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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
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TARGI EDUKACJI I PRACY
02. 04. 2014r. w Ratuszu Miejskim   odby³y siê Targi  Eduka-

cji i Pracy  zorganizowane  przez Opolsk¹ Wojewódzk¹ Ko-
mendê OHP - Filiê M³odzie¿owego Biura Pracy w G³ubczy-
cach, Hufiec Pracy 8-1,  Starostwo Powiatowe, Urz¹d Miejski,
Powiatowy Urz¹d Pracy.

Uroczystego otwarcia targów dokona³a Pani Józefa Ziemnik -
Wojewódzki Komendant OWK OHP, Pan Kazimierz Bedryj wi-
ceburmistrz G³ubczyc, Pani Danuta Fr¹czek- Dyrektor Powiato-
wego Urzêdu Pracy ,Pani Renata Ramazanowa- Zastêpca Staro-
sty Krnova, , Pan Zbigniew Zió³ko-Radny Sejmiku Wojewódz-
kiego.  W trakcie Targów  podziêkowanie za wieloletni¹ wspó³-
pracê z Hufcem Pracy otrzymali: Piekarnictwo Jan Malik, Starszy
Cechu Rzemios³ Ró¿nych Pan Józef  Kamiñski, którzy zatrud-
niaj¹ m³odzie¿ Hufca Pracy w zawodzie cukiernik,  Dyrektor
Zespo³u Szkó³ Mechanicznych Pan Jan £ata, Kierownik Arty-
styczny Pan Józef Kaniowski.

W czasie Targów wystawcy promowali dzia³alnoœæ w³asnych
firm i jednostek  prezentuj¹c oferty edukacyjne oraz oferty pracy
szkó³. W targach uczestniczy³o 25 pracodawców i przedsiêbior-
ców m.in. (Galmet, Kosmed, Consultor, P³askowy¿ Dobrej Ziemi,
Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ, a tak¿e  Agencje Pracy).

Na Targi Pracy licznie przyby³y szko³y ponadgimnazjalne, szko-
³y wy¿sze (m.in. Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu, Wy¿sza Szko³a Filolo-
giczna we   Wroc³awiu, Politechnika Œl¹ska, Pañstwowa Wy¿sza
Szko³a Zawodowa w Raciborzu),  aby zaprezentowaæ swoj¹ ofertê
edukacyjn¹ i zachêciæ do skorzystania z niej jak najwiêksz¹ ilo-
œci osób. Szko³y prezentowa³y swoje programy, kierunki kszta³-
cenia i przedstawia³y swoje najwiêksze atuty. Targi Pracy i Edu-
kacji cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem, przebiega³y w
bardzo mi³ej atmosferze. Targom  Pracy towarzyszy³y wy-
stêpy artystyczne w wykonaniu uczennicy Hufca Pracy oraz
dzieci i m³odzie¿y z Miejskiego Oœrodka Kultury pod kie-
runkiem   Józefa Kaniowskiego. Program nawi¹zywa³ do IX
rocznicy œmierci Jana Paw³a II w zwi¹zku z nadaniem 11 paŸ-
dziernika 2011r Ochotniczym Hufcom Pracy patronatu B³o-
gos³awionego Jana Paw³a II.

     Natalia Dziurny, Agnieszka Kowalczyk (foto str.1)

IX ROCZNICA ŒMIERCI JANA PAW£A II
JAN PAWE£ II - papie¿  zostawi³ nam dowód, ¿e wiara jest skuteczn¹ i wielk¹ si³¹    w tym œwiecie, w którym ¿yjemy. To by³ s³aby

cz³owiek wobec potêg tego œwiata, ale okaza³o siê, ¿e on jest potêg¹ wiêksz¹ ni¿ potêgi tego œwiata, poniewa¿ zmieni³ bieg historii.
Pokaza³, ¿e wiara i krew to jest realna si³a w tym œwiecie, w którym uwielbia siê inne rodzaje si³, jak np. si³ê pieni¹dza, bogactwa itp.

Wraz ze zmian¹ pokoleñ pamiêæ o Janie Pawle II w G³ubczycach nie s³abnie.

 W dniu 02 kwietnia 2014 roku z okazji IX Rocznicy Œmierci B³ogos³awionego Jana Paw³a II, w³adze samorz¹dowe, delegacje szkó³,
wraz z  m³odzie¿¹ Hufca Pracy 8-1 w G³ubczycach z³o¿y³y kwiaty pod tablic¹ pami¹tkow¹. Jana Paw³a II

                                                                                                                                                                                   Agnieszka Kowalczyk

V WARSZTATY
PARTNERSTWA LOKALNEGO

na rzecz o¿ywienia
 spo³eczno-gospodarczego i tworzenia
miejsc pracy w powiecie g³ubczyckim
3 kwietnia 2014r. w g³ubczyckim Ratuszu odby³o siê kolej-

ne, pi¹te spotkanie warsztatowe "G³ubczyckiego partnerstwa
lokalnego". Tematem przewodnim warsztatów by³o tworzenie
projektów spo³eczno-gospodarczych opartych na diagnozie spo-
³ecznej powiatu g³ubczyckiego.

Warsztaty rozpoczê³a Pani Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pra-
cy Danuta Fr¹czek witaj¹c z Pani¹ Iren¹ Sap¹ Wicestarost¹ Po-
wiatu G³ubczyckiego przyby³ych goœci:
- Dyrektora Pana Jacka Suskiego z Wojewódzkiego Urzêdu
Pracy w Opolu
- Wojciecha Dudka z Urzêdu  Marsza³kowskiego Województwa
Opolskiego Departamentu Koordynacji Programów Operacyj-
nych Referatu Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych
- Ewê Jagusiak z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Opolu -
Wydzia³u Programowania i Wyboru Projektów
- Waldemara Soœniaka z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Opolu
- Wydzia³ Programowania i Wyboru Projektów

 W spotkaniu wziê³o udzia³ 111 osób, co œwiadczy o bardzo
du¿ym zainteresowaniu naszymi warsztatami.Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 przed-
stawi³ Wojciech Dudek.

W warsztatach aktywnie uczestniczy³a m³odzie¿ powiatu g³ub-
czyckiego, która chêtnie wypowiada³a siê w sprawach zwi¹za-
nych z rozwojem naszego powiatu. M³odzi uczestnicy kontynu-
owali tworzenie projektu pt. "M³odzi rz¹dz¹"oraz "M jak m³odzi".

W dalszej czêœci warsztatów analizowano i rozbudowywano
projekty rozwoju lokalnego i aktywizacji bezrobotnych na  ryn-
ku pracy opartych na wypracowanej diagnozie spo³eczno-go-
spodarczej powiatu g³ubczyckiego.

Zaanga¿owanie oraz wspó³praca tak licznej grupy osób, to
bardzo dobry pocz¹tek o¿ywienia spo³eczno-gospodarczego
powiatug³ubczyckiego.
                 Danuta Fr¹czek   Dyrektor PUP w G³ubczycach
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"Skaza³eœ siebie na cz³owieczeñstwo,
na lêk, cierpienie i ból
B³ogos³awione Twoje szaleñstwo,
Baranku Bo¿y mój"
Tymi s³owami podopieczni Œrodowiskowego Domu Sa-

mopomocy w Nowych Go³uszowicach dziêkowali Jezuso-
wi za Jego wielk¹ ofiarê, jak¹ z³o¿y³ za nas ludzi, umie-
raj¹c na Krzy¿u.

16. kwietnia w sali widowiskowej MOK w G³ubczycach
wspólnie  z widowni¹ prze¿ywaliœmy Drogê Krzy¿ow¹ przed-
stawion¹ przez naszych podopiecznych.

 Spektakl pt. "Kielich Goryczy" by³ "wêdrówk¹" przez XIV
stacji. Myœlê, ¿e ka¿dy obecny na widowni móg³ znaleŸæ w
czasie tej "wêdrówki" swoje miejsce, które pozwoli mu g³ê-
biej prze¿yæ nadchodz¹ce œwiêta. Dziêkujemy wszystkim przy-
by³ym za brawa oraz za s³owa uznania, które pad³y w naszym
kierunku z wielu ust. Dziêkujemy w³adzom samorz¹dowym,
nauczycielom i uczniom szkó³ œrednich  za to  ¿e jak zwykle
odpowiedzieli na nasze zaproszenie.

¯yczymy wszystkim w te przepiêkne œwiêta Wielkanocne
radosnych spotkañ w gronie rodziny przy wielkanocnym
stole, samych jajek œwiêconych, zaj¹czka  i ¿ó³tego kurczaka,
oraz by to szczêœcie trwa³o bez koñca!

                                      Bartusik Ewa  (foto str.20)

V Przegl¹d Misterium Mêki Pañskiej
17. kwietnia 2014 w Miejskim Oœrodku Kultury odby³

siê ju¿ V Przegl¹d Misterium Mêki Pañskiej w wykonaniu
mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej w Klisinie z filia-
mi. Organizatorem tegorocznego przegl¹du byli instruk-
torzy terapii zajêciowej z filii w Bliszczycach Wioletta Heba,
Bo¿ena Pieszak, Jolanta Pietrzyñska. Na scenie zaprezen-
towali siê mieszkañcy filii: Bliszczyce pod opiek¹ instruk-
torek Bo¿eny Pieszak, i Wioletty Heba, Dzbañce- Ma³go-
rzaty B¹kowskiej,i Anny Kopanieckiej, Klisino - Gabrieli
At³achowicz, Branice - Jolanty Dawiec i Sylwii Nawara.
Inscenizacje cechowa³y siê ró¿norodnoœci¹ form przeka-
zu. Wprowadzi³y nas w nastrój Œwi¹t Wielkiej Nocy wy-
wo³aly wzruszenie, natchnê³y nas Radoœci¹ i Nadziej¹
p³yn¹c¹ z pustego grobu Chrystusa Zmartwychwsta³e-
go. (foto str.1)

                                                               Ma³gorzata Pelc

LEKCJA MI£OŒCI BLI•NIEGO
Tak w³aœnie chcê nazwaæ kolejn¹ akcjê poboru krwi, zorga-

nizowan¹ na terenie Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w G³ubczy-
cach. To ju¿ zgo³a szósta edycja szlachetnego przedsiêwziêcia,
które stanowi niejako tradycjê naszego "Mechanika".

Oto 8 kwietnia br. na trzy godziny œwietlica szkolna staje siê swo-
istym laboratorium. Przybywa doñ z opolskiego PCK zespó³ me-
dyczny z odpowiednim sprzêtem. Towarzyszy im szkolna pielêgniarka
-  Jasia Wêgrzyn, czuwaj¹ca nad samopoczuciem m³odych krwio-
dawców. Pojawia siê te¿ koordynator projektu z ramienia ZSM -
Krysia Koziara. A z nimi 30 - osobowa grupa m³odzie¿y chêtnej do
oddania krwi. Oczywiœcie ci, którzy ukoñczyli osiemnaœcie lat. Nie-
stety, tego dnia nie wszyscy mog¹ staæ siê dawcami. Spoœród nich
zaledwie 15 osób
kwalifikuje siê do po-
boru. Przyczyny zdro-
wotne dyskwalifikuj¹
po³owê uczestników.
Infekcja, niskie ci-
œnienie czy nawet…
anemia! W koñcu jed-
nak udaje siê zebraæ
oko³o 7 litrów tego
bezcennego, ¿ycio-
dajnego p³ynu, który,
notabene, mo¿e ura-
towaæ zdrowie, a nawet ¿ycie tobie, mnie, nam….

Podczas akcji nie mo¿e zabrakn¹æ prezes zarz¹du Honorowych
Dawców Krwi PCK w G³ubczycach - Eli Kubal. Jest z ni¹, jak zwykle
zreszt¹, jej mama - Helena. Zawsze pomocna i nieoceniona, skrupu-
latnie rejestruje m³odzie¿. Ile¿ troski i zaanga¿owania w pracy spo-
³ecznej tych kobiet. Kontynuuj¹ dzie³o swego poprzednika - ojca i
mê¿a - œp. Micha³a Kubala.

Idea honorowego krwiodawstwa od kilku lat cieszy siê szczegól-
nym zainteresowaniem w naszym szkolnym œrodowisku. Ma³o tego!
Zatacza coraz szersze krêgi. Na pobór do "Mechanika" przybywaj¹
nawet krwiodawcy z zewn¹trz. Tym razem do³¹cza ekipa z "Ogólnia-
ka", która, w szlachetnym geœcie cz³owieczeñstwa, chce ofiarowaæ
cz¹stkê siebie. A wraz z ni¹ pedagog - Basia Zdeb.

 Grono
m³odzie¿y z
"Rolnicza-
ka" regular-
nie oddaje
krew w am-
b u l a n s i e
przy Urzê-
dzie Miej-
skim.

N a d a l
jednak trze-
ba szerzyæ
ideê krwio-
dawstwa.
Tak wiêc w imieniu PCK apelujê do wszystkich ludzi dobrej woli, aby,
o ile zdrowie im na to pozwala, podzielili siê kropl¹ swojej krwi. Wszak
krew to dar ¿ycia!

