakowania polega na wygrawerowaniu co najmniej
w dwóch miejscach na ramie roweru oznaczenia sk³adaj¹cego
siê z liter i cyfr. Jednoœlad jest nastêpnie rejestrowany w poli-
cyjnym systemie - elektronicznym rejestrze przedmiotów ozna-
kowanych. Dziêki temu systemowi ka¿dy rower bêdzie mia³
indywidualny numerem, po którym bêdzie mo¿na ustaliæ jego
prawowitego w³aœciciela. Rowery bêd¹ znakowaæ tylko wy-
znaczeni do tego funkcjonariusze.
* Policjanci przed znakowaniem roweru wype³ni¹ kartê ewi-
dencyjn¹ roweru a po wygrawerowaniu numeru zarejestruj¹
rower w elektronicznym rejestrze przedmiotów oznakowanych,
* Rejestracja w komputerowej bazie danych odbywa siê na
podstawie: dokumentu to¿samoœci w³aœciciela,
* Osoby niepe³noletnie mog¹ oznakowaæ swój rower wy³¹cz-
nie w obecnoœci jednego z rodziców lub opiekunów prawnych.
TERMINY ZNAKOWANIA ROWERÓW:
-  w Komendzie Policji w G³ubczycach przy ul. Chrobrego 6,
w ka¿d¹ œrodê nieparzystego tygodnia w godZ. 14.00-16.00.
-  w Komisariacie Policji w Kietrzu przy ul. Okrzei 5,
w ka¿d¹ œrodê parzystego tygodnia w godzinach 14.00-16.00.

INFORMACJE  PPK Policji
    Bezpieczeñstwo w drodze do szko³y
     Bezpieczna droga do szko³y by³a tematem spotkañ g³ubczyc-
kich policjantów z dzieæmi klas pierwszych oraz przedszkolakami z
terenu gminy. Podczas pogadanki funkcjonariusze omówili zasa-
dy prawid³owego poruszania siê po drodze oraz przestrzegali przed
innymi niebezpieczeñstwami z którymi dzieci mog¹ siê spotkaæ w
drodze do jak i  ze szko³y.  W ci¹gu ostatnich dwóch dni g³ubczyc-

cy policjanci spotkali siê z dzieæmi klas
pierwszych oraz przedszkolakami z
Grobnik, Lisiêcic, Klisina, Pietrowic,
Bogdanowic, Go³uszowic oraz G³ub-
czyc. Podczas pogadanek omówili za-
sady prawid³owego i bezpiecznego
poruszania siê po drodze, przestrzegali
przed osobami obcymi oraz przypomi-
nali numery telefonów alarmowych.

Na zakoñczenie ka¿dego spotkania policjanci wrêczyli dzieciom
ksi¹¿eczki "Pierwszaki" i "Bezpieczny przedszkolak" oraz kamizel-
ki odblaskowe zakupione przez Urz¹d Miejski w G³ubczycach.
   Po kradzie¿y usn¹³ w samochodzie
Policjanci z komendy w G³ubczycach zatrzymali 18-letniego miesz-
kañca powiatu, podejrzanego o kradzie¿ wiertarki elektrycznej
wartoœci 1000 z³otych. Mê¿czyzna us³ysza³ ju¿ zarzut kradzie¿y.
Taki czyn zagro¿ony jest kar¹ do 5 lat wiêzienia.
 14 wrzeœnia) w godzinach popo³udniowych g³ubczyccy policjanci
otrzymali zg³oszenie o œpi¹cym w samochodzie m³odym mê¿czyŸ-
nie. Jak ustalili policjanci swój samochód zaparkowa³ na terenie
posesji, która do niego nie nale¿a³a.
Podczas rozmowy z policjantami 18-latek nie potrafi logicznie wy-
t³umaczyæ swojej obecnoœci na terenie obcej posesji. To wzbudzi-
³o czujnoœæ policjantów, którzy natychmiast przyst¹pili do spraw-
dzenia osoby i pojazdu. Bardzo szybko ustalili, ¿e wiertarka, która
le¿a³a w samochodzie nie by³a jego w³asnoœci¹, lecz zosta³a zabra-
na z posesji.
Pracuj¹cy nad spraw¹ policjanci ustalili, ¿e 18- latek na teren po-
sesji mia³ przywieŸæ swoich znajomych. Na miejscu zorientowa³
siê, ¿e zabrak³o mu paliwa na powrót do domu. Koledzy wrócili na
nogach, a on czekaj¹c na ich powrót z paliwem wszed³ do otwar-
tego pomieszczenia gospodarczego sk¹d zabra³ wiertarkê. Razem

