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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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¯YWA SZOPKA W ZSCKR

HARCERZE Z OGNIEM BETLEJEMSKIM

PRZEDSTAWIENIE JASE£KOWE ŒDS

OTWARCIE MIÊDZYNARODOWEGO KONKURSU SZOPEK

UDZIA£ DELEGACJI ZE ZBARA¯A W KONKURSIE
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SPOTKANIA PRZEDŒWI¥TECZNE:

STOWARZYSZENIA MIAST PARTNERSKICH
G£UBCZYCE - ROCKENHAUSEN

STOWARZYSZENIA OBYWATELSKI
KOMITET G£UBCZYC
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DUCHOWNYCH I KOMBATANTÓW



TRADYCJE BO¯ONARODZENIOWE
¯YWA  SZOPKA W ZSCKR,
ŒWIATE£KO BETLEJEMSKIE,
HERODY,
PRZEDSTAWIENIA JASE£KOWE,
MIÊDZYNARODOWY KONKURS SZOPEK,
SPOTKANIA PRZEDŒWI¥TECZNE

     18. grudnia 2014 r. wieczorem w ¿ywej szopce na dziedziñ-
cu  „Rolniczaka" zebrali siê t³umnie g³ubczyczanie, by uczest-
niczyæ w bogatym programie podsumowuj¹cym 4-dniow¹ ¿yw¹
szopkê.
     Po mszy œwiêtej roratniej przybyli tu harcerze z Betlejemskim
œwiate³kiem pokoju w towarzystwie ks. Proboszcza Micha³a
Œlêczka i sporej grupy wiernych. Po czêœci modlitewno-adwen-
towej przekazane dyrekcji Zespo³u Szkó³ Centrum Kszta³cenia
Rolniczego Œwiate³ko Betlejemskie zajaœnia³o w szopce. Na-
stêpnie w piêknej scenerii Stajenki Betlejemskiej teatr TRADY-
CJA Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w G³ubczycach pod kie-
rownictwem Marii Farasiewicz wystawi³ barwny spektakl ob-
rzêdowo-kolêdniczy HERODY, a po nim mia³ miejsce Koncert
Bo¿onarodzeniowy w wykonaniu tych¿e kolêdników z "Me-
chanika", zakoñczony symbolicznym "Znakiem Pokoju ".
By³y ciep³e s³owa, podziêkowania i ¿yczenia œwi¹teczno-no-
woroczne.                                                          redakcja ZSM

  PRZEDSTAWIENIE JASE£KOWE
"DZIEWCZYNKA Z ZAPA£KAMI"

 18.12.2014r., uczestnicy Œrodowiskowego Domu Samopomo-
cy pod okiem  re¿ysera - terapeuty  Beaty Kuœnierskiej wysta-
wili przedstawienie  jase³kowe oparte na baœni Jana Christiana

Andersena  pt ." Dziewczynka z zapa³kami".
Spektakl odby³ siê w Miejskim Oœrodku Kul-
tury.  Wziêli w nim udzia³   zaproszeni goœcie,
rodziny naszych  uczestników, pracownicy
domu, w³adze  naszego  miasta, przedstawi-
ciele instytucji pomocowych z terenu powia-
tu, m³odzie¿ naszych szkó³  i mieszkañcy mia-
sta, którzy chcieli obejrzeæ to przedstawienie.

Po zakoñ-
czonych  ja-
se³kach  w
n a s z y m
oœrodku  od-
by³a siê uro-
czysta wie-
czerza wigilij-
na z udzia³em
uczestników,
ich rodzin,
p racowni -

ków domu , w³adz i innych zaproszonych, szacownych goœci.
W mi³ej, radosnej, œwi¹tecznej atmosferze  sk³adaliœmy sobie
wzajemnie ¿yczenia bo¿onarodzeniowe dziel¹c siê op³atkiem.
Magicznej atmosferze tego dnia towarzyszy³ koncert kolêd w
wykonaniu przedstawicieli  Zak³adów Aktywizacji Zawodowej
w Branicach . Wszyscy wspólnie wyœpiewywaliœmy jak¿e  ka¿-
demu  znane     Gloria, Gloria  in exelcis deo……
                                                                                      Kurek Ewa

(str.1/2/4)  CZ£ONKOWIE STOWARZYSZENIA
MIAST PARTNERSKICH

G£UBCZYCE-ROCKEKHAUSEN...
 ...corocznym zwyczajem  spotkali siê w przedœwi¹tecznej at-
mosferze.  By³a to okazja, by nie tylko z³o¿yæ sobie ¿yczenia
œwi¹teczne i dzieliæ siê op³atkiem, ale równie¿ powspominaæ
wizytê w Rockenhausen i spotkania z zaprzyjaŸnionymi  rodzi-
nami partnerskimi oraz przedyskutowaæ program tegorocznej
rewizyty.                                                                       (foto str. 2 GG)

 STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI
KOMITET G£UBCZYC (OKOG)...

...podtrzymuje podobny zwyczaj spotkañ przedœwi¹tecznych.
W grudniu  dodatkow¹ okolicznoœci¹ do spotkaniasiê   i
rozmów by³y jeszcze œwie¿e  wra¿enia powyborcze. Sk³adano
sobie ¿yczenia spe³nienia planów i marzeñ, nie tylko osobi-
stych  na Nowy najbli¿szy Rok 2015, ale i publicznych na ca³¹
now¹ kadencjê.                                             (foto str.2 GG)

SPOTKANIA  BURMISTRZA...
... z przedstawicielami najni¿szego szczebla  w³adzy  samorz¹-
dowej w terenie czyli so³tysami  odbywaj¹ siê okresowo, ale
grudniowe ma atmosferê wyj¹tkow¹, œwi¹teczn¹ po³¹czon¹ ze
wzajemnymi osobistymi ¿yczeniami i dzieleniem siê op³atkiem.
Ka¿dy mo¿e te¿ osobiœcie zamieniæ kilka zdañ z burmistrzem Lu
innymi przedstawicielami w³adzy. (foto str.2 ) Spotkanie odbywa
siê przy  œwiate³kach zapalonych od   Ognia Betlejemskiego
przyniesionego przez harcerzy KH ZHP
 Ostatnie przed œwiêtami spotkanie  z Burmistrzem obejmuje
przedstawicieli najwiêkszej liczby instytucji m.in. obok przed-
stawicieli w³adz samorz¹dowych gminnych, powiatowych, wo-
jewódzkich w spotkaniu uczestniczy³y pañstwowe s³u¿by mun-
durowe i cywilne, kombatanci i przedstawiciele duchowieñstwa,
firm i rzemios³a.  Spotkanie uœwietnili harcerze Ogniem Betlejem-
skim i œwi¹tecznym programem s³owno- muzycznym oraz chór
Liceum Ogólnokszta³c¹cego  który zmobilizowa³ wspólnej kolêdy
                                                                            (foto str.2 GG)

GOŒCIE
Z PARTNERSKIEGO ZBARA¯A

w osobach Halina Makarczuk - uczony sekretarz Rezerwatu Na-
rodowego  'Zamki Tarnopolszczyzny" i  Olga Stankiewicz - kie-
rownik dzia³u wystaw  Rezerwatu oraz dwaj biznesmeni Wo³o-
dymyr  Lenko i Oleg Iwasyk  z³ozyli wizytê Burmistrzowi G³ub-
czyc w towarzystwie przewodniczacego Rady Miejskiej Kazi-
mierza Naumczyka i prezesa Stowarzyszenia Mi³oœników Lwo-
wa  i Kresów Po³udniowo- wschodnich Edwarda Wo³oszyna.
Goscie przywieŸli ze sob¹ piêæ szopek Bo¿onarodzeniowych na
Miêdzynarodowy  Konkurs Szopek w Szkole Podstawowej w
Uciechowicach. Warto zaznaczyæ ¿e trzy szopki zdoby³y nagro-
dy, tym cenniejsze by³o wyró¿nienie, ¿e w konkursie bra³o udzia³
431 szopek z ca³ej Polski, Czech, Niemiec, S³owacji i w tym roku
po raz pierwszy z Ukrainy. Jest to pok³osie ubieg³orocznej wizy-
ty w³adz Zbara¿a w G ³ubczycach. Warto te¿ zachêciæ do zwie-
dzania wystawy zw³aszcza z dzieæmi. Wystawa czynna do 17.01
2015r. codziennie. Na drzwiach szko³y jest nr tel.(w czasie gdy
szko³a nieczynna)  pod którym  mi³a Pani Kustosz wystawy
oczekuje goœci.                                                           (foto 1str. GG)
                                                                                    Jan Wac