To pomoc i ratunek. Lekcja altruizmu. Akt mi³oœci bliŸniego. "Od-
daj¹c krew, dodajesz nadziei" - brzmi jedno z hase³ na ambulansie
PCK. Inne zaœ mówi: "Krew - lek na wagê ¿ycia - mo¿esz siê nim
podzieliæ". Zatem….                                    Maria Farasiewicz
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Podstawowym obszarem Naszej dzia³alnoœci jest budowa dróg
wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹, budowa instalacji wszelkie-
go typu ruroci¹gów przesy³owych. Firma dzia³a na rynku bu-
dowlanym od roku 1991, kiedy to w lutym zosta³a za³o¿ona jako
ma³y zak³ad zatrudniaj¹cy kilka osób. Zaczynaj¹c od podstaw
ale kieruj¹c siê wizj¹ rozwoju szybko sta³a siê przedsiêbiorstwem
o mocnej pozycji na rynku w bran¿y drogowej i in¿ynieryjnej.

Systematycznie zwiêkszanie parku maszynowego i doskona-
lenie kadry pracowników oraz zdobyte doœwiadczenie zapewnia
Nam dzisiaj fachow¹ i solidn¹ realizacjê ka¿dego zamówienia,
przez co jesteœmy czêsto rekomendowani innym inwestorom.
Pracujemy na nowoczesnym, specjalistycznym sprzêcie zatrud-
niaj¹c wykwalifikowanych pracowników. Najwiêkszym atutem
Naszej firmy jest niew¹tpliwie jakoœæ wykonywanych robót po-
przez indywidualne podejœcie do ka¿dego zamówienia. Potwier-
dzeniem uzyskania najwy¿szej jakoœci jest wprowadzenie i uzy-
skanie w roku 2006 Certyfikatu Zarz¹dzania Jakoœci¹ ISO 9001.

Firma specjalizuje siê w zakresie :
* Kompleksowej budowie dróg (foto)
* Budowie mostów oraz obiektów in¿ynierskich takich
         jak przepusty, œciany oporowe
* Budowie wszelkich sieci kanalizacji deszczowych
* Budowie wszelkich sieci kanalizacji sanitarnych
* Budowie sieci wodoci¹gowej
* Budowie obiektów hydrotechnicznych
* Zagospodarowaniem terenów zielonych
                       (foto z prawej u góry Plac Bp. A. Adamiuka)
* Odbudowie i konserwacji cieków wodnych :
           rzeki , zbiorniki retencyjne i itp.
* Prace remontowe i utrzymaniowe dróg ko³owych
         i obiektów mostowych
* Wynajem sprzêtu

Firma posiada w³asn¹ kopalniê kruszyw ZUBRZYCE 2 oferu-
j¹c sprzeda¿ piasku i pospó³ki innym podmiotom. Zak³ad po³o-
¿ony jest w miejscowoœci Zubrzyce w powiecie G³ubczyckim.
Posiadamy równie¿ w³asny transport samochodowy zdolny do
przewozu ka¿dej iloœci kruszyw na miejsce wskazane przez Za-
mawiaj¹cego.

Po upadku niektórych firm drogowych dzia³aj¹cych na na-
szym rynku w roku 2013 firma dostosowa³a swoje dzia³ania  do
warunków gospodarki rynkowej poprzez utworzenie nowego
dzia³u zwi¹zanego z uk³adaniem nawierzchni bitumicznych dróg-

Dostosowaliœmy siê do nowoczesnych technologii poprzez za-
kup specjalistycznego sprzêtu i zatrudniliœmy wyspecjalizowan¹
kadrê techniczna zwiêkszaj¹c tym samym zatrudnienie w przed-
siêbiorstwie. Obecnie firma wspó³dzia³a z ró¿nymi samorz¹dami
terytorialnymi i gospodarczymi nie tylko w woj. opolskim ale te¿
dolnoœl¹skim i œl¹skim .

SREBRNY LAUR
UMIEJÊTNOŒCI I KOMPETENCJI

 DLA PRZEDSIÊBIORSTWA
ROBÓT IN¯YNIERYJNYCH

ADRIAN B¥K
w kategorii:

 Firma spo³ecznie odpowiedzialna
przyznany  przez kapitu³ê

 Opolskiej Izby Gospodarczej
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RODZICE TO CZARODZIEJE!
Rodzice dzieci z Przedszkola nr 1 to prawdziwi cza-

rodzieje, poniewa¿ sprawili, ¿e szara rzeczywistoœæ
zamieni³a siê w baœniow¹ krainê marzeñ. Nie mieli
wprawdzie magicznej ró¿d¿ki, ani czapki niewidki,
za to obdarzeni zostali niezwyk³¹ doz¹ dobrego humo-
ru, niegasn¹cym czarem i powabem, talentem scenicz-
nym i odwag¹! Wystarczy po³¹czyæ wszystkie te atry-
buty, by zamieniæ rodzica w aktora!

W tym roku Rodzice przygotowali przedstawienie
pt. Calineczka, które zosta³o wystawione w g³ubczyc-
kim Domu Kultury. Na widowni zasiad³y dzieci  z rodzi-
nami. Wszyscy z zapartym tchem i wypiekami na twa-
rzy œledzili grê aktorsk¹.  Spektakl zosta³ nagrodzony
gromkimi brawami, a na twarzach dzieci goœci³ niega-
sn¹cy uœmiech i duma z rodziców.

G³ówn¹ rolê w tegorocznym przedstawieniu odegra-
³a Pani Lucyna Kaczmarzyk wcielaj¹c siê w postaæ Ca-
lineczki. W pozosta³ych rolach wyst¹pili:

Barbara Czy¿owicz - Kret, Karina Giertowska - ̄ aba,
Agnieszka Gu¿da - Kwiat/Motyl, Anna Klim - Jaskó³-
ka, Magda Placek-Myk - Rak, Ma³gorzata Kopczyñska
- Kwiat, El¿bieta Kubal - Myszka, Ma³gorzata Matusz -
Pani Wiosna, Mariusz Mielnik - Elf, Aleksandra Szpak
- mama Calineczki, Dominika Wiatr - Kwiat/Motyl,
Ma³gorzata Wojsznarowicz - Kwiat/Motyl.

Warto doceniæ ogromny wk³ad pracy, jaki wnieœli
rodzice w przygotowanie przedstawienia:  godziny
prób, uszycie przepiêknych kostiumów, poœwiêce-
nie wolnego czasu. A wszystko po to, by sprawiæ
radoœæ dzieciom i przenieœæ siê choæ na chwilê do
krainy lat dziecinnych.

To ju¿ czwarte przedstawienie wystawione przez
Rodziców z Przedszkola  nr 1. Wczeœniej odegrali
oni spektakle takie jak: Królewna Œnie¿ka, Kopciu-
szek i Miko³ajowa przemiana.

Pragniemy gor¹co podziêkowaæ wszystkim Rodzi-
com za trud i za zaanga¿owanie, a tym samym zachêciæ
do udzia³u w przedstawieniu w przysz³ym roku: Po-
dziêkowania kierujemy równie¿ w stronê Pani Janiny
Winder i Pani Marzeny Gisal za przygotowanie deko-
racji do przedstawienia.

Krystyna Bednarska,  Lucyna Satarowska

 INFORMACJE  KPPOLICJI
ZA OKRES 07- 13.04.2014,
LICZBA INTERWENCJI ZG£OSZONYCH:106, UJAWNIONYCH WY-

KROCZEÑ: 296,  NA£O¯ONYCH  MANDATÓW KARNYCH:182 , ZA-
STOSOWANYCH POUCZEÑ: 114,  ZDARZEÑ DROGOWYCH: 5,  ZA-
TRZYMANYCH SPRAWCÓW PRZESTÊPSTW:7

Dzia³ania "Gimbus"
11.04.2014  w godzinach 6.00- 9.00 g³ubczyccy policjanci ruchu dro-

gowego w trosce o bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie¿y prowadzili dzia³a-
nia kontrolne pod nazw¹ "Gimbus". Podczas akcji  zwracali szczególn¹
uwagê na stan techniczny pojazdów oraz stan trzeŸwoœci kierowców, którzy
dowo¿¹ dzieci i m³odzie¿ do szkó³. Podczas dzia³añ funkcjonariusze zatrzyma-
li  1 dowód rejestracyjny za nieprawid³owy stan techniczny pojazdu i zabro-
nili kierowcy dalszej jazdy. Wszyscy kontrolowani kierowcy byli trzeŸwi.

Akcja " Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"
 08.04 g³ubczyccy policjanci prowadzili dzia³ania pod nazw¹ "Nie-

chronieni uczestnicy ruchu drogowego". Podczas trwania akcji poli-
cjanci zwracali szczególn¹ uwagê na przestrzeganie przepisów, które obo-
wi¹zuj¹ pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.

Podczas ca³odziennej akcji policjanci ujawnili 29 wykroczeñ pope³nionych
przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. Najwiêcej wykroczeñ
pope³nili piesi przechodz¹c w miejscach niedozwolonych, za co zostali uka-
rani mandatami karnymi lub zostali pouczeni.

Dbaj¹c o bezpieczeñstwo niechronionych uczestników ruchu
drogowego funkcjonariusze rozdawali im kamizelki odblaskowe.
Dziêki kamizelkom piesi, rowerzyœci i motorowerzyœci, bêd¹ bar-
dziej widoczni na drodze.

Zatrzymany za kradzie¿e
G³ubczyccy kryminalni ustalili, ¿e w jednej z firm dzia³aj¹cych na

terenie powiatu dochodzi do kradzie¿y. Jak ustalili funkcjonariusze ³upem
z³odziei pad³y miêdzy innymi kot³y c.o., bojler elektryczny oraz zbiornik
wyrównawczy. W³aœciciel firmy wartoœæ skradzionego mienia wyceni³ na
kwotê ponad 6 tysiêcy z³otych. Kryminalni wytypowali osobê podej-
rzan¹ o te kradzie¿e. Policjanci zatrzymali wytypowanego wczeœniej 29-
latka, którego podejrzewali o kradzie¿e. Szybko ustalili, ¿e skradzione
przedmioty znajduj¹ siê  na terenie województwa opolskiego i œl¹skiego.
Œledczy odzyskali je i zabezpieczyli .Mê¿czyzna us³ysza³ zarzuty i przy-
zna³ siê do kradzie¿y. Za kradzie¿ grozi nawet do 5 lat wiêzienia

Spotkanie z seniorami
 9 kwietnia g³ubczyccy policjanci w w Miejskim Oœrodku Kultury

spotkali siê z cz³onkami Stowarzyszenia "Obywatele III Wieku".
Podczas spotkania funkcjonariusze omówili niebezpieczne sytuacje

na jakie nara-
¿one s¹ starsze
osoby. Poli-
cjanci radzili,
co robiæ, by
nie staæ siê
ofiar¹ kradzie-
¿y, oszustwa,
czy zdarzenia
drogowego.
Informowali
tak¿e jak po-
stêpowaæ w
przypadku za-
istnienia trudnej sytuacji i do kogo nale¿y siê zwróciæ o pomoc. Policjan-
ci udzielali tak¿e odpowiedzi na zadawane przez starsze osoby pytania.
Podczas spotkania seniorzy dzielili siê w³asnymi doœwiadczeniami z za-
kresu omawianej tematyki.

                                                   m³. asp. Agata Aleksiejewicz



Maj 2014  nr 5/252 7

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz.
651 z 2010r. z póŸ. zm.) podaje siê do publicznej wiadomoœci wykaz wolnych lokali u¿ytkowych znajduj¹cych siê na terenie
Miejskiego Basenu K¹pielowego w G³ubczycach przeznaczonych do oddania w najem w sezonie letnim 2014r.
Lp. Nazwa lokalu Pow. U¿ytkowa Wymagany rodzaj us³ug Minimalny okres dzia³alnoœci w sezonie
1. BUFET Miejski Basen K¹pielowy w G³ubczycach 60 m2       - ma³a gastronomia od 28.06.2014r. do 31.08.2014r.
2. KIOSK DU¯Y  Miejski Basen K¹pielowy w G³ubczycach 30m2   -   ma³a gastronomia od 28.06.2014r.do 31.08.2014r.
3. KIOSK MA£Y Miejski Basen K¹pielowy w G³ubczycach  13 m2-    ma³a gastronomia od 28.06.2014r. do 31.08.2014r.
Lokale te przeznaczone s¹ do prowadzenia dzia³alnoœci handlowo - gastronomicznej.
Stawkê wyjœciow¹ do przetargu za 1m 2  powierzchni u¿ytkowej ustala siê w wysokoœci 13,80 z³ netto.
Wykaz ten wywiesza siê na okres 21 dni t.j. od dnia 31 marca 2014r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach, siedzibie
ZOKIS w G³ubczycach oraz na stronie BIP Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach.
Wybór najemcy odbêdzie siê w drodze przetargu. Og³oszenie o przetargu oraz informacje o formie przeprowadzenia przetargu
podane bêd¹ do publicznej wiadomoœci po up³ywie terminu wywieszenia na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem przetargu.