z ³upem wsiad³ do samocho-
du. Znu¿ony oczekiwaniem
na pomoc usn¹³. Obudzili
go policjanci.
   Bezpiecznie na dro-
gach w pograniczu
"Bezpiecznie na drogach w
pograniczu- wsparcie pre-
wencji i wspólne rozwi¹zy-
wanie problemów" to kolej-
na ju¿ akcja prewencyjna
dotycz¹ca ruchu drogowe-

go na terenie pogranicza czesko- polskiego. Podczas dzia³añ pro-
wadzonych na terenie Republiki Czeskiej patrole skupi³y siê przede
wszystkim na kontroli stanu technicznego pojazdów.
12 wrzeœnia  g³ubczyccy policjanci ruchu drogowego pe³nili s³u¿-
bê wspólnie z czeskimi policjantami. Podczas dzia³añ prowadzo-
nych na terenie Republiki Czeskiej patrole skupi³y siê przede
wszystkim na kontroli stanu technicznego pojazdów oraz bada-
niu przepuszczalnoœci œwiat³a w szybach samochodowych. W
dzia³aniach wykorzystane zosta³y urz¹dzenia Window    >>>>

>>>>> Tint and Reflectivity Meter oraz komplety Focus, które
pozwalaj¹ z du¿ej odleg³oœci monitorowaæ i dokumentowaæ ry-
zykowne zachowania uczestników ruchu drogowego.
Akcja to kolejny przyk³ad bardzo dobrej wspó³pracy policjan-
tów polskich i czeskich.

Pi¹tkowe dzia³ania
G³ubczyccy policjanci prowadzili dzia³a-
nia pod nazw¹ "Pieszy". Dzia³ania maj¹
na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeñ-
stwo pieszych, miêdzy innymi poprzez eg-
zekwowanie od nich zgodnych z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami zachowañ na drodze.
W dzia³aniach brali równie¿ udzia³ funk-
cjonariusze prewencji z Opola.
Pi¹tkowe dzia³ania w³asne g³ubczyckich policjantów pod nazw¹
"Pieszy" pokazuj¹, ¿e nie wszyscy niechronieni uczestnicy
ruchu drogowego stosuj¹ siê do obowi¹zuj¹cych przepisów.
Wœród  skontrolowanych pieszych znalaz³o siê 19 , którzy na-
razili siê na niebezpieczeñstwo przechodz¹c miêdzy innymi w
miejscach niedozwolonych. Podkreœliæ nale¿y, ¿e panuj¹ce coraz
czêœciej niekorzystne warunki- opady deszczu, zalegaj¹ce li-
œcie na drodze oraz s³absza widocznoœæ dodatkowo sprawiaj¹,
¿e na drodze jest niebezpieczniej, a piesi s¹ mniej widoczni.
Kolejny raz przypominamy pieszym, ¿e czêsto o ich bezpie-
czeñstwie na drodze decyduj¹ oni sami. W dzia³aniach brali
udzia³ równie¿ funkcjonariusze prewencji  z Opola.
                                                              asp. Agata Aleksiejewicz
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    4 paŸdziernika 2014r w Bielsku Bia³ej odby³y siê VIII Miêdzynarodo-
we Zawody  Karate  WKF /Œwiatowej Federacji Karate/ Grand Prix Open
Polen Bielska Bia³ej.