      Styczeñ 2015 nr 1/2604

KOMUNIKAT
     NACZELNIK URZÊDU SKARBOWEGO

 W G£UBCZYCACH
informuje, i¿ od 1 stycznia 2015 r. wchodz¹ w ¿ycie
nowe obowi¹zki wynikaj¹ce ze zmian do ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych w zakre-
sie obowi¹zków p³atnika za 2014r.
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1563).
Nowe zasady maj¹ zastosowanie do dochodów uzyskanych
od  1 stycznia 2014 r. Zmiany dotycz¹ p³atników podatku do-
chodowego od osób fizycznych oraz podmiotów niepe³ni¹-
cych funkcji p³atnika w tym podatku, którzy:
- SPORZ¥DZAJ¥ DLA WIÊCEJ NI¯  5 PODATNIKÓW
(OSÓB FIZYCZNYCH),
 lub przy ich sporz¹dzaniu korzystaj¹ z us³ug biura  rachun-
kowego.  W ich przypadku, od 1 stycznia 2015 r. istnieje obo-
wi¹zek sk³adania urzêdom skarbowym ww. informacji oraz
rocznego obliczenia podatku, wy³¹cznie za pomoc¹ œrodków
komunikacji elektronicznej.
INFORMACJE, DEKLARACJE
OBOWI¥ZEK SK£ADANIA WY£¥CZNIE ELEKTRONICZNIE
Termin z³o¿enia ich do urzêdów skarbowych
(wy³¹cznie elektronicznie)
  PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R lub PIT-40
-do dnia  28.02.2015 r
PIT-4R oraz PIT-8AR - do dnia 31.01.2015 r.
- SPORZ¥DZAJ¥ DLA MNIEJ NI¯ 5 PODATNIKÓW
 (OSÓB FIZYCZNYCH)
INFORMACJE, DEKLARACJE
 Termin z³o¿enia ich do urzêdów skarbowych
PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R lub PIT-40
Sk³adane papierowo  do dnia    31.01.2015 r.
 Sk³adane elektronicznie do dnia  28.02.2015 r.
PIT-4R oraz PIT-8AR  do dnia 31.01.2015 r.
Podpisywanie informacji i deklaracji
P³atnicy podatku dochodowego od osób fizycznych:
- BÊD¥CY OSOBAMI  FIZYCZNYMI, mog¹ podpisywaæ
 PIT-8C, PIT-11,   PIT-R,IFT-1, IFT-3 oraz PIT-40 danymi autory-
zacyjnymi tj. kwot¹ przychodu z zeznania   lub   rocznego obli-
czenia   podatku za 2013 rok.
- NIEBÊD¥CY OSOBAMI FIZYCZNYMI e-deklaracje nale-
¿y podpisywaæ bezpiecznym podpisem   elektronicznym we-
ryfikowanym za pomoc¹ wa¿nego certyfikatu analogicznie  jak
podpis w przypadku przepisów o ubezpieczeniach spo³ecznych.
      Jednoczeœnie bardzo zachêcamy wszystkich podatników  i
p³atników do sk³adania zeznañ, deklaracji, informacji podatko-
wych drog¹ elektroniczn¹ co pozwoli Pañstwu zaoszczêdziæ
czas oraz przyspieszy  realizacjê Pañstwu zwrotu nadp³aty po-
datku dochodowego  za 2014 rok.
Wszystkie niezbêdne informacje oraz druki formularzy znaj-
duj¹ siê  na stronie internetowej:
www.portalpodatkowy.mf.gov.pl  w zak³adce "Dla  p³atników"
w przypadku w¹tpliwoœci pomo¿e równie¿
Krajowa Informacja Podatkowa
 (z tel. stacjonarnego: 801 055 055,
z telefonu komórkowego: (22) 330 0330 ).
Z OKAZJI NOWEGO 2015 ROKU

ȲCZYMY WSZELKIEJ POMYŒLNOŒCI.
    PO Naczelnik Urzêdu Skarbowego

                                                                           Dawid Pelc

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. 25.11.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do sprzeda-
¿y nieruchomoœæ zabudowan¹, po³o¿on¹ w miejscowoœci Opawi-
ca nr 39, oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 74 o
pow. 0,4000 ha. Z dniem 07.01.2015 r. up³ywa termin do z³o¿enia
wniosku przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w naby-
ciu 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 roszcze-
nie 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. 03.12.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do oddania
w dzier¿awê nieruchomoœæ obejmuj¹c¹ czêœæ dzia³ki nr 303 o po-
wierzchni 0,2500 ha, po³o¿on¹ w Zubrzycach przy ul. D³ugiej nr 32.
3. 10.12.2014 r. wykazów obejmuj¹cych przeznaczone do odda-
nia w dzier¿awê:
a) nieruchomoœæ gruntowa, obejmuj¹ca czêœæ dzia³ki nr 949/2 o
powierzchni 0,5000 ha, po³o¿ona w Grobnikach;
b) nieruchomoœæ gruntowa, obejmuj¹ca dzia³kê nr 939/8 o po-
wierzchni 0,0900 ha, po³o¿ona w Grobnikach.
4. 16.12.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia
nieruchomoœæ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. S³o-
wackiego nr 24/5. Z dniem 27.01.2015 r. up³ywa termin do z³o¿enia
wniosku przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w naby-
ciu 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 roszcze-
nie 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.
5. 18.12.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia
nieruchomoœæ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Fabrycz-
nej nr 1/4.  Z dniem 28.01.2015 r. up³ywa termin do z³o¿enia wnio-
sku przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nie-
ruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2014
r., poz. 518 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
nieru-chomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieruchomoœci
przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.
6. 19.12.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do sprzeda-
¿y nieruchomoœæ niezabudowan¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy
ulicy Kochanowskiego, oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 274/160 o powierzchni 0,0129 ha.
Z dniem 30.01.2015 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomo-
œci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z
póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o nabycie nie-
ruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów
albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej nieru-cho-
moœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieruchomoœci przed
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.
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ROZMOWA
 Z BURMISTRZEM ADAMEM KRUP¥
Jan Wac:  Z chwil¹ z³o¿enia œlubowania na pierwszej
(28.11.2014)  po wyborach sesji Rady Miejskiej obj¹³ Pan po
swoim poprzedniku burmistrzu Janie Krówce na cztery lata stery
kierowania gmin¹

Adam Krupa: Owszem obj¹³em, ale nie tak wprost, bezpoœrednio.
Mój poprzednik  zapowiedzia³ wczeœniej, ¿e nie bêdzie kandydowa³
i rzetelnie rozliczy³ siê na ³amach G³osu G³ubczyc z dokonañ nie tylko
ostatniej kadencji, ale ca³ego okresu rz¹dzenia i wspó³rz¹dzenia tj.8 lat i
nie chcia³bym siê do tego odnosiæ, ocenê zostawmy  czytelnikom. W
miêdzyczasie  by³y wybory samorz¹dowe (bezpoœrednie na burmistrza )
i to z woli wyraŸnej wiêkszoœci wyborców (a to zobowi¹zuje) otrzyma³em
mandat Burmistrza nazwany przez Pana sterem, ale có¿ mo¿e zrobiæ kapi-
tan statku bez odpowiedzialnej i zdyscyplinowanej  za³ogi? choæby ta
by³a liczna ..¿e wspomnê "Titanica"  "Costa Concordiê"
JW. Od czego zacz¹³ Pan rz¹dzenie???
 AK.    Od opanowania kalendarza szybko po sobie nastêpuj¹cych
zdarzeñ:  I Sesja - œlubowanie, II Sesja - konstruowanie struktury
Rady Miejskiej przez powo³ywanie Komisji  z  którymi bêdê wspó³-
pracowaæ, III Sesja - uchwalenie bud¿etu na rok 2015 poprzedzone
dyskusjami na komisjach - chcia³em  uczestniczyæ w tych procedu-
rach, a w miêdzyczasie liczne spotkania i uroczystoœci  przedœwi¹-
teczne. Myœlê, ¿e w chwili gdy "G³os" dotrze do czytelników sytu-
acja bêdzie opanowana i zaczniemy przygotowania do serii  45
zebrañ wiejskich zwi¹zanych z wyborami so³tysów bo ich kadencja
te¿ up³ywa, potem wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z realizacji
bud¿etu  gminy i programu wyborczego o którym te¿ nie mogê
zapominaæ.
JW. Jakie najwiêksze bud¿etowe zadania stoj¹ przed nasz¹
     Gmin¹  w 2015r.
AK.   Bud¿et Gminy na rok 2015 wyniesie ponad 60mln z³.
 Do najwiêkszych zadañ bud¿etowych, jak co roku, nale¿eæ bêdzie:
 * Oœwiata ok. 24 mln z³
* Opieka spo³eczna 12,5 mln z³
* Na inwestycje planujemy wydaæ ok. 3 mln  z³
* Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 4,3 mln z³
* Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,7 mln z³
* Kultura fizyczna ok. 1,5 mln z³
 JW. Jakie planowane s¹ najwiêksze inwestycje w³asne
 lub z  dofinansowaniem z  Unii Europejskiej
AK.  W roku 2015 planujemy wykonaæ kilka wiêkszych zadañ, jak
równie¿ przygotowaæ niezbêdne  dokumentacje umo¿liwiaj¹ce apli-
kowanie  o  œrodki  z nowej  perspektywy finansowej Unii Europej-
skiej na lata 2014-2020.
Do zadañ, które planujemy wykonaæ w 2015r. nale¿¹:
* przebudowa ul. Stelmacha i Rybnickiej w G³ubczycach
    na które otrzymamy dofinansowanie z Narodowego Programu
   Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. Schetynówek.
   Koszt ok. 2,1      mln z³.
* przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowoœci Równe,
   planowane jest  wykonanie nawierzchni bitumicznej, która ³¹czy
   miejscowoœæ Równe z Republik¹ Czesk¹. Koszt ok. 300 tys. z³.
 * dokoñczenie kanalizacji Lisiêcic
Ponadto planujemy przygotowaæ dokumentacjê techniczn¹ doty-
cz¹c¹ projektu Rewitalizacji Parku Miejskiego, jak równie¿ Projekt
Techniczny rewitalizacji centrum miasta, aby móc siêgn¹æ po œrod-
ki Unijne.
                                                                    Dziêkujê za rozmowê
                                                                                         Jan Wac