                                                                                                                  BURMISTRZ  mgr Jan Krówka

OTWARTE MISTRZOSTWA G£UBCZYC
W BADMINTONIE O PUCHAR

BURMISTRZA G£UBCZYC KOMSER CUP
05.04.2014r. w hali  ZOKiS-u odby³ siê kolejny turniej z

serii KOMSER CUP  Otwarte Mistrzostwa G³ubczyc w Bad-
mintonie o Puchar Burmistrza G³ubczyc.

Tegoroczne zawody by³y udane i  sta³y jak zwykle na bardzo
wysokim poziomie a frekwencja dopisa³a. Mi³oœnicy badminto-
na zjechali siê nie tylko z  województwa, (Gogolin, Strzelce Opol-
skie, Krapkowice,  Kêdzierzyn KoŸle, Opole oraz  G³ubczyce) ale
równie¿ mieliœmy goœci z Wroc³awia i Krakowa a ponadto przy-
jechali do nas zawodnicy z czeskiego Jesenika i Opavy. W tur-
nieju wziê³o udzia³ 48 zawodników graj¹cych w 8 kategoriach,
tym samym rozegranych zosta³o oko³o 100 meczy. Mistrzostwa
zosta³y oficjalnie otwarte przez naszego Burmistrza G³ubczyc-
Jana Krówkê, dziêki któremu  mog³y siê one odbyæ ju¿ dziewi¹ty
raz - za co nale¿¹ sie serdeczne podziêkowania.  Impreza trwaj¹-
ca do póŸnych godzin popo³udniowych  minê³a w mi³ej atmosfe-
rze, uczestnicy  zawodów dostali drobne upominki od sponso-
rów, a po zaciêtych i wyrównanych meczach zwyciêzcy turnieju
oprócz pucharów, medali i dyplomów otrzymali nagrody rzeczo-
we.

W tegorocznej edycji KOMSER CUP wspierali nas:
Kasa Stefczyka, Firma ASA Sp. zo.o. PKS , Zak³ady Piwowar-

skie, Lidl,  Stowarzyszenie Po¿ytku Publicznego im. Bronis³awy
Adamskiej Absolwentów I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Ada-
ma Mickiewicza z G³ubczyc oraz   Firma BADSPORT z Warszawy

Jako organizator Mistrzostw dziêkujê  sponsorom za wsparcie
Do zobaczenia na 10 jubileuszowych Otwartych Mistrzo-

stwach G³ubczyc w Badmintona o puchar Burmistrza G³ubczyc.
              Pozdrawiam serdecznie, Zbigniew Serwetnicki

I MIÊDZYNARODOWY JURAJSKI
 TURNIEJ GRAND PRIX CZÊSTOCHOWA

 28-30.III.2014 uczniowie naszego SMS-u przy Zespole Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych grli  ostatni sprawdzian przed Mistrzo-
stwami Polski Juniorów, które odbêd¹ siê  ju¿ w po³owie kwiet-
nia w Pszczynie.

Zawody w Czêstochowie zaliczaj¹ sie do rangi Grand Prix Pol-
ski, na których mo¿na zdobyæ  jak najwiêcej punktów do list
rankingowych, co w przypadku udzia³u w mistrzostwach owo-
cuje wysokim miejscem na liœcie a co za tym idzie rozstawion¹
pozycj¹ w losowaniu podczas tych mistrzostw. Turniej by³ tak
wa¿ny dla zawodników, gdy¿ mogli oni zdobyæ  cenne punkty i
przy okazji sprawdziæ swój poziom przygotowania sportowego
do Mistrzostw Polski.  Nasi uczniowie podczas turnieju wykaza-
li siê wysok¹ form¹ zawodnicz¹ i zdobyli medalowe miejsca szcze-
gólnie w grach podwójnych.

gra podw. juniorów
2m.  Micha³ KaŸmierczak /Jakub Smajda
3m.  Sebastian Obrycki / Przemys³aw Szyd³owski
gra podwójna juniorek :
1m.  Katarzyna Kutacha / Joanna Stanisz
2m.  Aleksandra Bia³ek / Kamila Morawska
gra mieszana juniorów:
1m.  Przemys³aw Szyd³owski / Joanna Stanisz
gra pojedyncza juniorów :
3m.  Micha³ KaŸmierczak
juniorzy m³odsi gra mieszana:
1m.  Robert Mirga / Kornelia Marczak
Wielkie gratulacje i trzymamy kciuki na Mistrzostwach Polski!

Powodzenia !!!
trener  Zbigniew Serwetnicki

 ŒRODOWISKOWY  DOM SAMOPOMOCY W NOWYCH   GO£USZOWICACH
27 lutego 2014r. zosta³o wydane pozwolenie Starosty G³ubczyckiego na przeprowadzenie zbiórki publicznej ktora obejmuje:
1. zebranie œrodków finansowych na wyjazd podopiecznych Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Nowych   Go³uszowicach
do kina , poprzez sprzeda¿ ozdób i stroików wielkanocnych  w dniach od 17 marca 2014r. do 18 kwietnia 2014r.,
2. zebranie œrodków finansowych na zorganizowanie XVII Turnieju Sportowego Œrodowiskowych Domów Samopomocy tj:
ugotowanie zupy grochowej , zakup wy¿ywienia dla uczestników  turnieju, zakup nagród merytoryczne  przygotowanie turnie
ju który odbêdzie siê w dniu 05 czerwca 2014r.  w Nowych Go³uszowicach,
3. zbiórka œrodków pieniê¿nych dla dziecka niepe³nosprawnego na IV Pikniku Integracyjnym,  który odbêdzie siê w ŒDS w
Nowych Go³uszowicach w miesi¹cu wrzeœniu 2014r.  wp³aty na konto, wp³aty do puszek kwestorskich,
4. zebranie œrodków finansowych na wyjazd do kina podopiecznych ŒDS w Nowych Go³uszowicach poprzez sprzeda¿ stroików,
ozdób œwi¹tecznych, szopek bo¿onarodzeniowych w dniach od 10.11. 2014r do 10.12. 2014r.,
5. zbiórka na adaptacjê i wyposa¿enie Centrum Rehabilitacji  Spo³eczno-Zawodowej, które bêdzie mieœci³o siê przy ul. Raciborskiej
23 (dawne Gimnazjum nr 2), poprzez wp³aty na konto, darowizny w formie rzeczowej   w czasie  od 26.02 do 31.12. 2014r.

                                                                                                                     Prezes Stowarzyszenia Robert Wyrwalec
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MIÊDZYWOJEWÓDZKIE
 MISTRZOSTWA TAEKWONDO
 15.03.2014 r. w Borowej ko³o Wroc³awia odby³y siê Miê-

dzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwondo, które by³y zarazem
turniejem kwalifikacyjnym do Mistrzostw Polski Juniorów.

W zawodach startowali zawodnicy z
województwa dolnoœl¹skiego i opolskie-
go. Klub Sportowy Taekwondo G³ubczy-
ce oraz ZS w Pietrowicach reprezento-
wa³a 9 osobowa ekipa sportowa.

 £¹cznie zdobyli  5 z³otych medali, 2
srebrne i 4 br¹zowe. Najlepsz¹ zawod-
niczk¹ turnieju zosta³a Kamila Ciecha-
nowska zajmuj¹c Im. walkach do 55 kg,
I m   w uk³adach i III m w technikach
specjalnych, Karolina Konik I m w wal-
kach do 65 kg, II m w technikach spe-
cjalnych, III m w uk³adach, Micha³ Jano
I m w uk³adach i II m w walkach do 62
kg, ¯³obicki Wojciech I m walki pow.
75 kg, Ma³gorzata Bernaœ III m walki
do 50 kg oraz Olga Jab³oñska III m wal-
ki pow. 60 kg.

Nastêpny turniej kwalifikacyjny od-
bêdzie siê w K³odzku 5 kwietnia br.

11 MEDALI DLA TAEKWONDO

 9 MEDALI DLA TAEKWONDO
GRAND PRIX POLSKI

W dniach 28-30 marca 2014 r. w Rybniku odby³o siê
Grand Prix Polski Juniorów  i Seniorów.
W zawodach bra³o udzia³ 281 zawodników. By³ to drugi  ogól-

nopolski turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski Taekwon-
do Seniorów i Juniorów. KST G³ubczyce reprezentowa³a 9 oso-

bowa grupa. Tytu³ najlepszej zawodniczki przypad³  Karolinie
Konik, która zdoby³a I m. w kat. walk do 65 kg i III m. technik
specjalnych juniorów oraz po bardzo dobrym wystêpie w kate-
gorii seniora zajê³a II m. w kategorii walk do 62 kg i III m. technik
specjalnych. Bardzo dobrze wyst¹pi³y, tak¿e Kamila Ciechanow-
ska II m. walki do 56 kg i II m. uk³ady seniorów oraz II miejsce
uk³ady juniorów, Marta Wsiaki II m. walki do 68 kg seniorów i
Paulina Szpak III m. uk³ady seniorów. W tym bardzo trudnym
turnieju, w którym startowa³a ca³a Kadra Narodowa nasi zawod-
nicy zdobyli 9 medali.                                       dan2007

MIÊDZYWOJEWÓDZKIE
MISTRZOSTWA TAEKWONDO
 05.04.2014 r. w Bystrzycy K³odzkiej odby³y siê Miêdzywo-

jewódzkie Mistrzostwa Taekwondo M³odzików i Juniorów, któ-
re by³y zarazem turniejem kwalifikacyjnym do Mistrzostw
Polski Juniorów. W zawodach startowali zawodnicy  z woje-
wództwa dolnoœl¹skiego i opolskiego.

Klub Sportowy Taekwondo G³ubczyce oraz ZS w Pietrowi-
cach reprezentowa³a 23 osobowa ekipa sportowa z trenerem
Danielem Jano. £¹cznie zdobyli  8 z³otych medali, 7 srebrnych i
4 br¹zowe. Najlepsz¹ zawodniczk¹ turnieju zosta³a Karolina Konik
zajmuj¹c Im walki do 60 kg, I m w technikach specjalnych i II m
uk³ady juniorów, Kamila Ciechanowska  I m w  uk³adach, II m   w
technikach specjalnych i II m walki do 55 kg, Micha³ Jano II m w
walkach do 62 kg. Bardzo dobry wystêp juniorów m³odszych
(klasy I - III szkó³ gimnazjalnych)  zaowocowa³ trzema z³otymi
medalami: ̄ ³obicki Wojciech     I m walki pow. 75 kg, Ma³gorzata
Bernaœ I m walki do 50 kg oraz Olga Jab³oñska I m uk³ady. Du¿ym
zaskoczeniem by³ wystêp m³odzików ( klasy V i VI szkó³ podsta-
wowych), którzy zdominowali uk³ady formalne w kategorii dziew-
cz¹t jak i ch³opców. W kategorii dziewcz¹t Kinga Sztucka zajê³a
I m w uk³adach i II m w technikach specjalnych, Barbara Mróz II
m uk³ady, Paulina Wêgrzyn III m uk³ady i Kamila Bednarczuk III
m uk³ady. Do pierwszej ósemki zdo³a³y dotrzeæ: Emilia Gu¿da,
Katarzyna Kopera i Natalia Wochnik.

Miejsce punktowane w pierwszej szesnastce uzyska³a Marty-
na Marciniszyn. Magda Sabat i Ewelina Humeniuk uplasowa³y
siê w trzeciej dziesi¹tce przegrywaj¹c pojedynek z kole¿ank¹
klubow¹. U ch³opców tryumfowa³ Marcin Sagan I m uk³ady, Ja-
kub Brewus II m uk³ady i III m techniki specjalne, Kamil Sebesta
III m uk³ady.

By³y to dla
m ³ o d z i k ó w
najwa¿niejsze
zawody w se-
zonie punkto-
wane w syste-
mie dzieci i
m³odzie¿y.  Ra-
zem w turnieju
tym zdobyli-
œmy 19 medali.

ssZawody te sêdziowa³o 23 sêdziów na czterech matach w
tym Marta Wsiaki i Bogdan Brzostowski z naszego Klubu.

19 MEDALI DLA TAEKWONDO
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
1. w dniu 6 maja 2014 r. odbêd¹ siê:
a) II rokowania nieograniczone dotycz¹ce sprzeda¿y nierucho-

moœci lokalowej (lokal mieszkalny o pow. u¿ytkowej 13,15 m2),
po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Grunwaldzkiej nr 11/1 wraz ze
sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 418/5. Cena nieru-
chomoœci wynosi 4 925,00 z³. Zaliczka wynosi 500,00 z³.

b)  I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœci lokalowej (lokal mieszkalny o pow. u¿ytkowej 116,24
m2), po³o¿onej w G³ubczycach ul. Rynek nr 9/1 wraz ze sprzeda¿¹
u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 372/3. Cena wywo³awcza do
przetargu  376 310,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 38 000,00 z³.

c) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomoœci lokalowej (lokal mieszkalny o pow. u¿ytkowej 128,22
m2), po³o¿onej w G³ubczycach  ul. Rynek nr 5/1 wraz ze sprzeda¿¹
u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 372/3. Cena wywo³awcza do
przetargu  414 525,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 41 000,00 z³.

d) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœci lokalowej (lokal mieszkalny o pow. u¿ytkowej 120,48
m2), po³o¿onej w G³ubczycach  ul. Rynek nr 3/1 wraz ze sprzeda¿¹
u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 372/3. Cena wywo³awcza do
przetargu  390 835,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 39 000,00 z³.

e) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomoœci zabudowanej budynkiem handlowo - us³ugowym, ozna-
czonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 478/28 o po-
wierzchni 0,1256 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Klasztor-
nej nr 7. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 178 358,00 z³.
Wadium wynosi 17 000,00 z³.