          W zawodach startowa³o 800 zawodników, 60 klubów z Australii, Ja-
ponii, Europy w tym kluby z ca³ej Polski. Ludowy Zespó³ Sportowy repre-
zentowa³o 14 zawodników: Szymon Cieœlik, który w kata 12-13 zdoby³ z³oty
medal, Maciej Kowalczyk, który w kata 11 lat zdoby³ z³oty medal, Wiktoria
Sawicka, która w kata 8 lat i m³odsze zdoby³a z³oty medal a Ania Paruszew-
ska br¹zowy medal, Tomasz Kolasa w kata 8 lat srebrny medal a Klaudiusz
Leliñski br¹zowy medal, Mateusz Stankiewicz w kata9lat zdoby³ srebrny
medal,  Franciszek Wysocki w kata 8 lat i m³odsi zdoby³ br¹zowy medal,
Klaudia Bociek startowa³a w kata kadetów i juniorów zajmuj¹c w ka¿dej

kategorii 4 miejsca przegrywaj¹c wal-
kê o br¹zowe medale,Jakub Patryjach
w kata 10 lat zaj¹³ 4 miejsce przegry-
waj¹c walkê o br¹zowy medal.  W obu
przypadkach decyzja o przegranych
nie by³a jednog³oœna. Startowali jesz-
cze ale bez medalu, Julia Hac, Emilja
Klein,  Aleksander Kolasa, Michali-
na Jung.  G³ubczyce reprezentowali
te¿ rodzice zawodników oraz kibice
³¹cznie by³o nas 32 osoby. Wynik na-
szych zawodników jest pochodn¹ ich
przygotowaniach na treningach obo-
zach sportowych oraz seminariach z
jednym najlepszym trenerów na œwie-
cie Santo Torre, który obecny by³ na
tych zawodach i równie¿ kibicowa³ i

ocenia³ naszych zawodników. Oceny takiej dokonali równie¿ prezes Polskie-
go Zwi¹zku Karate Wac³aw Antoniak oraz trener kadry narodowej kata Ma-
rek Chwiralski. Zawodnikom i ich rodzicom gratulujê wyników sportowych.
                                                                                                      Janusz Ho³da

VIII MIÊDZYNARODOWE ZAWODY  KARATE  WKF  11 paŸdziernika
2014r.

 w Stargardzie
Szczeciñskim

odby³y siê
Mistrzostwa Polski

w Karate Shotokan.
W zawodach startowa-
³o 260 zawodników z 34
klubów. Ludowy Zespó³
Sportowy reprezento-
wa³a Klaudia Bociek,
która w kata 14 -15 lat
zdoby³a br¹zowy medal,
a w kata 16-17 lat zdoby-
³a srebrny medal.

 DO  ZOO W OSTRAVIE
    Ruszy³a II edycja projektu na rok 2014/2015 pt: ,,
Przyjaciele bez granic – Porozumiewamy siê wspólnie”
CZ.3.22/3.3.07/1404351 wspó³finansowany ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
   16.09.2014r. dzieci z przedszkola w Pietrowicach  i
Zopowych wyruszy³y na wycieczkê do ZOO w Ostra-
vie. Celem wycieczki by³o wzbogacenie wiadomoœci
na temat dzikich zwierz¹t i ptaków ¿yj¹cych  w ró¿-
nych rejonach œwiata. Zapoznanie z warunkami ¿ycia
zwierz¹t mieszkaj¹cych w ZOO, oraz kszta³cenie umie-
jêtnoœci grzecznego i  kulturalnego zachowania siê w
miejscach u¿ytecznoœci publicznej. Pog³êbianie wiêzi
kole¿eñskich Polsko-Czeskich.