Komisja Rozwoju
Gospodarczego Gmin
 i Wspó³pracy Europejskiej
1.Adam Buchaniec
2.Junka Ryszard
3.Wo³oszyn Edward
4.Piechaczek Barbara
5.Krasicki Józef
6.Mróz Joanna

Komisja Mieszkalnictwa
 i Zasobów Komunalnych
1.Kazimierz Cisowski
2.Jacek Naróg
3.Naumczyk Kazimierz
4.Monasterski Marek
5.Gaw³owski Mariusz
6.Wiecha Marek
7.Lenartowicz Józef
8.Mróz Joanna

Komisja Rolnictwa
 i Ochrony Œrodowiska
1.Jan Wysoczañski
2.Gaw³owski Mariusz
3.Wies³aw Robak
4.Buczek Pawe³
5.Kupina Kazimierz
6.Majewski Pawe³

Komisja Rewizyjna
1.Krasicki Józef
2.Jan Wysoczañski
3.Wies³aw Robak
4.Junka Ryszard
s4. Adamczyk Sylwester

DoraŸna Komisja
 Statutowo-Regulaminowa
1.Gaw³owski Mariusz
2.Buchaniec Adam
3.Monasterski Marek
4.Naróg Jacek
5.Mróz Joanna

DoraŸna Komisja
Planowania Przestrzennego
1. Buczek Pawe³
2.Zwarycz Rafa³
3.Kazimierz Cisowski
4.Piechaczek Barbara
5.Robak Wies³aw
6. Wiecha Marek

DoraŸna Komisja
 Inwentaryzacyjna
1. Kupina Kazimierz
2. Kazimierz Naumczyk
3. Naróg Jacek
4. Ciechanowski Tadeusz
5. Wysoczañski Jan

I SESJA
RADY MIEJSKIEJ

KADENCJI
2014-18

wybra³a Przewodniczacego
Rady Miejskiej i jego zastêpców

Przewodnicz¹cy Rady
Kazimierz Naumczyk
Wiceprzewodnicz¹cy
Wo³oszyn Edward
Ciechanowski Tadeusz
Zwarycz Rafa³

II SESJA-8.12.2014
powo³a³a
komisje Rady Miejskiej
sta³e i doraŸne

Komisja Organizacyjno
 - Bud¿etowa
1. Wies³aw Robak
2 Krasicki Józef
3.Kupina Kazimierz
4.Tadeusz Ciechanowski
5.Zwarycz Rafa³
6.Jan Wysoczañski
7.Buczek Pawe³
8.Adamczyk Sylwester
9.Wiecha Marek

Komisja Zdrowia,
 Sportu i Rekreacji
1. Jacek Naróg
2.Zwarycz Rafa³
3.Monasterski Marek
4.Kupina Kazimierz
5.Buchaniec Adam
6.Cisowski Kazimierz
7.Adamczyk Sylwester
8.Lenartowicz Józef
9.Majewski Pawe³

Komisja Oœwiaty i Kultury
1.Barbara Piechaczek
2.Tadeusz Ciechanowski
3.Wo³oszyn Edward
4.Zwarycz Rafa³
5.Buczek Pawe³
6.Mróz Joanna

Komisja £adu
 i Porz¹dku Publicznego
1. Junka Ryszard
2.Jacek Naróg
3.Gaw³owski Mariusz
4.Cisowski Kazimierz
5.Kazimierz Naumczyk
6.Wo³oszyn Edward
7.Majewski Pawe³
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Stra¿acy wyje¿d¿ali w sumie 584 razy, a w tym po¿arów by³o
135, miejscowych zagro¿eñ 428 (wypadki drogowe, skutki sil-
nych wiatrów, powodzie i podtopienia itp.) oraz 21 alarmów
fa³szywych, w g³ównej mierze pochodz¹cych z instalacji sy-
gnalizacji po¿aru, zak³adanej w obiektach takich jak hotele, szpi-
tale. Jak pokazuje statystyka, po¿ary stanowi¹ zaledwie 23%
wszystkich wyjazdów, natomiast miejscowe zagro¿enia to ju¿
73%. Du¿y wp³yw na zwiêkszon¹ liczbê miejscowych zagro¿eñ
mia³y lokalne podtopienia, które pojawi³y siê w gminie Kietrz,
powoduj¹c najwiêksze szkody w miejscowoœci Rozumice.
Dla przypomnienia niektórych akcji i zobrazowania spektrum

dzia³ania stra¿aków, poni¿ej
kilka zdarzeñ minionego roku.
W dniu 18 marca otrzymaliœmy
zg³oszenie o ³abêdziu przymar-
zniêtym na stawie w Zawiszy-
cach. Stra¿acy dotarli do ³abê-
dzia i przenieœli go w bezpiecz-
ne miejsce.
W dniu 17 czerwca dosz³o do
wypadku drogowego na trasie

Zubrzyce - Lewice. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stra¿acy
zastali samochód osobowy Audi A4 le¿¹cy na dachu w rowie
przy drodze. Osoba kieruj¹ca znajdowa³a siê wewn¹trz pojaz-
du, w jego tylnej czêœci. Przy pomocy urz¹dzeñ hydraulicznych
i pneumatycznych wykonano dostêp do poszkodowanego kie-
rowcy. Z pomoc¹ ZRM poszkodowany kierowca zosta³ ewaku-
owany z pojazdu do karetki pogotowia. Dalsze dzia³ania pole-
ga³y na przygotowaniu l¹dowiska dla œmig³owca LPR zadys-
ponowanego przez lekarza bêd¹cego na miejscu zdarzenia. Po
wyl¹dowaniu œmig³owca LPR dzia³ania polega³y równie¿ na
pomocy ZRM w przetransportowaniu osoby poszkodowanej
do œmig³owca. W dzia³aniach bra³y udzia³ 3 zastêpy Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej.
W dniu 30 czerwca z samego rana otrzymaliœmy trochê niety-
powe zg³oszenie o uwiêzionym koniu w rowie melioracyjnym.
Do zdarzenia dosz³o w miejscowoœci Nowa Cerekwia. Przybyli
na miejsce stra¿acy pomogli wydostaæ siê koniowi z grz¹skiej
pu³apki. Do kolejnego nietypowego wydarzenia dosz³o w dniu
3 lipca w Kietlicach. Nieostro¿ny kot wpad³ do g³êbokiej na ok.
20 metrów starej studni. Z pomoc¹ przyszli stra¿acy, którzy
szczêœliwie uratowali przestraszonego kotka.
W dniu 26 lipca dy¿urny stanowiska kierowania otrzyma³ zg³o-
szenie o zawaleniu siê konstrukcji stropu w budynku jednoro-
dzinnym gdzie prawdopodobnie znajdowa³a siê jedna osoba.
Na miejscu stra¿acy przeszukali pomieszczenia i znaleŸli pod
gruzami starsz¹ kobietê. Lekarz obecny na miejscu stwierdzi³
zgon kobiety.
W dniu 8 sierpnia przez wiele godzin zastêpy stra¿y po¿arnej
gasi³y po¿ar dachu budynku wielorodzinnego w miejscowoœci
Mokre Kolonia.
W pi¹tek 24 paŸdziernika w czeskim mieœcie Prostejov k/O³o-
muñca odby³ siê trening stra¿aków w komorze rozgorzeniowej.
By³o to jedno z wielu spotkañ w ramach mikroprojektu - opera-
cyjnego programu wspó³pracy transgranicznej "Euroregion
Pradziad", miêdzy województwem opolskim, a krajem o³omu-
nieckim w Republice Czeskiej. Na instruktora m.in. zosta³ po-
wo³any dowódca JRG KP PSP w G³ubczycach kpt. Waldemar