2. w dniu 8 maja 2014 r. odbêd¹ siê:
a) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-

chomoœci lokalowej (lokal gospodarczy nr 8 o pow. u¿ytkowej
5,80 m2), po³o¿onej w G³ubczycach ul. Oœwiêcimskiej wraz ze
sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 708/49. Cena wy-
wo³awcza nieruchomoœci 1 752,00 z³. Wadium wynosi 180,00 z³.

b) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœci lokalowej (lokal gospodarczy nr 7 o pow. u¿ytkowej
13,00 m2), po³o¿onej w G³ubczycach ul. Oœwiêcimskiej wraz ze
sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 708/49. Cena wy-
wo³awcza nieruchomoœci  3 276,00 z³. Wadium wynosi 330,00 z³.

c) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomoœci lokalowej (lokal gospodarczy nr 6 o pow. u¿ytkowej
12,84 m2), po³o¿onej w G³ubczycach ul. Oœwiêcimskiej wraz ze
sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 708/49. Cena wy-
wo³awcza nieruchomoœci 242,00 z³. Wadium wynosi 330,00 z³.

d) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœci lokalowej (lokal gospodarczy nr 4 o pow. u¿ytkowej
32,08 m2 sk³adaj¹cy siê z pom. gara¿u o pow. 17,85 m2 i pom.
gospodarczego o pow. 14,23 m2), po³o¿onej w G³ubczycach przy
ul. Oœwiêcimskiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z
dzia³ki nr 708/49. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 8
066,00 z³. Wadium wynosi 810,00 z³.

e) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomoœci lokalowej (lokal gospodarczy nr 2 o pow. u¿ytkowej
16,08 m2), po³o¿onej w G³ubczycach ul. Oœwiêcimskiej wraz ze
sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 708/49. Cena wy-
wo³awcza nieruchomoœci  305,00 z³. Wadium wynosi 440,00 z³.

f) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomoœci lokalowej (lokal gospodarczy nr 1 o pow. u¿ytkowej
6,03 m2), w G³ubczycach przy ul. Oœwiêcimskiej wraz ze sprze-
da¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 708/49. Cena wywo³aw-
cza nieruchomoœci wynosi 1 943,00 z³. Wadium wynosi 200,00 z³.

3. w dniu 9 maja 2014 r. odbêd¹ siê:
a) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-

chomoœci zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. u¿yt-
kowej 43,86 m2 oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³-
ka nr 435/18 o powierzchni 0,0063 ha, po³o¿onej w G³ubczycach
przy ulicy Wiejskiej. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi
11 246,00 z³. Wadium wynosi 1 200,00 z³.

b) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 224 o powierzchni 0,1300 ha, po³o¿onej w miejscowo-
œci Zopowy. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 9 107,00
z³ + VAT. Wadium wynosi 920,00 z³.

c) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 862/7 o powierzchni 0,0500 ha, po³o¿onej w miejscowo-
œci Bogdanowice. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 4
993,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 500,00 z³.

d) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 294/2 o powierzchni 0,2791 ha, po³o¿onej w miejscowo-
œci Zawiszyce. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 8 254,00
z³ + VAT. Wadium wynosi 830,00 z³.

e) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 1349 o powierzchni 0,4800 ha, po³o¿onej w miejscowo-
œci Lisiêcice. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 6 207,00
z³. Wadium wynosi 630,00 z³.

f) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 1340 o powierzchni 0,3000 ha, po³o¿onej w miejscowo-
œci Lisiêcice. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 5 706,00
z³. Wadium wynosi 580,00 z³.

g)  I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 590/1 o powierzchni 0,2298 ha, po³o¿onej w miejscowo-
œci Lisiêcice. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 5 472,00
z³. Wadium wynosi 550,00 z³.

4. w dniu 13 maja 2014 r. odbêd¹ siê:
a) III przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-

ruchomoœci lokalowej (lokal mieszkalny nr 1 o pow. u¿ytkowej
56,82 m2), po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Armii Krajowej nr 3
wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ek nr 318/20 i nr
318/18. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 33 029,00 z³.
Wadium wynosi 3 400,00 z³.

b) III przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœci lokalowej (lokal mieszkalny nr 2 o pow. u¿ytkowej
60,35 m2), po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Armii Krajowej nr 3
wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ek nr 318/20 i nr
318/18. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 34 984,00 z³.
Wadium wynosi 3 500,00 z³.

c) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 542/17 o powierzchni 0,1791 ha, po³o¿onej w G³ubczy-
cach w rejonie ulicy Karola Miarki. Cena wywo³awcza nierucho-
moœci wynosi 10 283,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 1 000,00 z³.

5. 3 czerwca 2014 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nieograniczo-
ny dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomoœci lokalowej (lokal miesz-
kalny o pow. u¿ytkowej 137,49 m2), po³o¿onej w G³ubczycach
przy ul. Rynek nr 11/1 wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu
z dzia³ki nr 372/3. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 444
098,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 44 000,00 z³.
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 4 kwietnia 2014 roku strzelcy z jednostki strze-
leckiej 3009 G³ubczyce im. p³k Stanis³awa Gliñ-
skiego ZS STRZELEC OSW, uczestniczyli w zajê-
ciach zorganizowanych przez 10 Opolsk¹ Brygadê
Logistyczna.

Tematyka zajêæ by³a bardzo urozmaicona i tak min.
zapoznano g³ubczyckich strzelców z elementami czarnej
taktyki; czarna taktyka - tym pojêciem okreœlany jest za-
kres wiedzy dotycz¹cy walki z przeciwnikiem znajduj¹-
cym siê w budynkach, terenie zurbanizowanym i innych
obiektach,

 Grê w paintball - rodzaj gry zespo³owej, polegaj¹cej
na prowadzeniu pozorowanej walki przy u¿yciu marke-
rów, urz¹dzeñ zbli¿onych kszta³tem i zasad¹ dzia³ania do
broni pneumatycznej, które za pomoc¹ sprê¿onego po-
wietrza wyrzucaj¹ kulki wype³nione farb¹. Trafienie prze-
ciwnika, podczas którego kulka rozbija siê, pozostawiaj¹c
kolorowy œlad. Powoduj¹c jego eliminacjê z gry.

 Zajêcia na laserowym symulatorze strzelañ - czantoria.
System laserowych symulatorów strzelañ LSS prze-

znaczony jest do dwustronnych æwiczeñ taktycznych w
terenie. Wyposa¿eni mog¹ byæ w nie zarówno pojedyn-
czy ¿o³nierze, jak i stanowiska karabinów maszynowych
wozów bojowych czy czo³gi. ¯o³nierze wszystkich ro-
dzajów wojsk æwiczyæ mog¹ wspólnie w warunkach mak-
symalnie zbli¿onych do panuj¹cych na polu walki. Sy-
mulatory bezb³êdnie wychwytuj¹ wszystkie niedoci¹-
gniêcia zarówno æwicz¹cych, jak i sprzêtu. Wymagaj¹
one, bowiem od celowniczych w³aœciwego okreœlenia
odleg³oœci do celu, wyboru amunicji oraz ucz¹ podejmo-
wania optymalnej decyzji otwierania ognia. Podczas
æwiczeñ z u¿yciem symulatorów æwicz¹cy musz¹ ukry-
waæ siê, maskowaæ, wykorzystywaæ naturalne os³ony
terenowe, tak jak na prawdziwym polu walki.

Dodatkowo w system mog¹ byæ w³¹czone elementy
uzbrojenia takie jak: miny, bunkry oraz budynki, a tak¿e
sprzêt szkoleniowy np. tarcze.

 Na zakoñczenie zajêæ strzelcy podziêkowali organiza-
torom zajêæ za ciekawie spêdzony czas.

Zapraszamy osoby chêtne do wst¹pienia w szeregi
g³ubczyckiej jednostki strzeleckiej wiêcej informacji na
www.js.3009.bo.p

                                                                             tobix

JEDNOSTKA STRZELECKA 3009
 IM. P£K. STANIS£AWA GLIÑSKIEGO

>>>  (dok. ze str. 9)   6. w dniu 10 czerwca 2014 r. odbêdzie siê II
przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomoœci
oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów, jako dzia³ki nr 504/9 i nr 504/16 o
³¹cznej pow. 1,0592 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Kopernika nr
39. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 421 508,00 z³ + VAT. Wadium
wynosi 42 000,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wadium
w pieni¹dzu. Terminy i warunki wniesienia wadium zawarte s¹ w og³o-
szeniach o przetargach.

Warunkiem uczestnictwa w w/w rokowaniach jest wniesienie zaliczki
w pieni¹dzu oraz pisemne zg³oszenie udzia³u w rokowaniach. Terminy i
warunki wniesienia zaliczki oraz zg³oszenia udzia³u w rokowaniach za-
warte s¹ w og³oszeniach o rokowaniach.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w G³ub-
czycach ul. Niepodleg³oœci nr 14 (p. nr 20) - tel. (077) 485 30 21 wewnêtrz-
ny 222, 223 i 224 lub w internecie na stronie www.glubczyce.pl

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej

wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz
umieszczeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego
w G³ubczycach w dniu:

1.  01.04.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do zbycia:
a) nieruchomoœæ niezabudowana, po³o¿ona w miejscowoœci Grob-

niki, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 552/1 o po-
wierzchni 0,0900 ha;

b) nieruchomoœæ niezabudowana, po³o¿ona w miejscowoœci Grob-
niki, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 939/5 o po-
wierzchni 0,6300 ha;

c) nieruchomoœæ lokalowa - lokal o innym przeznaczeniu ni¿ miesz-
kaniowy (boks gara¿owy nr 6) - po³o¿ona w G³ubczycach przy ul. Wiej-
skiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 435/19;

Z dniem 13.05.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez osobê,
której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na podsta-
wie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.) t.j.
osobie, której przys³uguje roszczenie o nabycie nieruchomoœci z mocy
cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest po-
przednim w³aœcicielem zbywanej nieruchomoœci pozbawionym prawa
w³asnoœci tej nieruchomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego
spadkobierc¹.

2. 03.04.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia nie-
ruchomoœæ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Warszawskiej
4/3. Z dniem 15.05.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku 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 2010 r. nr 102, poz. 651 z póŸn.
zm.) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o nabycie nieruchomoœci
z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest
poprzednim w³aœcicielem zbywanej nieruchomoœci pozbawionym pra-
wa w³asnoœci tej nieruchomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego
spadkobierc¹.

3. 11.04.2014 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœci przezna-
czone do oddania w dzier¿awê po³o¿one w:

a) we wsi Bogdanowice - czêœæ dzia³ek nr 431/2 i nr 605/1;
b) we wsi Gadzowice - dzia³ka nr 310;
c) we wsi Go³uszowice - dzia³ka nr 110, nr 309/1;
d) we wsi Nowa Wieœ G³ubczycka - dzia³ka nr 21;
e) we wsi Równe - czêœæ dzia³ki nr 434;
f) we wsi Debrzyca - czêœæ dzia³ki nr 431/10.
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ECHA KRESÓW
25 marca br. by³ dniem szczególnym dla œrodowiska g³ub-

czyckich kresowian. Tego dnia  w czytelni Miejskiej i Gmin-
nej Biblioteki w Ratuszu odby³o siê drugie z kolei spotkanie z
cyklu ECHA KRESÓW, zorganizowane przez pani¹  kierow-
nik Jolantê Górak i pracowników placówki.

Sk³ada³o siê ono z dwóch czêœci. Pierwsza mia³a charakter pre-
lekcji, któr¹ wyg³osi³ Ryszard Brzeziñski, zabieraj¹c s³uchaczy
na "Spacer po Lwowie" w którym przywo³a³ zabytki centrum
Lwowa, a te mo¿na by³o zobaczyæ w prezentacji multimedialnej.
Drug¹ czêœæ spotkania stanowi³ barwny program Marii Farasie-
wicz  "Na kresow¹ nutê". Obok pani Marii wyst¹pili jej bracia
Miros³aw i Wies³aw Wierzba, œpiewaj¹cy i akompaniuj¹cy na
gitarach, grupa wokalna MUNDUREK z Zespo³u Szkó³ Mecha-
nicznych oraz aktor i recytator - Mietek Zaj¹c.