    Dzieci z niecierpliwoœci¹  czeka³y na ten dzieñ. Ju¿
w autokarze by³y mocno podekscytowane, zastana-
wia³y siê jakie zwierzêta zobacz¹ w ZOO w Ostravie.
W czasie podró¿y dzieci mog³y zobaczyæ ró¿ne krajo-
brazy. Gdy dotar³y na miejsce mia³y okazjê zobaczyæ
niespotykane na co dzieñ zwierzêta  m. in. s³onie, ry-
sie, lwy, zebry, tygrysy, ma³py, ¿yrafy, os³y, kucyki,
hipopotamy, ¿ó³wie, œwinki, papu¿ki, or³y. Odwiedzi³y
równie¿ pawilony, w których znajdowa³y siê ró¿nego
rodzaju motyle, akwaria, je¿owce i krokodyle. Jedn¹ z
wielu atrakcji by³o wspólne karmienie kóz przez dzieci
Polsko-Czeskie oraz przeja¿d¿ka kolejk¹ po ZOO. Po wspól-
nym posi³ku dzieci uda³y siê do autokaru pe³ne wra¿eñ i
radoœci. Wycieczka okaza³a siê nie tylko wspania³ym prze-
¿yciem, ale równie¿ atrakcyjn¹ lekcja przyrody.
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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 podaniem "parametrów"
niezbêdnych do wystawienia

 Faktury Vat przez Miejski Oœrodek Kultury.

G³os G³ubczyc -

 bezp³atny informator samorzadowy
 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach.

 (ISSN 1234-0890)
nak³ad 1200 egz.

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

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

e-mail janwac@o2.pl

Materia³y zamówione
i niezamówione przyjmujemy

 do 10 ka¿dego miesi¹ca.
 Materia³y mo¿na zostawiaæ  w sekretariacie Urzêdu

Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za nades³ane  i

opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania i
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/dlibra/collectiondescription?di-
rids=67

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

 www.wie-druk.pl

UKRYTA MI£OŒÆ
Przez tyle lat siê uczy³em,

Jak bardzo kochaæ ciê mam,
 Lecz zawsze b³¹dzi³em,

I d³ugo wierzyæ nie chcia³em,
  ¯e to ty jesteœ  skarbem mym.

 I nagle coœ we mnie drgnê³o,
To coœ powiedzia³o mi g³oœno,

Kochaj tych co masz blisko,
Bo ktoœ te¿ kocha Ciê mocno.

Teraz w prawdê ju¿ uwierzy³em,
Ile w swoim ¿yciu straci³em,
Ile radoœci i chwil weso³ych,

Bo nie rozumia³em
bliskich moich,

Lecz teraz w sobie odkry³em.
¯e mi³oœæ we mnie by³a,

Bardzo g³êboko ukryt¹ mia³em,
Teraz po latach to zrozumia³em.

                                       20.08.2013.
                 Witold Matulka - Senior

NASZE KRESY
Kresy nostalgiczne,
 Kresy sentymentalne
Przez G³ubczyckie Towarzystwo
Mi³oœników Lwowa…
Od lat wielu popularyzowane.

Poezj¹, pieœni¹ czczone,
 otoczone kultem;
W obrazach przywo³ywane,
Malowane akwarel¹ i na p³ótnie.

Kresy idylliczne, tak¿e refleksyjne;
Te pe³ne zadumy,
Jak te¿ smutku gorycz¹ i pio³unem.

W sferze sacrum i profanum istniej¹ce;
We ³zach naszych praojców,
Za dawn¹ Rzeczpospolit¹
 i macierz¹ têskni¹cych.

Kresy w losach Polaków
 wypêdzonych z Ojczyzny;
W symbolicznej grudce ziemi,
W wierze przodków
jak¿e pe³nych nadziei…

Kresy wci¹¿ ¿ywe
 w g³osie "Lwowskiej Fali",
W dialogach Szczepka i Toñka,
W humorze, który przetrwa³  pokolenia.
                                 Maria Farasiewicz

ZATRUDNIÊ
KIEROWNIKA  APTEKI,  MGR FARMACJI,

TECHNIKA FARMACJI ORAZ  POMOC APTECZN¥.
ATRAKCYJNE WYNAGRODZENIE.