Ho³ownia. G³ównym celem projektu jest wypracowanie wspólnej
metodologii obowi¹zuj¹cej podczas interwencji w po¿arach we-
wnêtrznych, by gasiæ jak najmniejsz¹ iloœci¹ œrodka gaœniczego
szybko i skutecznie.
Do tragicznego w skutkach wypadku dosz³o w dniu 8 listopada
na skrzy¿owaniu dróg w miejscowoœci Bogdanowice Kolonia.
Kierowca jad¹cy z trzema pasa¿erami samochodem Renault Kole-
os nie zatrzyma³ siê przed znakiem stop i wjecha³ pod nadje¿d¿a-
j¹cy autobus. Uderzenie by³o tak du¿e, ¿e samochód odbi³ siê od
autobusu, uderzy³ w stoj¹cy po przeciwnej stronie drogi samo-
chód osobowy Audi i wpad³ do przydro¿nego rowu. Na miejscu
wypadku œmieræ poniós³ pasa¿er Renault, natomiast kierowcê i
pozosta³ych dwóch pasa¿erów przej¹³ od stra¿aków Zespó³ Ra-
townictwa Medycznego (ZRM).
Obra¿enia jednej z pasa¿erek by³y
na tyle powa¿ne, ¿e zosta³o zadys-
ponowane Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe (LPR). Niestety, w trak-
cie transportu lotniczego kobieta
zmar³a. Pozosta³e osoby bior¹ce
udzia³ w wypadku (kierowca auto-
busu, kierowca Audi jego pasa¿e-
rowie) doznali lekkich obra¿eñ.
Ca³a akcja trwa³a 4 godziny. W dzia³aniach zaanga¿owane by³y 4
zastêpy stra¿y po¿arnej w sile 14 stra¿aków z Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej jak i Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Zopowy.
Oprócz przytoczonych powy¿ej kilku akcji, stra¿acy z Pañstwo-
wej jak i Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej ofiarnie, czêstokroæ z nara-
¿eniem w³asnego ¿ycia, nieœli pomoc potrzebuj¹cym niemal ka¿-
dego dnia. Ten wk³ad pracy i zaanga¿owanie w niesienie pomocy
poszkodowanym znalaz³ swoje prze³o¿enie w sonda¿ach ogólno-
polskich, wskazuj¹cych najwiêksze poparcie i uznanie spo³eczeñ-
stwa dla stra¿aków w minionym roku. Tego sukcesu nie uda³oby
siê osi¹gn¹æ bez odpowiedniego sprzêtu jaki zosta³ pozyskany w
ostatnim roku dla naszej komendy, jak i dla jednostek OSP z po-
wiatu g³ubczyckiego. W
chwili obecnej jednostki OSP
w³¹czone do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo Gaœniczego
(KSRG) wg standardów Ko-
mendanta G³ównego PSP s¹
w pe³ni wyposa¿one w sprzêt
hydrauliczny. Plany na kolej-
ne lata zak³adaj¹ dalsze do-
posa¿enie wytypowanych
jednostek OSP z KSRG w
sprzêt do ratownictwa wysokoœciowego, wodnego i chemiczne-
go.
Od pocz¹tku powstania jednostki PSP w G³ubczycach sukcesyw-
nie nastêpowa³a poprawa stanu wyposa¿enia w samochody i
sprzêt ratowniczy  oraz polepsza³y siê warunki pracy i s³u¿by.
By³o to mo¿liwe dziêki œrodkom finansowym p³yn¹cym z bud¿etu
pañstwa za poœrednictwem Komendanta G³ównego PSP i Opol-
skiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a tak¿e dziêki wsparciu
okazywanemu przez samorz¹dy gminne, starostwo powiatowe,
podmioty gospodarcze i instytucje. Podsumowuj¹c, mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e z sukcesem zakoñczyliœmy rozbudowê naszej stra¿

W  2014 ROKU KP PAÑSTWOWEJ STRA¯Y PO¯ARNEJ ZANOTOWA£A
WZROST ZDARZEÑ O 40 % W STOSUNKU DO ROKU 2013.
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>>>>>  dok. ze str. 6  która rozpoczê³a siê w 2005 r. i by³a podzie-
lona na 11 etapów. Teraz jest to w pe³ni funkcjonalny obiekt
dostosowany do obowi¹zuj¹cych standardów i norm. W roku
2014 pozyskaliœmy tak¿e nowy samochód. Jest nim podnoœnik
hydrauliczny z drabin¹ o wysiêgu 24 metrów, który w pe³ni zo-
sta³ sfinansowany przez Komendanta G³ównego PSP. Jednym z
wielu naszych celów na rok 2015 jest zakup samochodu rozpo-
znawczo - ratowniczego. Do realizacji tego przedsiêwziêcia nie-
zbêdne jest wsparcie finansowe. I tu, jak zwykle liczymy na nie-
odzown¹ pomoc samorz¹dów gminnych, starostwo powiatowe oraz
firmy naszego powiatu.
Korzystaj¹c z mo¿liwoœci i okazji krótkiego podsumowania mi-
nionego roku, Komendant Powiatowy Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej w G³ubczycach st. bryg. Wies³aw Kopecki wraz z ca³¹
za³og¹ ¿ycz¹ Pañstwu by ten Nowy Rok 2015 by³ dla wszyst-
kich spokojny, bezpieczny, a sobie ¿yczymy wiêkszej œwiado-
moœci i rozwagi ludzi, poniewa¿ wiêkszoœæ naszej pracy wynika
z ich braku.
                                        Sporz¹dzi³: bryg. Wojciech Semeniuk

KALENDARIUM IMPREZ I SPOTKAÑ
INTEGRACYJNYCH

W DOMU DZIENNEGO POBYTU

STYCZEÑ 2014
1. Kolêdowanie uczniów Szko³y Podstawowej Nr 1  pod kierunkiem
J.Kaniowskiego oraz podopiecznych DDP
2. Dzieñ Babci i Dziadka – spotkanie z dzieæmi z Przedszkoli nr 1 i 3
LUTY 2014- Zabawa Karnawa³owa "Ostatki 2014"
MARZEC 2014- Œwiêtowanie Dnia Kobiet
KWIECIEÑ 2014
1. IV Warsztaty Plastyczne "Wielkanoc 2014" z dzieæmi
     z Przedszkola nr 3
2. Œniadanie Wielkanocne pt. "Tradycja i obyczaje wielkanocne"
3. Uczestnictwo w XII Olimpiadzie Sportowej w K-KoŸlu
4. "Dla Jana Paw³a œpiewajmy" – spotkanie muzyczne
      podopiecznych DDP
MAJ 2014
1. Majówka w lesie – wycieczka rowerowa
2. Uroczysty Dzieñ Matki
3. "Dzieñ Dobrych Uczynków" w Zdzieszowicach
CZERWIEC 2014
1. III G³ubczycka Olipiada Seniorów organizowana przez DDP
    dla seniorów    "m³odych inaczej"
2. "Dzieñ Skupienia" – pielgrzymka do Bryksy
3. "Powitanie Lata" – spotkania biesiadne w ogrodzie
LIPIEC 2014
1. Wycieczka do Czech – Skalne Miasto
2. Zakoñczenie Roku Sprawnoœciowego
SIERPIEÑ 2014 - "Biesiady Sierpniowe"
WRZESIEÑ 2014
 - Rozpoczêcie Roku Sprawnoœciowego
PA•DZIERNIK 2014
Uroczyste Senioralia 2014 i uczestnictwo w Tygodniu Seniora –
"Mi³oœæ tylko ona zwyciê¿a czas..."
LISTOPAD 2014- "Andrzejki 2014"
GRUDZIEÑ 2014
Uroczysta Wigilia dla podopiecznych i zakoñczenie Starego Roku...