Maria Farasiewicz, chc¹c  uczciæ pamiêæ pomordowanych  na
Kresach Po³udniowo - Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i
œmieræ swego dziadka, W³adys³awa Wiœliñskiego, dok³adnie w
siedemdziesi¹t¹ rocznicê ludobójstwa w Maziarni Wawrzkowej,
podzieli³a siê z licznie zgromadzon¹ widowni¹ sw¹ wzruszaj¹c¹
opowieœci¹ pt.: "Ks. biskup Adamiuk, Kresy i moja rodzina",
przywo³an¹ z "Kalendarza G³ubczyckiego 2014". Wys³uchano
jej z powag¹, w ciszy i skupieniu, a w niejednym oku ³za siê
zakrêci³a. Wœród obecnych na spotkaniu by³a Stanis³awa Wierz-
ba córka  zamordowanego W. Wiœliñskiego, która jako roczne
dziecko, wraz z matk¹, cudem usz³a œmierci  z r¹k banderowców.
W dalszej czêœci programu wybrzmia³y piosenki kresowo - ludo-
we, w tym autorstwa pani Farasiewicz , wiersze pe³ne liryzmu,
nostalgii, wspomnieñ, dramatyczne i sentymentalne. Nie zabra-
k³o tez utworów weso³ych  i humorystycznych.

Spotkanie to  przerodzi³o siê w swoist¹ biesiadê, bowiem do
wspólnego œpiewu w³¹czyli siê wszyscy obecni. By³y wielkie
emocje i burza oklasków.

Kolejne spotkanie z cyklu ECHA KRESÓW odbêdzie siê 29
kwietnia o godzinie 1800, na co organizatorzy ju¿ zapraszaj¹.

                                                          Monika Surma

OTWARTE SERCA
21 marca br. w sali widowiskowej Miejskiego Oœrodka Kultury

odby³ siê Koncert Wiosenny "Otwarte serca", zorganizowany i
wyre¿yserowany po raz kolejny przez wiceprzewodnicz¹c¹ Rady
Powiatu - Mariê Farasiewicz przy wspó³pracy z MOK oraz g³ub-
czyckimi szko³ami ponadgimnazjalnymi: Zespo³em Szkó³ Mecha-
nicznych, Zespo³em Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zespo³em Szkó³
Centrum Kszta³cenia Rolniczego.

Koncertowi przyœwieca³ cel charytatywny, czyli wsparcie dzia-
³alnoœci statutowej Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepe³no-
sprawnych TACY SAMIs. Ta dobroczynna impreza by³a dla
m³odzie¿y ciekaw¹ propozycj¹ spêdzenia pierwszego dnia ka-
lendarzowej wiosny, tradycyjnie zwanego "dniem wagarowicza".
To tak¿e swoista lekcja wychowawcza, lekcja zrozumienia, wra¿-
liwoœci i otwarcia na potrzeby innych, pokrzywdzonych przez
los, potrzebuj¹cych. Wœród licznie zgromadzonej widowni nie
brak³o w³adz samorz¹dowych i œrodowisk niepe³nosprawnych,
goœci przyby³ych z zewn¹trz oraz mieszkañców naszego miasta.

Mi³ym akcentem koncertu i jednoczeœnie niespodziank¹ by³o
wyst¹pienie wicestarosty pani Ireny Sapy. Z wyrazami wdziêcz-
noœci zwróci³a siê do pani Marii Farasiewicz, wrêczaj¹c jej sym-
boliczny tort w kszta³cie serca z napisem "Wytrwa³oœci!".

Z przeprowadzonych wczeœniej tzw. zbiórek kole¿eñskich w
w/w szko³ach, jak i w trakcie trwania koncertu zebrano kwotê
3862 z³, któr¹ dyrektorzy szkó³ (Tadeusz Eckert - ZSO, Dorota
Wierzba - ZSCKR), przewodnicz¹cy Rady Rodziców ZSM - An-
drzej Domerecki i pedagog ZSO - Barbara Zdeb, z³o¿yli na rêce
prezes Stowarzyszenia TACY SAMI - El¿biety Ma³ko - Ko³o-
dziej.  Pani Prezes serdecznie podziêkowa³a wszystkim darczyñ-
com, a m³odzie¿ zaprosi³a do dzia³alnoœci wolontaryjnej na rzecz
niepe³nosprawnych.

Bogaty, prawie trzygodzinny program artystyczny prowadzo-
ny przez M. Farasiewicz, wywo³a³ wiele pozytywnych emocji.
Na scenie, w czternastu choreografiach, pojawili siê tancerze
g³ubczycko - opolskiej szko³y tañca Royal Dance Center Toma-
sza Nawrockiego dzia³aj¹cej przy MOK. Pokazali swój wysoki
poziom artystyczny  i mistrzostwo. Wyst¹pili indywidualnie i w
duetach: Judyta Pakulska, Marcin Baczkur, Adam Szmuc, Mi-
cha³ Wysocki, Natalia Kawa, Julia Kaœków, Aleksandra Dome-
recka, Rafa³ Artymiak, Remigiusz Bielecki, Marcin Kurek, Mate-
usz G³owacki, AnnaWróbel. Ponadto zbiorowo: Martyna Janiec,
Magdalena Sobczak, Agnieszka Siwiec, Martyna Piekarz, Mary-
sia Artymiak, Aleksandra Ni¿nik, Paulina Piekarz, Katarzyna M³ot,
Jolanta Pi¹tkowska.  W ich wykonaniu mo¿na by³o zobaczyæ
salsê, bachatê, ruedo de casino, popping, hip - hop oraz taniec
jazzowy. Choreografie te m³odzi tancerze bêd¹ prezentowaæ na
Mistrzostwach Polski. Warto podkreœliæ, ¿e wœród nich s¹ fina-
liœci mistrzostw Polski, Europy i œwiata. Konferansjerkê poka-
zów tanecznych prowadzi³ trener i szef Royal Dance Center, mistrz
tañca - Tomasz Nawrocki.

Tego dnia nie mog³o zabrakn¹æ tematycznych piosenek. Za-
œpiewa³y je: Beata Krzaczkowska, Maria Farasiewicz, Iwona
Halikowska (ZSM) i Martyna Nowak (ZSO). Us³yszeliœmy takie
utwory jak: "Idzie wiosna", "¯eby szczêœliwym byæ", "Wiosno,
dzieñ dobry", "Pierwszy raz", "Kiedy bêdziesz zakochany",
"Kwitn¹ce jab³onie", i fina³ow¹ "Wiosnê" Skaldów, do której
w³¹czy³ siê zespó³ wokalny MUNDUREK z kl. Im liceum mundu-
rowego ZSM. Wykonawcom akompaniowa³ na organach Kazi-
mierz £ankowski

>>>> dok.str. 12
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 KP POLICJI  G³ubczyce
-prowadzone dzia³ania i prewencja

za okres 24-30.03.2014r.
 27 marca policjanci ruchu drogowego g³ubczyckiej policji

prowadzili dzia³ania pod nazw¹ "Truck i Bus". Podczas trwania
akcji ich uwaga skupiona by³a przede wszystkim na kieruj¹cych
pojazdami ciê¿arowymi oraz autobusami,  którzy swoim zacho-
waniem powoduj¹ zagro¿enie bezpieczeñstwa w ruchu drogowym.

Policjanci zwracali szcze-
góln¹ uwagê na obowi¹zek
stosowania siê przez kieruj¹-
cych do znaków i sygna³ów
drogowych, w tym ogranicze-
nia prêdkoœci oraz na stan
trzeŸwoœci kierowców.

Podczas akcji trwaj¹cej od
godziny 5.00 do 22.00 poli-
cjanci skontrolowali ponad 70
pojazdów, w tym 19 ciê¿aro-

wych i 10 autobusów. Funkcjonariusze za pope³nione wykrocze-
nia ukarali mandatami 35 kierowców. Kierowcy karani byli przede
wszystkim za jazdê z nadmiern¹ prêdkoœci¹. Podczas akcji poli-
cjanci zatrzymali cztery dowody rejestracyjne miêdzy innymi za
brak aktualnych badañ oraz z³y stan techniczny pojazdu. Poli-
cjanci nie ujawnili ¿adnych kierowców, którzy byli pod dzia³a-
niem alkoholu.

 PREWENCJA
Rozpocz¹³ siê okres wiosenny. Na drogach pojawi³a siê wiêk-

sza liczba pieszych i mi³oœników jednoœladów. Dlatego te¿ g³ub-
czyccy policjanci apeluj¹ do niechronionych uczestników ru-
chu drogowego, by zadbali o w³asne bezpieczeñstwo.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, a wiêc piesi, ro-
werzyœci i motorowerzyœci nara¿eni s¹ na powa¿niejsze obra¿e-
nia, ni¿ bior¹cy udzia³ w zdarzeniach kierowcy samochodów. Wraz
z rozpoczynaj¹cym siê okresem wiosennym na drodze pojawia
siê znacznie wiêksza liczba pieszych  i mi³oœników jednoœladów.
G³ubczyccy policjanci apeluj¹ zatem:  zadbajmy o w³asne bezpie-
czeñstwo. Pamiêtajmy, aby po drodze poruszaæ siê zgodnie z
przepisami  ruchu drogowego oraz,  by byæ widocznym dla in-
nych uczestników ruchu. W tym celu noœmy elementy odbla-
skowe, a jednoœlady wyposa¿my w niezbêdne oœwietlenie.

 Pamiêtajmy, ¿e tylko dziêki odpowiedzialnym zachowaniom
na drodze mo¿emy zapobiec wielu zdarzeniom  lub przynajmniej
zminimalizowaæ ich skutki.

 Przypominamy, i¿ zgodnie z przepisami:
 1. Pieszy jest zobowi¹zany korzystaæ z chodnika lub drogi dla

pieszych, a w razie ich braku - z pobocza. Je¿eli nie ma pobocza
lub nie mo¿na z niego korzystaæ, pieszy mo¿e korzystaæ z jezdni,
pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbli¿ej jej krawêdzi i
ustêpowania miejsca nadje¿d¿aj¹cemu pojazdowi.

2. Pieszy id¹cy po poboczu lub jezdni zobowi¹zany jest iœæ
lew¹ stron¹ drogi.

3. Piesi id¹cy jezdni¹ zobowi¹zani s¹ iœæ jeden za drugim. W
przypadku ma³ego ruchu i dobrej widocznoœci, dwóch pieszych
mo¿e iœæ obok siebie.

4. Dziecko w wieku do 15 lat, poruszaj¹ce siê po drodze po
zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest zobowi¹zane u¿y-
waæ elementów odblaskowych w taki sposób, aby byæ  widocz-
nym dla innych uczestników ruchu

 m³. asp. Agata Aleksiejewicz
                                       rzecznik@glubczyce.policja.gov.pl

Podsumowanie dzia³añ "Truck i Bus"
  Za okres 31.03-6.04.2014r.

      02.04.2014 funkcjonariusze ruchu drogowego g³ubczyckiej
policji prowadzili dzia³ania pod nazw¹ "Truck i Bus". Podczas
trwania akcji policjanci zwracali szczególn¹ uwagê na obowi¹-
zek stosowania siê przez kieruj¹cych do znaków i sygna³ów dro-
gowych, w tym ograniczenia prêdkoœci,  na stan trzeŸwoœci kie-
rowców oraz stan techniczny pojazdów.
Podczas akcji trwaj¹cej od godziny 6.00 do 22.00 policjanci skon-
trolowali ponad 100 pojazdów, w tym 15 ciê¿arowych i 3 autobu-
sy. Funkcjonariusze za pope³nione wykroczenia ukarali manda-
tami 23 kierowców. Kierowcy karani byli przede wszystkim za
jazdê z nadmiern¹ prêdkoœci¹. Podczas akcji policjanci zatrzy-
mali dziewiêæ dowodów rejestracyjnych za z³y stan techniczny
pojazdu. Kontrolowani podczas dzia³añ kierowcy byli trzeŸwi.
178 zarzutów
G³ubczyccy kryminalni w lipcu ubieg³ego roku uzyskali informa-
cjê dotycz¹c¹ w³amania do sieci komputerowej. Pracuj¹cy nad
t¹ sprawa funkcjonariusze Zespo³u do walki z przestêpczoœci¹
gospodarcz¹  ustalili, ¿e 40-letni mieszkaniec gminy G³ubczyce
od 2009 roku, w sposób nielegalny uzyskiwa³ utwory audio-
video oraz ró¿nego rodzaju oprogramowania komputerowe.
Wartoœæ skradzionych programów biegli wycenili na ponad 85
tysiêcy z³otych. W marcu kryminalni przedstawili 40-latkowi 178
zarzutów dotycz¹cych  nielegalnego uzyskiwania programów
komputerowych w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej. Mê¿-
czyzna przyzna³ siê do zarzucanych mu czynów. Teraz musi  li-
czyæ siê z kar¹ do 5 lat wiêzienia.
Zatrzymany podpalacz
Zg³oszenia dotycz¹ce podpaleñ stert s³omy oraz stodó³ na tere-
nie powiatu g³ubczyckiego policjanci otrzymywali od wrzeœnia
2010 roku. Pracuj¹c nad t¹ spraw¹ kryminalni z Komisariatu Po-
licji w Kietrzu wytypowali i zatrzymali mê¿czyznê, którego po-
dejrzewali o jedno z podpaleñ. W trakcie prowadzonego postê-
powania œledczy ustalili, ¿e nie by³o to jedyne takie przewinienie
25- latka. W sumie mê¿czyzna us³ysza³ 12 zarzutów. Akt oskar¿e-
nia przeciwko 25- latkowi w³aœnie wp³yn¹³ do S¹du Rejonowego
w Prudniku VII Zamiejscowy Wydzia³ Karny z siedzib¹ w G³ub-
czycach. W wyniku pod³o¿eñ ognia powsta³y straty wartoœci
ponad 215 tysiêcy z³otych. Za niszczenie mienia grozi do 5 lat
wiêzienia.