PRACA W G£UBCZYCACH.
KONTAKT: 509656684 ORAZ 604594124.
 CV  PROSZÊ PRZESY£AÆ NA  ADRES:

 strefatanichlekow@wp.pl.

¯YCIE
¯ycie jest tak

ciekawe
jak OCEAN

Nigdy nie wiesz
co ciê czeka.
Czy bêdziesz

 ko³ysaæ siê  na falach ???
P³yn¹æ z pr¹dem ??

czy pod
pr¹d?

A mo¿e ton¹æ …
                                        Gabrysia

KSI¥¯KA
Ksi¹¿ka Twym
najlepszym przyjacielem,
zarówno w tych dobrych,
jak i gorszych chwilach.
Nie zamykaj oczu na ksi¹¿kê,
bo wiesz,
PRZYJACIEL to ktoœ
 najcenniejszy na œwiecie,
kogo nie wypada zamieniaæ
 na TELEWIZJÊ,
a to siê nazywa  odrzuceniem.

                                   Gabrysia

K¥CIK   POETYCKI
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Serdecznie Witamy 54 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej, urodzonych w  sierpniu / wrzeœniu 2014

w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach. Rodzicom Gratulujemy! (pozosta³e dzieci w nast. GG)

Mazur Nadia
c.Moniki Zopowy

22.08 18.20 2830g 48cm

Mazur s.Anny
Rac³awice Œl¹skie

16.08 21.35 3450g 54cm

Mirga Anna
c.Eweliny Widok

23.08 20.40 3300g 57cm

Mirga Sebastian
s.Moniki G³ubczyce

20.08 6.15 2630g 53cm

Rosiñski Franciszek
s.Joanny Szybowice

03.08 1.25 3800g 57cm

U³an Filip
s.Martyny £¹cznik

08.08 2.00 3340g 54cm

U³an Mi³osz s.Anny
Dytmarów

01.08 19.40 3800g 57cm

Zaj¹c Przemys³aw
s.Aliny G³ubczyce

06.08 18.10 3350g 58cm

Zebzda Jagoda
c.Barbary Wiechowice
05.08 22.20 3450g 55cm

Fotografie

noworodków:

KADR Studio

Fotograficzno -

Filmowe

Janusz Baczkur,

G³ubczyce,

 Grunwaldzka 2,

662 065 354

Banasiak Teodor s.
Karoliny £¹ka Prudn.
29.09 1.20 3150g 57cm

Bedryj Tobiasz s.
Izabeli Nowa Cerekwia
21.09 18.20 3200g 57cm

Dec Kuba
s.Marty G³ubczyce

10.09 4.40 3650g 54cm

Dzie¿a Sara
c.Diany G³ubczyce

03.09 8.55 3630g 56cm

Gacki Kacper
s.Anny G³ubczyce

26.09 21.25 3360g 54cm

G³odek Oliwia
c.Wioletty G³ubczyce

23.09 11.55 2950g 54cm

Krupa Franciszek
s.Katarzyny Baborów
24.09 13.20 3500g 56cm

Kwiatkowska Liliana
c.Natali Pokrzywna
04.09 8.20 3400g 53cm

Lipiñska Zofia
c.Brygidy Lisiêcice

05.09 0.05 3050g 55cm

Makuch Michalina
c.Beaty Jasiona

21.09 13.30 3850g 56cm

Malinowski Marcel
s.Katarzyny G³ucho³azy
29.09 9.10 3240g 54cm

Martynów Jessica
c.Marii Boguchwa³ów
28.07 23.40 2900g 53cm

Nowak Kuba s.Kata-
rzyny Wojnowice PGR
27.09 23.40 3750g 55cm

Nowosielski Alan
s.Justyny Kietrz

06.09 1.55 3670g 57cm

Paprocki Mateusz
s.Izabeli Chróœcielów

09.09 11.20 2800g 53cm
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