ŒWI¥TECZNY CZAS W SOSW
     5 grudnia 2014 roku Specjalny Oœrodek Szkolno - Wycho-
wawczy odwiedzi³ Œw. Miko³aj, nie osobiœcie, ale wydelego-
wa³ dwie pomocnice-Miko³ajki, które z zapa³em rozdawa³y
dzieciom s³odkie prezenty. Panie nauczycielki prowadz¹ce
spotkanie w Auli Oœrodka: Ilona Kwaœnik oraz Wioletta Ot-
tenbreit, skutecznie zabawia³y uczniów wszelakimi zabawa-
mi. Przy akompaniamencie œwi¹tecznych i zimowych utwo-
rów, dzieci mia³y okazjê poznaæ symbole, nadchodz¹cych wiel-
kimi krokami Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, sprawdziæ swoj¹ wie-
dzê na temat ¿ycia Œwiêtego Miko³aja, a tak¿e rywalizowaæ w
zabawach sportowych. Tak¿e nauczyciele i wychowawcy byli
przygotowani na Ten dzieñ, ka¿dy z nich wspaniale siê pre-
zentowa³ w czerwonym stroju i oczywiœcie czapce miko³ajo-
wej. Czas up³yn¹³ w mi³ej atmosferze i nastroju, da³o siê wy-
czuæ zapach zbli¿aj¹cych niebawem Œwi¹t.

16 grudnia 2014 roku w SOSW odby³y siê Jase³ka Bo¿onaro-
dzeniowe. Czêœæ oficjaln¹ rozpoczê³a Pani Dyrektor Barbara
Rosicka ¿ycz¹c wszystkim uczniom , gronu pedagogicznego
oraz pracownikom Weso³ych Œwi¹t oraz Szczêœliwego No-
wego Roku. Uroczystoœæ zaszczyci³ sw¹ obecnoœci¹ Kierow-
nik Wydzia³u Oœwiaty i Zdrowia przy Starostwie Powiato-
wym w G³ubczycach Pan Tomasz Señ kieruj¹c do spo³eczno-
œci szkolnej œwi¹teczne s³owa.

Udzia³ w Jase³kach wziêli ucznio-
wie z klas: I-III oraz IV-VI  Szko³y
Podstawowej, klas I-III Gimna-
zjum oraz Szko³y Przysposabia-
j¹cej do Pracy pod kierunkiem
nauczycieli: Joanny Adamowicz
i El¿biety Szumskiej. Aktorzy
przedstawili tradycyjn¹ historiê
w wzruszaj¹cy, a zarazem rado-
sny sposób. Atmosfera na sce-

nie zmienia³a siê od nastrojowych pe³nych zadumy kolêd,
poprzez grê na tr¹bce Mateusza Jachecia, koñcz¹c na rado-
snych pastora³kach œpiewanych przez chór Anio³ów. Ucznio-
wie zaœpiewali tak¿e pastora³kê przy akompaniamencie gita-
ry naszego zaprzyjaŸnionego Ksiêdza Krzysztofa Cieœlaka.
Nie zabrak³o tak¿e przepiêknej scenografii, któr¹ przygoto-
wa³y nauczycielki wraz z uczniami: Joanna Cieœlik, Sabina
Popczyk oraz Agnieszka Señ.
Z tego miejsca w imieniu Dyrekcji, Nauczycieli oraz Uczniów
sk³adamy ¿yczenia wspania³ych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
spêdzonych w ciep³ej rodzinnej atmosferze oraz samych szczê-
œliwych dni w nadchodz¹cym 2015 roku.
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PODRÓ¯Y SENTYMENTALNEJ cd.

        Nastêpnego dnia - w pi¹tek 18. lipca - po œniadaniu wyru-
szamy do Stanis³awowa.  Zostawiamy z boku Halicz i zatrzymuje-
my siê na pierwszym etapie. Spacerujemy po centrum, robimy
pami¹tkowe zdjêcia pod pomnikiem A. Mickiewicza z 1898r.
(foto)  zaprojektowanym przez Tadeusza B³otnickiego/ukrywa-
nego przez spo³eczeñstwo miasta przed Niemcami/, przechodzi-
my obok dawnego kolegium jezuickiego, w którym kszta³ci³ siê
Franciszek Karpiñski - autor pieœni " Kiedy ranne wstaj¹ zorze..."
"Wszystkie nasze dzienne sprawy......""Bóg siê rodzi ....".
Dzisiaj w budynku mieœci
siê akademia medyczna.
S³uchamy melodii wykony-
wanych przez ulicznego
grajka - polskich, ¿ydow-
skich i ukraiñskich.
W synagodze Tempel spoty-
kamy siê z rabinem, który
mówi³ o sytuacji ¯ydów w
mieœcie..... wielkie wra¿enie
wywar³ m³odzieniec ubrany w
ta³es i jarmu³kê, który mimo
naszej obecnoœci nie przery-
wa³ rozmowy z Jahwe.
   Bolesne skojarzenia budz¹
ogromne portrety S.Bandery i
ideologów nacjonalizmu ukra-
iñskiego/ubranych w niemiec-
kie mundury/. W strugach
deszczu wyruszamy na po³udnie- mijamy Ko³omyjê i Nadwórnê,
przeje¿d¿amy przez Delatyñ i wje¿d¿amy do miejscowoœci Jarem-
cze. Le¿y w kotlinie utworzonej przez grzbiety Czarnohory i Gor-
ganów, do³em którego p³ynie Prut rozbijaj¹cy z impetem fale o
ogromne g³azy i tworz¹cy ob³oki piany i kropelki siêgaj¹ce po-
mostu widokowego.  Jeremcze sta³y siê modnym kurortem w II
po³owie XIX wieku, gdy zbudowano liniê kolejow¹  ³¹cz¹c¹ Ga-
licjê Wschodni¹ z Wêgrami.  O¿ywiony rozwój nast¹pi³ na prze-
³omie XIX i XX wieku - powstawa³y liczne pensjonaty i prywat-
ne wille ³¹cz¹ce cechy budownictwa huculskiego, zakopiañ-
skiego i szwajcarskiego. Do dzisiaj zachowa³o siê kilkanaœcie
obiektów . W 1895 roku wg projektu S.Kosiñskiego zosta³
zbudowany kamienny most kolejowy wysokoœci 28 metrów,
zburzony podczas I wojny œwiatowej,  odbudowany w okre-
sie miêdzywojennym i ostatecznie zniszczony w czasie dzia-
³añ ostatniej wojny. Pozosta³y tylko kamienne filary, obok w
1945 roku zbudowano nowy. Ogl¹daæ mo¿na tez pozosta³oœci
drewnianej k³adki przez Prut. Nad brzegiem rzeki ustawiono
szereg kramów, w których mo¿na kupiæ dos³ownie wszystko.
Wracamy do Bo³szowiec na kolacjê i zas³u¿ony wypoczynek.
Po noclegu i posi³ku u goœcinnych oo. Franciszkanów w sobotê
     19. lipca wyruszamy w kierunku Tarnopola.
    Zatrzymujemy siê w Podhajcach  przed ruinami koœcio³a. Mia-
steczko liczy ok.4 tys. mieszkañców, od XV wieku kolejno nale-
¿a³o do Buczackich, Wolskich, Golskich, Potockich, Bielskich,
Rogaliññskich, Wurzlów i Czartoryskich. Pod Podhajcami mia³y
miejsce dwie  zwyciêskie bitwy z Tatarami : przez hetmana koron-
nego Jana Sobieskiego w 1667r. i przez w³aœciciela posiad³oœci
hetmana Szczêsnego Potockiego w 1698r.  Zwyciêstwo Jana
Sobieskiego zmusi³o Tatarów do podpisania korzystnego dla
Polski traktatu. Koœció³  Œw.Trójcy niszczony systematycznie

od 1945r., w latach osiemdziesi¹tych zosta³ pozbawiony dachu
i stanowi ruinê z widocznymi cechami stylu gotyckiego i rene-
sansowego.
Grube mury i ogromna wie¿a œwiadcz¹ o obronnym charakterze.
Do u¿ytku doprowadzono zakrystiê, gdzie gromadz¹ siê wierni.
Na skwerku obok ruin stoi pomnik Adama Mickiewicza z koñca
XIX wieku maj¹cy kszta³t obelisku z medalionem i tablic¹ infor-
muj¹c¹: "Odbudowa³ syn Ziemi Podhajeckiej Henryk Pêkalski
adwokat z Wroc³awia w 2011r." Spacerujemy po rynku, zag³ê-
biamy siê w boczne uliczki. Przy jednej stoi synagoga z I
po³owy XVII wieku, nieco dalej drewniana cerkiew pw.Prze-
mienienia Pañskiego. Jest tu tez okaza³a cerkiew pw. Zaœniê-

cia Bogurodzicy.
Nastêpny etap na-
szej pielgrzymki to
Zarwanica. Na wie-
le kilometrów przed
miejscowoœci¹ spo-
tykamy mniej lub
bardziej liczne gru-
py m³odzie¿y. To
uczestnicy M³odzie-
¿owej Pielgrzymki 19
-20 lipca dla Pokoju
na Ukrainie. Im bli-
¿ej sanktuarium tym
pielgrzymki liczniej-
sze.  A Zarwanica-
ukraiñskie Lourdes
- to najwiêksze i naj-
œwiêtsze miejsce