 >>>>> (dok.)   W programie koncertu wyst¹pi³ tak¿e utytu³o-
wany  Teatr TRADYCJA  ZSM. M³odzi aktorzy zaprezentowali
trzy ods³ony satyryczne: "Dancing patriotyczny w Bronowi-
cach", "Królewna Œnie¿ka i dwóch krasnoludków" oraz "Nie
wkurzaæ ³ysych - Faraon". Zabawne scenki rozbawi³y publicz-
noœæ. Wyst¹pili w nich: Natalia Chaszczewska, Aleksandra Ozi-
mek, Micha³ Bezpalko, Micha³ Salawa, bracia - £ukasz i Mate-
usz Koœcielny, Mietek Zaj¹c i Robert Kud³a (akompaniament
akordeonowy). Nad stron¹ akustyczno - techniczn¹ czuwa³
Dawid Szulborski. Z kolei uczniowie kl. IIcd ZSM kwestowali
podczas koncertu i pomagali za kulisami.

Wiosenny koncert uatrakcyjni³ g³ubczycki iluzjonista ELMA-
DO, czyli pan W³odzimierz Treæ. W trzech wyjœciach przedsta-
wi³ swój nowy, magiczny program.

Na zakoñczenie koncertu prowadz¹ca podziêkowa³a
wszystkim wystêpuj¹cym, dyrekcji i pracownikom MOK, dar-
czyñcom oraz licznie zgromadzonej i jak zawsze niezawodnej
publicznoœci.                                                        Monika Surma

OTWARTE SERCA
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PAÑSTWO ALICJA  I ZBIGNIEW KRUPA
Pan Zbigniew  urodzony na kresach nad Dniestrem, naukê

szkoln¹ rozpocz¹³ w
Ko³omyi. Wczeœnie
straci³ oboje rodziców,
ojca rozstrzela³o
NKWD, matka zginê-
³a z r¹k banderowców.
Pod opiek¹ cioci Zofii
Kuliñskiej osiad³ w
G³ubczycach. Tu
skoñczy³ gimnazjum,
zda³ ma³¹ maturê. (taki
by³ system oœwiaty w
latach powojennych)
Po ukoñczeniu Pañ-
stwowej Szko³y Mor-
skiej - nawigacja - obra³  kurs na G³ubczyce. Tu pracowa³ w
Zak³adzie Mleczarskim, Polmozbycie, PBRol, Budomexie sk¹d
odszed³ na emeryturê. W G³ubczycach wspó³tworzy³ wysoko
notowany w kraju klub bryd¿a sportowego. ¯ona Alicja z kie-
leckiego, po Technikum Dziewiarskim w £odzi trafi³a do Zak³a-
dów Przemys³u Dziewiarskiego "Unia" w G³ubczycach sk¹d po
35 latach pracy przesz³a na emeryturê.  Tu wychowali dwoje
dzieci, ciesz¹ siê trójk¹ wnucz¹t                Jan Wac foto str. 20

PAÑSTWO ROZALIA I W£ODZIMIERZ GRABOWSCY
Pan W³odzimierz ,Wielkopolanin, podczas pobytu w m³odo-

œci u siostry w Branicach zrobi³ jednoczeœnie "rozeznanie tere-
nu" z myœl¹ o swojej przysz³oœci, a by³o to jego pierwsze ze-
tkniêcie siê ze Œl¹skiem, Ziemiami Odzyskanymi czy Zachodni-

mi jak je wtedy
nazywano. Przy-
znaje ¿e poznane
okolice Branic,
G³ubczyc zrobi³y
na nim dobre wra-
¿enie, wsie sku-
pione, gospodar-
ka na wysokim
poziomie, poczu³
siê tu  jak  w Wiel-
kopolsce. Dlate-
go po odbyciu

s³u¿by wojskowej w Szczecinie (1962) wybra³ siê ponownie do
siostry w Branicach. Praca w zawodzie krawieckim z dyplomem
czeladnika nie spe³nia³a jego  oczekiwañ. Postanowi³  szukaæ
innej pracy. Po rozmowie z prezesem Gminnej Spó³dzielni  Bie-
gusem i pozytywnej "rozmowie kwalifikacyjnej" znalaz³ w Bra-
nicach nie tylko pracê w ksiêgowoœci ale i pozna³ kresowiankê z
Bliszczyc, pielêgniarkê w Szpitalu dla nerwowo i psychicznie
chorych. Tê znajomoœæ ks. Lewandowski zamieni³ w bliszczyc-
kim koœciele w ma³¿eñstwo, które dotrwa³o Z³otego Jubileuszu.
Odpowiedzialnoœæ za rodzinê i troska o jej byt  sprawi³y dalsze
kszta³cenie siê, równie¿ zawodowe awanse od MO w G³ubczy-
cach (1964), Szko³a Oficerska w Szczytnie, posterunek w Kie-
trzu, Z-ca Komendanta w G³ubczycach - emerytura. Dorobek
¿yciowy Pañstwa Grabowskich to dwaj synowie i troje wnu-
cz¹t. Pani  Rozalia po 38 latach pracy w szpitalu w Branicach -
od salowej do oddzia³owej - przesz³a na emeryturê. Jako receptê
na d³ugotrwa³y, zgodny zwi¹zek ma³¿eñski Pañstwo Grabowscy
uwa¿aj¹  wzajemne poszanowanie dla osoby partnera, poczu-
cie, ¿e ci¹gniemy ten sam wózek albo razem na nim jedziemy i
"grunt to rodzinka" albo rodzinka to grunt.

PAÑSTWO ANTONINA  I JANUSZ U£AN
Pan Janusz  swoje losy ¿yciowe, które mog³yby pos³u¿yæ za

scenariusz serialu telewizyjnego, rozpocz¹³ od  opowieœci o swo-
jej mamie która by³a Niemk¹ urodzon¹ w 1920 roku w Bliszczy-
cach. Za m¹¿ wysz³a za Niemca, pracuj¹cego jako kelner w Brnie.
St¹d Pan Janusz urodzi³ siê w  Czechach, na Morawach. Pierw-
sze ma³¿eñstwo matki nie wytrzyma³o próby czasu i wysz³a po
raz drugi za Czecha.  Niezwykle skomplikowane bywaj¹ losy
ludzi pogranicza, ich ¿ycie  w mieszaninie kultur, religii, narodo-
woœci, bo trzecim mê¿em matki zosta³ Polak. Zawierucha wojen-
na i powojenna, szczególnie tu na Œl¹sku  sprawi³y, ¿e Pan Ja-
nusz straci³ do dziœ kontakt z m³odsz¹ o rok siostr¹. Pan Janusz
wspominaj¹c matkê mówi, ¿e ta w trosce o niego i naukê w

Z£OTE GODY MA£¯EÑSKIE

szkole przepisa-
³a i przerysowa-
³a mu ca³y, po-
¿yczony, ele-
mentarz z które-
go uczy³ siê
przed pójœciem
do szko³y.  W
1947 roku zna-
laz³ siê w G³ub-
czycach. Kiedy
stan¹³ do pierw-
szej rejestracji
przedpoboro-
wych okaza³o
siê, ¿e nie ma ¿adnych dokumentów. By³em "jak z probówki", a
kolegium orzekaj¹ce wymierzy³o mi 150,00 z³ grzywny.

Pani Antonina pochodzi z £opatynia na Ukrainie osiad³a w
Bliszczycach. Skoñczy³a Technikum Rolnicze i pracowa³a w Go-
spodarstwie Pomocniczym Szpitala w Branicach.

 Pan Janusz w tym czasie w magazynie zbo¿owym w Gminnej
Spó³dzielni w Branicach, potem w ksiêgowoœci i tu pozna³ ¿onê.
W 1963r. w Wigiliê wziêli œlub. Pan Janusz ukoñczy³ wieczorowe
Technikum Ekonomiczne w G³ubczycach, a  przeszed³ na emery-
turê z naszego Kombinatu Rolnego.  Wspólnie wychowali troje
dzieci. Ciesz¹ siê wnukiem i pra…

4. kwietnia w Urzêdzie Stanu Cywilnego odby³a siê mi³a uroczystoœæ wrêczenia „Medali za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie” nadanych  przez Prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego.

Uroczystego  wrêczania medali dokonali  Burmistrz Jan krówka, Przewodnicz¹cy Rady Miej-
skiej Kazimierz Naumczyk, Kierownik USC Beata Grochalska w towarzystwie rodzin,TVG i GG.
By³y ¿yczenia, kwiaty, upominki, szampan i wspomienia przy kawie odnotowane poni¿ej.

Aby otrzymaæ „Medal za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie” koniecznym jest aby zainteresowani
albo ktoœ z rodziny zg³osi³ w USC datê zbli¿ajacego siê Jubileuszu.
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SUKCES
 KONKURSIE MATEMATYCZNYM
   30 stycznia 2014r dwóch uczniów naszej szko³y

zmaga³o siê z matematyk¹-królow¹ nauk w XIV
Wojewódzkim Konkursie Mate-
matycznym na etapie miejsko-
gminnym. Byli to: Tomasz Ba-
ran   i Micha³ Ozimek.

Obydwaj uczêszczaj¹ do kla-
sy szóstej Zespo³u Szkó³ w Bog-
danowicach. Wszyscy uczestni-
cy pracowali wytrwale przez  ponad 100 minut  i z
niecierpliwoœci¹ czekali na og³oszenie wyników. Po
wnikliwej i skrupulatnej pracy komisji okaza³o siê, ¿e
Tomasz Baran zaj¹³ VI miejsce, a Micha³ Ozimek II.
Ten wysoki wynik Micha³a (85%) zakwalifikowa³ go
do etapu wojewódzkiego. Swoich si³ próbowa³ nasz
uczeñ w Opolu  4 marca, gdzie jako finalista uzyska³
35% punktów.  Cieszymy siê z osi¹gniêæ naszych
uczniów i ¿yczymy im dalszych sukcesów.

                     Opiekun    mgr Wies³awa Krawiec

POWITANIE WIOSNY
- DZIEÑ TEATRU
Tradycj¹ Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach G³ubczyc-

kich sta³o siê, ¿e pierwszego dnia wiosny ucznio-
wie wraz z nauczycielami  urz¹dzaj¹ Dzieñ Teatru.
Z tej okazji ka¿da klasa przygotowuje przedstawie-
nie teatralne.

W tym dniu hala gimnastyczna zamieni³a siê w
salê widowiskow¹. Zabawê w teatr rozpoczêto o godz.
10.00. Kiedy scena by³a ju¿ gotowa, a widownia za-
pe³ni³a siê , wszystkich zabranych powita³ Bogdan
Kulik Dyrektor Zespo³u Szkó³.

Wystêpy rozpoczê³y najstarsze klasy, czyli gim-
nazjalne, a nastêpnie wystêpowali uczniowie szko³y
podstawowej. Uczniowie przedstawili m.in. :  scenki
kabaretowe w trzech ods³onach, Dzieñ wagarowi-
cza,  Bal bajek , Sen Doroty, Œmieszn¹ Œnie¿kê.

Wszystkie przedstawienia nios³y pouczaj¹cy prze-
kaz dla m³odzie¿y. Ka¿dy z uczniów mia³ szansê w
tym dniu byæ jednoczeœnie aktorem , a tak¿e widzem.
By³a to wspania³a zabawa w teatr dla wszystkich, ale
równie¿ i nauka uwra¿liwiaj¹ca jednoczeœnie na prze-
kaz  i odbiór sztuki teatralnej.

                             Barbara Starczewska

POLSKO -CZESKIE TRADYCJE
WIELKANOCNE
 25 marca 2014r. w ramach projektu „ Tworzenie i tradycje, wspólnie

przekroczymy granice” po raz pi¹ty dzie-
ci z Przedszkola w Zopowych, z oddzia-
³u przedszkolnego Zespo³u Szkó³ w Pie-
trowicach oraz z Przedszkola w Krnovie
uczestniczy³y w warsztatach plastycz-
nych dla polskich i czeskich dzieci na
temat „Tworzenie Wielkanocne”.

W czasie zajêæ dzieci  wykonywa³y z
gliny wielkanocne ozdoby: pisanki, za-
j¹czki i kurczaczki. Praca z glin¹ by³a dla
przedszkolaków wspania³¹ zabaw¹. Po-

przez lepienie, ugniatanie dzieci da³y upust swojej wyobraŸni i prze¿y³y
radoœæ tworzenia. Zabawa z glin¹ okaza³a siê doskona³¹ form¹ aktyw-
noœci dzieciêcej. Powsta³y niepowtarzalne prace, które po ozdobieniu
zostan¹ wypalone w piecu ceramicznym.

Dla uczestników warsztatów zosta³
przygotowany poczêstunek, podczas
którego mo¿na by³o spróbowaæ tra-
dycyjnych wypieków wielkanoc-
nych, podawanych z okazji œwi¹t na
czeskich sto³ach. Na zakoñczenie
spotkania dzieci z przedszkola w
Krnovie przygotowa³y monta¿ mu-
zyczno - ruchowy o „Rzepce”.
Wszystkim ten dzieñ siê podoba³ i
zapewni³ niezapomniane prze¿ycia.

                                                                         Bogus³awa Gaw³owska

X GMINNY PRZEGL¥D TEATRZYKÓW
Ju¿ po raz 10. Przedszkole nr 3  by³o

organizatorem  Gminnego Przegl¹du
Przedszkolaków, który odby³ siê dnia
10.04.2014 roku w Miejskim Oœrod-
ku Kultury na du¿ej scenie.

Z racji jubileuszu przegl¹du, otwar-
cia dokona³a Dyrektor Przedszkola nr
3 - Ma³gorzata Kunicka, z Burmi-
strzem G³ubczyc - Janem Krówk¹,

który uœwietni³ swoj¹ osob¹ nasz przegl¹d.W przegl¹dzie wziê³y udzia³ 4
zespo³y: Przedszkole nr 3, Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 1 oraz zespó³
przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Go³uszowicach.

Jako pierwsi wyst¹pili gospodarze: zespó³ "Pszczó³ki" z Przedszkola nr
3, który zaprezentowa³ monta¿ s³owno-muzyczny "Biesiada polska". Ze-
spó³ "Kubusie Puchatki" z Przedszkola nr 2 w kowbojskim stylu zaprezento-

wa³ tañce "Polka Country". W œwi¹teczno - wiel-
kanocny nastrój wprowadzi³ nas zespó³ "Smer-
fy" z Przedszkola nr 1. Tanecznym krokiem za-
mkn¹³ nasz przegl¹d zespó³ z Go³uszowic.

W naszym przegl¹dzie nie ma przegranych.
Ka¿dy zespó³ w ocenie profesjonalnego jury
w sk³adzie  Agata Kopyto - pracownik Pañ-

stwowej Szko³y Muzycznej,  Renata Kêdzierska - pracownik Biblioteki
Miejskiej i Józef Kaniowski - kierownik do spraw artystycznych przy
MOKu, zosta³ nagrodzony dyplomem i upominkiem przygotowanym przez
organizatorów.  My jako organizatorzy jesteœmy bardzo zadowoleni z or-
ganizacji i ca³ego przebiegu przegl¹du. Dziêkujemy wszystkim nauczycie-
lom za przygotowanie dzieci i zapraszamy za rok.         (foto str.16)

                                              Aldona Grzywna, Bogumi³a Krówka
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XIX WOJEWÓDZKI
TURNIEJ TENISA STO£OWEGO
02.04.2014 w Sali Specjalnego Oœrodka Szkolno Wycho-

wawczego w G³ubczycach odby³ siê XIX Wojewódzki Turniej
Tenisa Sto³owego.

W zawodach wziê³o udzia³ 60 osób z 6 dru¿yn: Dobrodzieñ,
K. KoŸle, Kluczbork, Strzelce Op., G³ogówek, G³ubczyce. Uro-
czystego otwarcia zawodów dokona³a  Dyrektor Specjalnego
Oœrodka Szkolno Wychowawczego Barbara Rosicka. Sêdzio-
wie Prowadz¹cy  Tomasz Kiszczyk  i Dariusz Sza³agan.

Tradycji sta³o siê zadoœæ i po raz XIX goœciliœmy przyjació³
ze Specjalnych Oœrodków  ca³ego województwa opolskiego.
Jest nam niezmiernie mi³o ¿e cieszymy siê takim zaufaniem
wœród uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego, mi³o nam,
¿e ju¿ dziewiêtnaœcie lat przyje¿d¿aj¹ do nas. Cieszymy siê ¿e
co roku wszyscy wyje¿d¿aj¹ zadowoleni, uœmiechniêci i co naj-
wa¿niejsze zapowiadaj¹ ¿e przyjad¹ do nas za rok. Dziêkujemy
wolontariuszkom z Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w G³ubczy-
cach, a tak¿e opiekunowi  Markowi Malewiczowi za pomoc w
przeprowadzeniu turnieju.

Jesteœmy dumni równie¿ z tego i¿ nasi zawodnicy podtrzy-
muj¹ tradycje i od lat walcz¹ na najwy¿szym poziomie zdoby-
waj¹c trofea. Tak te¿ by³o i tym razem uczniowie Specjalnego
Oœrodka Szkolno Wychowawczego w G³ubczycach zdobyli I
miejsce dru¿ynowo zdobywaj¹c 36 pkt tu¿ za nami by³y dwa
oœrodki z G³ogówka oraz Kluczborka które zdoby³y po 28 pkt.

Mam nadzieje i¿ w przysz³ym roku w XX turnieju równie¿ bê-
dziemy jedn¹ z czo³owych dru¿yn województwa opolskiego.

                                                       Tomasz Kiszczyk

Klub LKS Technik G³ubczyce w dniach 28-30 marca 2014 uczest-
niczy³  w  Miedzynarodowym Turnieju Grand Prix Polski w badmin-
tonie, który odby³ siê w Czêstochowie i Olsztynie/k.Czêstochowy w

czterech m³odzie¿owych ka-
tegoriach wiekowych.

W zawodach wyst¹pili  naj-
lepsi zawodnicy z kraju oraz
goœcie z Bia³orusi. Nasi pod-
opieczni zdobyli 11 medali -
piêæ z³otych, trzy srebrne i trzy
br¹zowe. Poni¿ej przedstawia-
my naszych medalistów

Gra podwójna juniorów, III
miejsce - Przemys³aw Szy-
d³owski/ Sebastian Obrycki

Gra mieszana juniorów, I
m.Przemys³aw Szyd³owski/ Jo-
anna Stanisz UKS Sokó³ Rop-
czyce

Gra mieszana juniorów
m³odszych,  I miejsce - Robert
Mirga/ Kornelia Marczak UKS
Plesbad Pszczyna

Gra pojedyncza m³odzików
m³odszych, I miejsce - Patryk
Kobeluch, II miejsce - Bartosz
Ga³¹zka, III miejsce - Maciej
Matusz

Gra podwójna m³odzików
m³odszych, I miejsce - Maciej
Matusz/ Patryk Kobeluch, II
miejsce -  Bartosz Ga³¹zka/ Ja-
kub Plaszczyk MKS Strzelce
Opolskie, III miejsce - Szy-
mon Œlepecki/ Jakub Mazur,

Gra mieszana
m³odzików m³od-
szych, I miejsce -
Maciej Matusz/
Alesia Kramchani-
na (Bia³oruœ), II
miejsce - Bartosz
Ga³¹zka/ Dominika
Kwaœnik UKS Fe-
niks Kêdzierzyn-
KoŸle

Trenerami s¹
Bo¿ena Haracz
 i Przemys³aw
Krawiec

Wszystkim
gratulujemy!!!!

Jaros³aw B¹k
Kierownik

 LKS Technik
G³ubczyce

11 MEDALI DLA LKS TECHNIK

OŒWIADCZENIE
Stowarzyszenie Rodziców Rodziców Dzieci Niepe³nospraw-
nych TACY SAMI z G³ubczyc ostrzega przed oszustami, któ-
rzy powo³uj¹c siê na nasze Stowarzyszenie próbuj¹ wy³udziæ
pieni¹dze poprzez sprzeda¿ "cegie³ek", figurek gipsowych,
p³yt CD.
Stowarzyszenie "TACY SAMI" upowa¿ni³o tylko i wy³¹cznie
firmê pana Krzysztofa Pelc z Jastrzêbia Zdroju jako przedsta-
wiciela Wydawnictwa "KRZYŒ do sprzeda¿y okolicznoœcio-
wych kartek, z których znaczna czêœæ dochodu z ich sprzeda-
¿y jest przekazywana na cele statutowe stowarzyszenia. Kart-
ki s¹ wycenione 1 szt kosztuje 2,50 z³, sprzedawane s¹ poje-
dynczo lub w pakietach od 1 do 4 sztuk. Ka¿dy uprawniony
sprzedawca ma imienny identyfikator.
Jest nam niezmiernie przykro, ¿e ktoœ wykorzystuje nasz wize-
runek dla w³asnych celów i w celu zapobie¿enia tego typu
praktykom prosimy o ka¿dorazow¹ weryfikacjê osób, które w
naszym imieniu prosz¹ o wsparcie. Prosimy te¿ o poinformo-
wanie o tego typu przypadkach Zarz¹d Stowarzyszenia tel.
601 341 199 tacysamiogl@gmail.com lub/i natychmiastowe
zg³aszanie incydentu policji.
Prosimy pomagajcie nam dalej, ale nie pozwalajcie na wy³u-
dzenia. W nied³ugim czasie na stronie stowarzyszenia www.ta-
cy-sami.org opublikujemy wizerunki kart, których zakup rze-
czywiœcie wspiera rozwój stowarzyszenia i przyczynia siê do
pomocy dla naszych niepe³nosprawnych podopiecznych.
W imieniu Stowarzyszenia "TACY SAMI"
ssPrezes stowarzyszenia - El¿bieta Ma³ko  - Prezes Zarz¹du
Stowarzyszenie rodziców dzieci niepe³nosprawnych
 "TACY SAMI"ul. B. Chrobrego 21 48-100 G³ubczyce
www.tacy-sami.org  tel. + 48 601 341 199
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Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia
Spo³ecznego...
...od ponad 20 lat prowadzi dzia³ania

zwiêkszaj¹ce bezpieczeñstwo w œrodo-
wisku pracy i ¿ycia rolników. S³u¿¹ one

eliminowaniu zagro¿eñ wypadkami w gospodarstwach rol-
nych, ograniczaniu ich liczby i skutków. Wœród wypad-
ków zg³aszanych do KRUS po³owa z nich to upadki, m.in.
na œliskich, nieuprz¹tniêtych nawierzchniach, ze schodów
bez barierek zabezpieczaj¹cych, z drabin, a tak¿e w wyni-
ku u¿ywania przez poszkodowanych nieodpowiedniego
obuwia. Z tego powodu w ostatnich latach wiele dzia³añ
szkoleniowych i informacyjnych KRUS przeprowadzano
pod has³em:

 „Upadek to nie przypadek”.
  W 2014 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecz-

nego pragnie zwróciæ
Pañstwa uwagê na inn¹
grupê wypadków, w wiêk-
szoœci tragicznych w
skutkach, jakimi s¹ po-
chwycenia i uderzenia
przez ruchome czêœci ma-
szyn. S¹ one przyczyna-
mi ponad 12 proc. wszyst-
kich wypadków zg³asza-
nych do Kasy. Takim zda-
rzeniom mo¿na zapobiec
dbaj¹c o w³aœciwy stan
techniczny maszyn i urz¹-
dzeñ, uzupe³niaj¹c braku-
j¹ce os³ony i zabezpieczenia, dokonuj¹c napraw tylko przy
wy³¹czonym napêdzie, przestrzegaj¹c zaleceñ producen-
tów dotycz¹cych prawid³owej i bezpiecznej eksploatacji,
jak równie¿ stosuj¹c odpowiedni ubiór i ochrony oraz utrzy-
muj¹c porz¹dek na stanowisku pracy.

„Nie daj siê wkrêciæ” – niech to has³o przypomina, ¿e przede
wszystkim od Pañstwa wyobraŸni, zaanga¿owania i decyzji
zale¿y bezpieczeñstwo wszystkich osób w gospodarstwie
rolnym.

Wiedzê o zagro¿eniach zwi¹zanych m.in. z wykorzysty-
waniem w pracy rolniczej maszyn i urz¹dzeñ zdobêd¹ Pañ-
stwo podczas szkoleñ, konkursów, pokazów i innych dzia-
³añ, organizowanych przez jednostki terenowe KRUS.
Informacje o takich spotkaniach znajduj¹ siê na stronie
internetowej KRUS, w Kalendarzu Wydarzeñ Prewencyj-
nych, pod adresem: www.wydarzenia-prewencyj-
ne.krus.gov.pl

Prezes KRUS Adam Brzóska

WYBORY WOJEWÓDZKIE
W STRA¯Y PO¯ARNEJ
14 marca 2014 roku na terenie G³ubczyc odby³o siê zebranie Spra-

wozdawczo - Wyborcze Regionalnej Sekcji Po¿arnictwa NSZZ "Soli-
darnoœæ" Œl¹ska Opolskiego.

Na zaproszenie Przewodnicz¹cego RSP Krzysztofa Hajda w zebraniu
udzia³ wziêli zaproszeni goœcie st.
bryg. mgr in¿. Jerzy Paluch Zastêp-
ca Opolskiego Komendanta Woje-
wódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej, st. bryg. mgr in¿. Wies³aw
Kopecki,  Komendant Powiatowy
PSP, Wiceprzewodnicz¹cy Krajowej
Sekcji Po¿arnictwa NSZZ "Solidar-
noœæ" Wies³aw Wojciechowski,
Przewodnicz¹ca Zarz¹du Regionu
NSZZ "Solidarnoœæ" Œl¹ska Opol-
skiego Cecylia Gonet i Przewodni-
cz¹cy Regionalnej Komisji Wybor-
czej Koœcielny Waldemar.