kultu maryjnego ukraiñskich grekokatolików.. Pocz¹tki kultu ,
wed³ug legendy, siêgaj¹ najazdu mongolskiego w 1240r. Po upad-
ku Kijowa dotar³ tu ranny mnich i zobaczy³ wisz¹c¹ na drzewie
ikonê Matki Bo¿ej i s¹cz¹cy siê spod drzewa strumyczek wody.
Obmy³ swoje rany, a te zabliŸni³y siê. Wybudowa³ kapliczkê,
umieœci³ w niej obraz, do którego zaczêli przybywaæ ludzie.  W
1458r. wybudowano cerkiew.
W czasie wojen tureckich sanktuarium zniszczono. Odrodzi³o
siê na pocz¹tku XVII wieku.  Znaleziono tu drug¹ cudown¹
ikonê z wizerunkiem Ukrzy¿owanego. Oba obrazy znalaz³y swo-
je miejsce w nowej, murowanej cerkwi. Ikonê Matki Bo¿ej w
1867r.ukoronowano koronami papieskimi, a Zarwanica otrzy-
ma³a status miejsca odpustowego.  Sanktuarium, klasztor stu-
dytów i g³ówn¹ cerkiew w³adze komunistyczne po II wojnie
zamknê³y. Cudown¹ ikonê przeniesiono do kaplicy przy Ÿródle  i
tu czczono do 1960r., do momentu wysadzenia w powietrze i
ca³kowitego zniszczenia. Sanktuarium odrodzi³o siê w 1989r.
Zwrócono cerkiew, w której umieszczono kopiê wizerunku Mat-
ki Boskiej Zarwanickiej, stopniowo odbudowano kaplicê przy
Ÿródle, klasztor, wzniesiono domy dla pielgrzymów, budynki
seminarium, Drogê Krzy¿ow¹. Na prze³omie XX i XXI wieku w
pobli¿u cudownego Ÿród³a nad Stryp¹ wzniesiono kompleks
budynków sakralnych z piêknym, monumentalnym soborem
zwieñczonym piêcioma z³oconymi kopu³ami. Przed cudown¹
ikon¹ w 2001 r. w Kijowie modli³ siê Jan Pawe³ II. Centralne
uroczystoœci pielgrzymkowe w dniu 20.lipca zgromadzi³y po-
nad 110 tys, przewa¿nie m³odych pielgrzymów i by³y celebro-
wane przez hierarchów koœcio³a grekokatolickiego. Parê godzin
spêdzonych w sanktuarium to czas duchowego azylu i oderwa-
nia od spraw codziennych.           >>>>>dok na nast. str.



 KANDYDACI  NA BURMISTRZA,
OTRZYMALI NASTÊPUJ¥CE LICZBY G£OSÓW WA¯NYCH:

1. MRÓZ Mariusz Józef KW Stowarzyszenie na rzecz dzia³alnoœci lokalnej Razem dla G³ubczyc.............. 1924
2. KASKÓW Dariusz Adam KWW Koalicja Samorz¹dowa........................................................................ 631
3. NASZKIEWICZ Jerzy Kazimierz KW Prawo i Sprawiedliwoœæ.............................................................. 1704
4. KRUPA Adam KWW Obywatelski Komitet G³ubczyc..........................................................................4827
Razem................................................................................................................................................................9086

Do wydrukowanych w poprzednim GG wyników g³osowania na kandydatów na Burmistrza G³ubczyc
 wkrad³ siê b³¹d.  Jeszcze raz drukujemy ca³oœæ wyników. Przepraszam Jan Wac

>>>>   dok. Wracamy przez Wiœniowczyk do szosy na Tarnopol,
przepuszczamy zje¿d¿aj¹c na pobocze liczne rzesze pielgrzymów.
W Trembowli uczestnicy wspinaj¹ siê na wzgórze z ruinami zam-
ku, sk³adaj¹ ho³d bohaterskiej Annie Dorocie Chrzanowskiej ,
dziêki której Trembowla odpar³a atak Turków.

     W Tarnopolu, jak zawsze,zakwaterujemy siê w domu goœcin-
nym przy koœciele parafialnym w którym proboszczem jest ks.
Andrzej Malig. Po posi³ku przygotowanym przez pani¹ Aniê
docieramy na przystañ i odbywamy rejs statkiem po zalewie.
Nastêpnie spacerujemy bulwarami nad zalewem i ulicami Stare-

go Miasta, podziwiamy gmach
teatru i Zamek Potockich.
Niedziela 20 lipca jest dniem
modlitw o pokój na Ukrainie. Na
mszy œw. w jêzyku polskim od-
prawianej przez ks.Andrzeja
Maliga koœció³ jest pe³ny.
Wszyscy pragniemy pokoju.
¯egnani przez ks.proboszcza i
pani¹ Aniê- kucharkê odje¿d¿a-
my do Zbara¿a.  Tu witaj¹ nas
Mer Zbara¿a Roman Polikrow-
ski i W³odzimierz Czajka - pra-
cownik Zamków Tarnopol-
skich, dziennikarka miejscowej
gazety. W zamkowej restaura-

cji podejmuje nas wszystkich barszczem z pampuchami, piero-
gami, kasz¹ gryczan¹,naleœnikami, ciastami i kaw¹. Po przyjêciu
zwiedzanie zamku. Pan Kazimierz Naumczyk pozostaje na dzie-
dziñcu z gospodarzami i rozmawia o zadaniach Samorz¹du w
G³ubczycach,  miêdzy innymi o segregacji i odbiorze œmieci .
¯egnani przez gospodarzy opuszczamy Zbara¿.  W Brze¿anach
zwiedzamy ruiny zamku Sieniawskich. Niewiele pozosta³o, a i to

ulega dalszemu zniszczeniu. Rusztowanie przy kaplicy stoi na-
dal, nad dachem wyremontowano kopu³ê. St¹d,mijaj¹c Kozowê
zmierzamy do Rohatynia. Zatrzymujemy sie na krótki postój. Kie-
rujemy siê do koœcio³a pw.œw. Miko³aja, a nastêpnie do cerkwi
pw. Narodzenia Bogurodzicy.  Chwilê siadamy na rynku przed
pomnikiem Anastazji Lisowskiej - Roksolany -matki nastêpcy
su³tana Sulejmana Wspania³ego - Sulimana II . Przed pomnikiem
bawi¹ siê bez-
troskie dzieci.
Jeszcze pod-
je¿d¿amy pod
drewnian¹ cer-
kiew pw.œw.
Ducha - jedn¹ z
najstarszych na
Rusi Czerwonej
-zbudowanej w
1546 roku, kry-
ta gontami i
otoczona starym cmentarzem.
        Droga do Bóbrki wydaje siê krótka, szybko pojawia siê
przed nami bry³a koœcio³a na wzgórzu jaœniej¹ca ¿ó³tym kolorem.
To mamy przystañ, zjadamy pyszny obiad i udajemy siê na spa-
cer po mieœcie uliczkami , którymi byæ mo¿e chodzi³ Zawisa Czar-
ny mieszkaj¹cy niedaleko w Starym Siole, fundator koœcio³a w
1402r. W poniedzia³ek 21.lipca rano œniadanie i msza œw.odpra-
wiona przez wikarego ks.Edwarda Mackiewicza w asyœcie pro-
boszcza Mariana Kuca, wyjazd w kierunku Lwowa i granicy.
Jeszcze ostatnie zakupy i na granicy formalnoœci trwaj¹ krótko.
Po posi³ku w Pilznie zmierzamy do G³ubczyc... przyje¿d¿amy w
godzinach wieczornych. Jesteœmy szczêœliwie  w domu.
                                                                          Tadeusz Skrzyp
                                                            - uczestnik pielgrzymki.
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ZK – G³ubczyce - „ Operacja wolnoœæ”
Pod tak¹ nazw¹ realizowany jest program readaptacji

spo³ecznej dla osadzonych z  Zak³adu Karnego w G³ubczycach.
Taki projekt ma na celu przygotowanie skazanych do opuszcze-
nia jednostki penitencjarnej oraz analizê przewidywanych trud-
noœci adaptacyjnych, które mog¹ mieæ miejsce po opuszczeniu
wiêzienia, a tak¿e opracowanie wszelkich sposobów przezwy-
ciê¿enia problemów i udzielania by³ym osadzonym stosownej
pomocy w tym zakresie.
   Pomys³ programu wynika z faktu, ¿e skazani przebywaj¹cy w
naszej jednostce czêsto borykaj¹ siê z ró¿nymi problemami z
ró¿nych dziedzin ¿ycia spo³ecznego.  Czêstokroæ samodzielnie
podejmuj¹ próby ich rozwi¹zaniu owych trudnoœci, niejedno-
krotnie b³êdnie kieruj¹ swoje pisma, niew³aœciwie sporz¹dzaj¹,
nie znaj¹ swoich uprawnieñ ani kompetencji ró¿nych instytucji,
z których pomocy i wsparcia mogliby skorzystaæ.