Tak bardzo wa¿ne dla stra¿ackich zwi¹zkowców województwa opol-
skiego wydarzenie po raz pierwszy mia³o miejsce na naszym terenie. W
tym dniu wybrano nowy zarz¹d i delegatów do Krajowej Sekcji Po¿ar-
nictwa. W sk³ad Nowego zarz¹du na kadencjê 2014/2018 weszli £ukasz
Latawski (Nysa), Krzysztof Hajda (G³ubczyc), którzy pe³nili ju¿ funkcjê
w zarz¹dzie poprzedniej kadencji jak równie¿ Pawe³ Zieliñski (Nysa),
Marian Sowa (Opola), Bartek Baniak (Strzelce Opolskie). Delegatami
do Krajowej Sekcji Po¿arnictwa zostali: £ukasz Latawski, Pawe³ Zieliñ-
ski, Krzysztof Hajda, Bartek Baniak. Podczas zebrania mia³y miejsce
wyst¹pienia zaproszonych goœci. St. bryg. Jerzy Paluch przekazywa³
istotne informacje o finansach Stra¿y Po¿arnej woj. Opolskiego i od-
powiada³ na pytania delegatów. st. bryg. Wies³aw Kopecki w swoim
wyst¹pieniu wyrazi³ swoje zadowolenie, ¿e na miejsce zebrania zosta³o
wybrane nasze miasto. Podkreœli³ równie¿ jak bardzo istotna jest dobra
wspó³praca pomiêdzy stron¹ s³u¿bow¹ i zwi¹zkami zawodowymi. Pani
Cecylia Gonet podziêkowa³a odchodz¹cemu zarz¹dowi i ¿yczy³a wy-
trwa³oœci w dzia³aniu nowo wybranemu.

Krzysztof Hajda
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PUCHAR MARSZA£KA
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
TRAFI£ DO G£UBCZYC
      Mistrzostwa Województwa Opolskiego Pracowników Sa-

morz¹dowych w halowej pi³ce  no¿nej na sta³e wpisa³y siê do
kalendarza imprez sportowych, organizowanych w naszym wo-
jewództwie. Patronem honorowym imprezy by³ Pan Andrzej Bu³a
- Marsza³ek Województwa Opolskiego.

W 2014 roku ju¿ po raz jedenasty, reprezentacje z³o¿one z pra-
cowników samorz¹dowych i ich przyjació³ walczy³y o tytu³ mi-
strza województwa opolskiego w halowej pi³ce no¿nej.

Uczestnikami turnieju mogli byæ radni, pracownicy samorz¹-
dowi, kierownicy jednostek podleg³ych gminie. Regulamin do-
puszcza³ w dru¿ynie co najwy¿ej 12 osób, w tym  udzia³  dwóch
przyjació³ samorz¹dowców, ale bêd¹cych w wieku co najmniej
40 lat. Dru¿yny mog³y byæ ³¹czone, czyli sk³adaæ siê z pracowni-
ków np. z dwóch gmin lub dwóch dowolnych instytucji samo-
rz¹dowych.

Tegoroczn¹ edycjê mistrzostw organizatorzy przeprowadzili
w cyklu trzech turniejów, które odby³y siê w nastêpuj¹cych
miastach :w G³ubczycach,  Niemodlinie i Kluczborku.

Inicjatywa zorganizowania cyklu turniejów "Gran Prix" spo-
tka³a siê z aprobat¹ Samorz¹dowców. W turniejach XI Mi-
strzostw Województwa Opolskiego Pracowników Samorz¹do-
wych w halowej pi³ce no¿nej wyst¹pi³o ³¹cznie 14 dru¿yn z
województwa opolskiego.

W poszczególnych edycjach turnieju kolejnoœæ przedstawia-
³a siê nastêpuj¹co: W G³ubczyckim turnieju rozegranym 25 stycz-
nia 2014 roku w hali ZOKiS-u pierwsze miejsce zdoby³a dru¿yna
gospodarzy wygrywaj¹c w finale z Urzêdem Marsza³kowskim
3:0. Trzecie miejsce Powiat Prudnicki.

Druga edycja odby³a siê dnia 15 lutego 2014 roku w Niemodli-
nie w hali OSiR. Na starcie stanê³o 11 dru¿yn.

Tym razem w finale spotka³y siê dru¿yny Starostwa Prudnik z
Urzêdem Miejskim  G³ubczyce. Po bardzo zaciêtej walce wygra³a
wynikiem dwa do zera ekipa z G³ubczyc  i tym samym zdoby³a
Puchar za I miejsce w Niemodliñskim Turnieju z cyklu XI Mi-
strzostw Województwa Opolskiego. Kolejnoœæ pozosta³ych dru-
¿yn : 3 miejsce wywalczy³a dru¿yna Urzêdu  Marsza³kowskiego
(nasz zespó³ pokona³ 3:2 dru¿ynê Urzêdu Marsza³kowskiego),

W niedzielê 23 marca 2014 roku w Kluczborku odby³ siê ostat-
ni z cyklu trzech turniejów XI Mistrzostw Województwa Opol-
skiego Pracowników Samorz¹dowych w Halowej Pi³ce No¿nej.
W turnieju uczestniczy³o 10 dru¿yn. Na zawody nie dojecha³a
dru¿yna z Paczkowa.

Regulamin zosta³ opracowany w taki sposób, ¿e w ostatnim
turnieju dru¿yny zdobywaj¹ podwójn¹ iloœæ punktów.

 Taki sposób punktowania mobilizuje zespo³y do zajêcia jak
najkorzystniejszego miejsca w ostatnim cyklu turnieju.

Dlatego rywalizacja dru¿yn w Kluczborku by³a emocjonuj¹ca
i sta³a na dobrym poziomie sportowym. W pierwszej czwórce
tych rozgrywek znalaz³y siê dru¿yny, które mog³y zdobyæ Pu-
char Marsza³ka. W pierwszym pó³finale zespó³ z G³ubczyc zmie-
rzy³ siê z Powiatem Prudnik. Po zaciêtym meczu wynik brzmia³
zero do zera i sêdzia zarz¹dzi³ seriê  rzutów  karnych. Lepszym
ich wykonawc¹  okaza³a siê nasza ekipa wygrywaj¹c 2 : 0. Awans
do fina³u zapewni³ dru¿ynie z G³ubczyc zajêcie  I miejsca w XI
Mistrzostwach Województwa Opolskiego. W drugim pó³finale

po zaciêtym i wyrównanym meczu  zespó³ Urzêdu Marsza³kow-
skiego pokona³  3 do 1 w rzutach karnych Starostwo Kêdzie-
rzyn-KoŸle.

Mecz o trzecie miejsce zakoñczy³ siê wynikiem 1 do 0 dla Sta-
rostwa Prudnik. Dru¿yna z Kêdzierzyna -KoŸla straci³a bramkê
na... 5 sekund  przed koñcem meczu.

W wielkim finale zespó³ z G³ubczyc uleg³ Urzêdowi Marsza³-
kowskiemu 0:3. Dru¿yna z Opola zrewan¿owa³a siê za pora¿kê
doznan¹ w G³ubczycach w takim samym rozmiarze.

Kolejnoœæ miejsc w turnieju kluczborskim:
1. Urz¹d Marsza³kowski, 2. Urz¹d Miejski G³ubczyce, 3.

Starostwo Prudnik 4. Starostwo Kêdzierzyn-KoŸle, 5. Urz¹d
Miejski Kluczbork 6. Urz¹d Miejski Niemodlin, 7. Urz¹d Miej-
ski G³ogówek, 8. Gmina Olszanka, 9. rz¹d Miejski Strzelce
Opolskie, 10. OCRM.

Najlepszym bramkarzem tego turnieju wybrany zosta³
Krzysztof Fedorowicz, a zawodnikiem Andrzej Brzezina z
Urzêdu Marsza³kowskiego. Królem strzelców zosta³ £ukasz
Scholz z Prudnika.

Klasyfikacja koñcowej  po 3 turniejach
I miejsce Urz¹d Miejski G³ubczyce - 86 pkt (foto).
II. Urz¹d Marsza³kowski -                  83 pkt.
III. Starostwo Prudnik  -                     63 pkt.
IV. Urz¹d Miejski Kluczbork -           54 pkt.
V. Starostwo Powiatowe K-KoŸle  -  40 pkt.
VI. Gmina Olszanka  -                        24 pkt.
VII. Urz¹d Miejski Niemodlin  -        22 pkt.
VIII. . Urz¹d Miejski G³ogówek  -    14 pkt.
IX.  OCRM -                                      10 pkt.
X. Urz¹d Miejski Strzelce Op.i Miasto Opole po 4 pkt.
Puchar przechodni Marsza³ka Województwa Opolskiego XI

Mistrzostw Województwa Opolskiego Pracowników Samorz¹-
dowych w Halowej Pi³ki No¿nej  za 2014 roku odebra³

w Kluczborku z r¹k Andrzeja Bu³y Pan Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Kazimierz Naumczyk.

Dru¿ynê  z G³ubczyc reprezentowali  : Krzysztof Fedorowicz,
Tomasz Serafin,  Adam Buchaniec., Jacek Naróg, Maciej Nowak,
Stanis³aw Wysoczañski, Kamil Wysoczañski, Jan Œnie¿ek, To-
masz Kotwica, Marian Piliszañski, Wies³aw Frydryk, Wies³aw
Graboñ, Dariusz Macedoñski, Marek Zagrobelny.

                                             Stanis³aw Wysoczañski
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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.

 BIBLIOTEKA MIEJSKA I GMINNA
 W G£UBCZYCACH  RATUSZ IIP

Wypo¿yczalnia dla doros³ych
pn-pt. 8.30-18.00 i 2.sobota m-ca: 8.00-16.00

Czytelnia pn. - pt.10.00 do 18.00
 oraz druga sobota miesi¹ca: 8.00 - 16.00

Oddzia³ dla dzieci pn.8.00-16.00 wt-pt.10.-18.00
Inne dane dotycz¹ce dzia³alnoœci Biblioteki

 na stronie internetowej
http://www.glubczyce.e-bp.pl/

Mo¿na znaleŸæ tam katalogi online, aktualnoœci,
wydarzenia, opinie, statystyki itp.

FHU MARIOX
imp-eks

 Mariusz £ankowski
ul. Ko³³¹taja 3b,

48-100 G³ubczyce
Tel. i fax +48 77 485 98 77,  Kom. +48 605 132 301

Nasze us³ugi:
Us³ugi maszynami budowlanymi,

Us³ugi walcami drogowymi,
Sprowadzanie maszyn bud. i rol.

Naprawy i wynajem maszyn,
Prace rozbiórkowe,

Wykopy fundamentowe,
Równanie terenu,

Transport,
Instalacje gazowe,

www.mariox.pl
mariox@mariox.pl

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.
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Druk - WIE-DRUK, ul. Królowej Jadwigi 1/29,
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 www.wie-druk.pl
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Filmowe

Janusz Baczkur,
G³ubczyce,

 Grunwaldzka 2,
 662 065 354
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Serdecznie Witamy 36 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych w  marcu 2014 w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach, Rodzicom Gratulujemy!

Bielak Dawid s.Ewy
Nowe Sady 13.03.2014

16.15 3400/57

Danek Milena c.Marioli
Kolonia W³odzienin
05.03.2014 6.25 2850/54

Gawron Oliwier s.Sylwii
Wysoka 31.03.2014 8.35

2950/55

Go³êbiowska c.Agniesz-
ki N.Browiniec 11.03.2014

12.15 3850/60

Grotowska Sandra
c.Wioletty Rac³awice Œl.
13.03.2014 8.30 4550/61

Kleszczyñski Kacper
s.Katarzyny Widok

08.03.2014 20.25 3550/55

Konopka Adam
s.Natalii Baborów

05.03.2014 14.20 3650/58

Kraœnicki Franciszek
s.Marii Wojnowice PGR
23.03.2014 5.55 4200/59

£êski Artur s.Barbary
Chróœcielów 18.03.2014

7.55 3500/57

Nawrocka Emilia
c.Joanny Prudnik

10.03.2014 5.05 3500/57

Nowak Maksymilian
s.Joanny Raków

17.03.2014 8.35 3500/56

Olech Jakub s.Bo¿eny
Zopowy 01.03.2014

15.25 2300/53

Osipa Filip s.Aleksan-
dry G³ubczyce

15.03.2014 12.00 3700/56

Ostrowski Mi³osz s
Moniki G³ogówek

30.03.2014 7.35 3350/55

Rakowska Maja
c.Ma³gorzaty Olszynka
05.03.2014 14.35 3250/58

Rzechak Marcelina
c.Magdaleny Dzier¿ys³aw
24.03.2014 8.25 2860/53

Tromsa Maksymilian
s.Eweliny G³. Sady

13.03.2014 10.00 4550/62

Truch Amelia c.Joanny
Namys³ów 20.03.2014

9.45 3450/55

Walecki Kacper
s.Diany Jakubowice

19.03.2014 4.00 2950/54

Jakub Pospiszel s.
Ma³gorzaty i Paw³a,
Wroc³aw 26.03.2014

13:39 3750/58
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