      Nie znaj¹ mo¿liwoœci pozyskiwania niezbêdnych informacji
ani sposobów w³aœciwego wykorzystania ich w codziennym
¿yciu. Program ma pomóc wykszta³ciæ wspomniane umiejêtno-
œci, nie tylko bezpoœrednio jego uczestnikom, ale równie¿ pozo-
sta³ym osadzonym za pomoc¹ cyklicznych audycji za poœred-
nictwem radiowêz³a oraz grupowych spotkañ z wychowawc¹.
Ten program to przyk³ad kompleksowego przygotowania osa-
dzonych do prawid³owego funkcjonowania na wolnoœci po
opuszczeniu zak³adu karnego. W realizacji  projektu  w ramach
porozumieñ pomagaj¹ przedstawiciele ro¿nych instytucji pomo-
cowych takich jak pracownicy Powiatowego Urzêdu Pracy,
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie oraz kurator s¹dowy reprezentuj¹cy S¹d Rejonowy w
Prudniku Oddzia³ Zamiejscowy w G³ubczycach.
                                Tekst i zdjêcia : ppor. Kawulok Bart³omiej

Spotkanie op³atkowe
         Na zaproszenie Zarz¹du Stowarzy-
szenia, Pancerny Skorpion" w Opolu
delegacja jednostki strzeleckiej 3009
G³ubczyce im. p³k Stanis³awa Gliñskie-
go Zwi¹zku Strzeleckiego "Strzelec" Or-
ganizacji Spo³eczno -Wychowawczej,
wziêli udzia³ w Spotkaniu op³atkowym.  Liczne grono zaproszo-
nych goœci reprezentowali tak¿e przedstawiciel organizacji kom-
batanckich, w³adz samorz¹dowych oraz przedstawiciele wojsko-
wi garnizonu miasta Opole. G³ubczycka jednostka strzelecka od
wielu ju¿ lat wspó³pracuje ze Stowarzyszeniem, Pancerny Skor-
pion" w Opolu i ju¿ tradycj¹ sta³o siê uczestniczenie g³ubczyc-
kich strzelców w spotkaniach op³atkowych.
G³ubczycka jednostka strzelecka nosi imiê p³k Stanis³awa Gliñ-
skiego, pierwszego dowódcy 4 Pu³ku Pancernego Skorpion,
bohatera walk o Monte Cassino.
                                                             GRZEGORZ TOBIASIÑSKI

  INFORMACJE Z KPP G£UBCZYCE
       Policjanci z G³ubczyc najlepsz¹ dru¿yn¹.
     5 grudnia w Opolu przy ul. Kowalskiej rozegrano Mistrzo-
stwa Województwa Opolskiego Policjantów w Halowej Pi³ce
No¿nej. W zawodach uczestniczy³o 13 dru¿yn z wszystkich po-
wiatów naszego województwa. Po bardzo zaciêtej rywalizacji w
finale spotka³y siê dru¿yny z KPP G³ubczyc i KPP Nysy. O wyni-
ku meczu po dogrywce zadecydowa³y rzuty karne. Trzecie miej-
sce zajê³a dru¿yna z Kluczborka.
Mecz fina³owy ogl¹da³a insp. Irena Doroszkiewicz Opolski Ko-
mendant Wojewódzki Policji, która na zakoñczenie rozgrywek
wrêczy³a puchary zwyciêzcom oraz najlepszym zawodnikom.
Zawodnikiem turnieju zosta³ £ukasz Kluk. Natomiast najlepszym
bramkarzem uznano Piotra Kozakiewicza. Obaj  zawodnicy g³ub-
czyckiej dru¿yny. Organizatorem turnieju by³ Wydzia³ Kadr i
Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz Zarz¹d
Wojewódzki Niezale¿nych Samorz¹dnych Zwi¹zków Zawodo-
wych Policjantów.

"Kieruj siê rozs¹dkiem"
2 i 8 grudnia w  Zespole  Szkó³ Rolniczych  oraz  Zespole Szkó³ w
Kietrzu  g³ubczyccy policjanci kolejny raz spotkali siê z uczniami
w ramach programu profilaktycznego "Myœlê wiêc jestem bez-
pieczny na drodze" oraz kampanii "Kieruj siê rozs¹dkiem"
. W trakcie spotkañ mówiono na temat poszanowania prawa i
innych uczestników ruchu drogowego,  umiejêtnoœci bezpiecz-
nej jazdy przedstawiono równie¿ stan bezpieczeñstwa na dro-
gach w powiecie G³ubczyckim
Dzia³ania odbywaj¹ siê pod patronatem Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Opolu, Kuratorium Oœwiaty, WORD-u oraz PZM w
Opolu i adresowane s¹ do m³odych kierowców województwa
opolskiego. Celem tych spotkañ jest miêdzy innymi uœwiado-
mienie m³odzie¿y  przyczyn i skutków zdarzeñ drogowych, pro-
mowanie w³aœciwych zachowañ na drodze, a tak¿e edukacja z
zakresu prawa  o ruchu drogowym.
                                                        podkom.Pawe³ Domoradzki

ODDZIA£OWA KOMISJA  ŒCIGANIA
ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI
POLSKIEMU
 OKŒZpNP we Wroc³awiu poszukuje osób pokrzywdzonych lub
œwiadków zbrodni dokonanych przez nacjonalistów ukraiñskich
na terenie dawnych powiatów Czortków i Kopyczyñce (woj. tar-
nopolskie)
     Oddzia³ Instytutu Pamiêci Narodowej - Komisja Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wroc³awiu prowa-
dzi œledztwo o sygn. S.25/02/Zi w sprawie dopuszczenia siê
przez nacjonalistów ukraiñskich w latach 1939-1945 na terenie
dawnych powiatów: CZORTKÓW i KOPYCZYÑCE, woj. tarno-
polskie, zbrodni ludobójstwa na obywatelach polskich w celu
wyniszczenia w czêœci polskiej grupy narodowej, tj. o przestêp-
stwa z art. 118 § 1 kk.
     W zwi¹zku z powy¿szym uprzejmie proszê o telefoniczny,
wzglêdnie listowny kontakt z wroc³awsk¹ Komisj¹ by³ych miesz-
kañców powiatów: CZORTKÓW i KOPYCZYÑCE, pokrzywdzo-
nych opisanymi na wstêpie zbrodniami lub maj¹cych istotne
informacje w tym zakresie, których do tej pory nie przes³uchano
w toku wspomnianego œledztwa.
Oddzia³owa Komisja Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu we Wroc³awiu mieœci siê przy ul. Paprotnej 14,
numery telefonów: 071 335 86 80 lub 071 335 86 81.
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TO BY£ ROK, DOBRY ROK....
 Tak mówi¹ s³owa piosenki Czerwonych Gitar oraz tancerze Zespo³u

Tañca Nowoczesnego IMPULS dzia³aj¹cego przy ZGS w Branicach.
Zespó³ po doœæ d³ugiej przerwie z sukcesami powróci³ do udzia³u w kon-

kursach rangi ogólnopolskiej. Ju¿ w marcu grupa seniorów i juniorów zdo-
by³a w sumie trzy I miejsca na Ogólnopolskim Turnieju Tañca Nowocze-
snego FREESTYLE DANCE NYSA 2014 w kat. mini formacje i disco show.

 W maju wywalczyli dwa II miejsca na Tanecznym Otwartym GRAND PRIX
POLSKI „KOTWICE 2014” w Brzegu, w kat. disco show 12-15 lat i 16+.

 W listopadzie zdobyli III miejsce na OTWARTYCH MISTRZOSTWACH
POLSKI FREESTYLE DANCE 2014 w Twardogórze w kat. mini formacje
disco dance 16+  oraz trzy I miejsca na OPOLSKIM FESTIWALU TAÑCA
Opole 2014 w kat. mini formacje 16+, hip hop 16+ i inne formy taneczne 12-
15 lat. Karolina Gunia na tym¿e konkursie zdoby³a srebrny medal w kat.
disco dance-solo 16+.  By³ to równie¿ konkurs rangi ogólnopolskiej.

 Aby zakoñczyæ rok tak piêknie jak go rozpoczêliœmy, to na Miko³aja
dostaliœmy od jurorów piêkny prezent w postaci dwóch I miejsc na  ogólno-
polskich KRAPKOWICKICH ZDERZENIACH TANECZNYCH 2014 w ka-
tegoriach mini formacje disco dance 16+, i show dance 12-15 lat.

Dla najm³odszej grupy tanecznej – mini IMPULS - rok 2014 równie¿ by³

dobrym rokiem. Zdobyli Srebrny Talent na Festiwalu Kultury Powiatowej
BABORÓW 2014 i I m. na Wojewódzkim Przegl¹dzie Szkolnych Zespo³ów
Tanecznych FANTAN 2014 w Opolu, w kat. inscenizacja taneczna SP.

Tak buduj¹ce sukcesy tancerzy mo¿liwe by³y dziêki ludziom WIELKIE-
GO SERCA, którzy przyczynili siê do funkcjonowania Zespo³u, czyli: dziêki
naszym sponsorom  pani wójt Marii Krompiec, panu Leonowi Pleœniakowi
z firmy LEMET i wszystkim darczyñcom, którzy przekazali 1% podatku na
rzecz Zespo³u IMPULS.

WIELKIE SERCA dla IMPULSU zawsze maj¹ te¿ W. Wojtuœ, M. Lenarto-
wicz, W. Lupzik, K. Kubiak, E. Herbut, D. Bojkowska oraz dyrektorki ZGS-u
panie A. Alferowicz i A. Pelc. ZA WSZELK¥ POMOC SK£ADAMY IM
WIELKIE PODZIÊKOWANIA.

Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê równie¿: rodzicom, którzy partycy-
puj¹ w kosztach funkcjonowania Zespo³u i mobilizuj¹ swoje pociechy do
systematycznych treningów, tancerzom za ca³oroczn¹, owocn¹ pracê, cho-
reografom i trenerom - Janie Dragounovej, Karolinie Gunia, Arlecie Mora-
wiec i Kindze Wêgrzyn za wzorowe przygotowanie zespo³ów do konkur-
sów i wystêpów publicznych. Niech sukcesy taneczne bêd¹ dla nich za-
p³at¹.  Mocno wierzymy, ¿e nadchodz¹cy rok 2015 przyniesie Zespo³owi
IMPULS równie¿ wiele radoœci i sukcesów

                                                                Sylwia Brzozowska

SUKCES W S£U¯BIE IDEI!
        27 listopada 2014r. w
klubie Oaza przy Urzêdzie
Miejskim  odby³o siê uroczy-
ste spotkanie cz³onków klu-
bu HDK w ramach obchodów
Dni Krwiodawstwa. Na spotka-
nie to zostali zaproszeni dy-
rektor Zespo³u Szkó³ Mecha-
nicznych Jan £ata,  Maria
Farasiewicz - rzecznik idei
krwiodawstwa PCK ziemi
g³ubczyckiej oraz Beata Le-
hun - Madzia³a - koordynator
akcji poboru krwi w ZSM.
      Mi³ym akcentem uroczystoœci by³o wyst¹pienie
prezesa Opolskiego Oddzia³u PCK Janusza Mogiel-
nickiego i wrêczenie  Marii Farasiewicz dyplomu za
zajêcie przez ZSM II miejsca w Wojewódzkim Kon-
kursie PCK "Gor¹czka z³ota".
     Oto 80-osobowa grupa m³odzie¿y ZSM w okresie
od marca do maja 2014r pod kierunkiem  Marii Fara-

siewicz zbiera³a grosze (1, 2, 5 gr) w ramach owej "Go-
r¹czki z³ota". Zebrano ok. 18 kg groszówek, które prze-
kazane zosta³y do opolskiego PCK, przeliczone, a
dochód przeznaczony dla dzieci z ubogich rodzin.
To kolejna szlachetna akcja charytatywna zorganizo-
wana na terenie "Mechanika".
       Podczas spotka-
nia HDK dyrektor
Jan £ata otrzyma³ dy-
plom - podziêkowanie
za zaanga¿owanie
m³odzie¿y naszej pla-
cówki w akcje pobo-
ru krwi o nazwie
"M³oda krew" i po-
moc w organizacji tych przedsiêwziêæ.  Ponadto za-
s³u¿eni honorowi dawcy krwi otrzymali z rêki pani
prezes g³ubczyckiego klubu HDK El¿biety Kubal
odznaczenia resortowe i stosowne legitymacje. Od-
dali bowiem wiele litrów krwi - ¿yciodajnego p³ynu.
"Krew darem ¿ycia"; "Oddaj¹c krew, dodajesz na-
dziei" - niech te has³a towarzysz¹ nam w codzienno-
œci i sprawi¹, ¿e grono krwiodawców zw³aszcza w
murach "Mechanika", ci¹gle bêdzie siê poszerzaæ.
                                                        Redakcja ZSM
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XVI GMINNY FESTIWALPIOSENKI
EKOLOGICZNO-PROZDROWOTNEJ

  25 listopada 2014r., w poranny, jesienny dzieñ, w Miejskim
Oœrodku Kultury odby³ siê XVI Gminny Festiwal Piosenki
Ekologiczno - Prozdrowotnej. Jego celem by³o promowanie zdro-
wego i ekologicznego stylu ¿ycia poprzez piosenkê.

   Organizatorem by³a SP nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi im.
Tadeusza Koœciuszki.  Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczycili nas:  bur-
mistrz G³ubczyc - Jan Krówka, dyrektor MOK- Zbigniew Zió³ko
oraz goœcie honorowi:  Lidia Olchowy - pomys³odawczyni Festiwa-
lu, Joanna Zagwocka z Powiatowej Stacji Sanitarno -  Epidemiolo-
gicznej oraz Józef Kaniowski - wieloletni Przyjaciel Festiwalu.

W tegorocznym przegl¹dzie wziê³o udzia³ 126 uczestników w
kategoriach: soliœci lub zespo³y przedszkoli, klas I-III, IV-VI, Gim-
nazja. Ocenia³o jury w sk³adzie:  Waltruda Kulik,  Anna Rydzak i
Marek Wiœniewski. Przyznano nastêpuj¹ce nagrody:

Kat. soliœci przedszkoli:
I m. - Mi³osz Szymków Prz. nr 3,  II m. - Aleksandra Szczepañ-

ska Prz.  Lisiêcice, III m. - Bartosz Bartusik Prz. nr 2
Kat. zespo³y przedszkoli:
I m. -  zespó³ "Ekoludki" Prz. Go³uszowice, II m. - zespó³ "S³o-

neczka" Prz. Lisiêcice, III m. - zespó³ "Kropelki Prz. Pietrowice.
Kat. soliœci klas I-III:
I m. - Julia ̄ e³udkowska SP Lisiêcice, II m. - Franciszek Wy-

socki SP nr 1, III m. - Karolina Pierzcha³a SP W³odzienin.
Kat. zespo³y klas I-III:
I m. - zespó³ "S³oneczka" SP Lisiêcice, II m. - zespó³ "Smerfet-

ki" SP W³odzienin, III m. - zespó³ "Iskierki" SP Bogdanowice
Kat. soliœci klas IV-VI:
I m. - Laura Rycharska, SP nr 1, II m. - Kamila Bednarczyk SP

Pietrowice,III m. - Anna Nawaryñska SP Lisiêcice

Kat. zespo³y klas IV-VI:
I m. - zespó³ "Gwiazdeczki" SP Lisiêcice, II m. - zespó³ "Piano",

SP Pietrowice, III m. - zespó³ "Fasolki" SP Go³uszowice
Kat. soliœci Gimn.: I m. - Paulina Wêgrzyn Gimn. Pietrowice ,

II m. - Robert Bilik Gimn. SOSW
Kat. zespo³y Gimn.:
I m. - zespó³ wokalny Gimn. Bogdanowice, II m. - zespó³ "Rag-

time" Gimn. Pietrowice.,III m. - zespó³ "Forte" Gimn. Lisiêcice >>

STRZELCY ZE STRA¯¥ LEŒN¥
     13 grudnia 2014 roku strzelcy z jednostki strzeleckiej 3009
G³ubczyce im. p³k. Stanis³awa Gliñskiego Zwi¹zku Strzeleckiego
"Strzelec" Organizacji Spo³eczno -Wychowawczej, wziêli czyn-
ny udzia³ w zajêciach zorganizowanych i przeprowadzonych
przez Stra¿ Leœn¹, których tematem by³a edukacja przyrodniczo
- leœna. Ponadto strzelcy ze stra¿¹ leœn¹ patroli las w poszukiwa-
niu wnyków i pu³apek ykorzystywanych  do  nielegalnego od³o-
wu  zwierz¹t.

     Las G³ubczycki znajduje siê na pó³noc od miasta i ma po-
wierzchniê 1597,5 ha.  Wystêpuje w warunkach naturalnych wiele
gatunków drzew, zarówno iglastych jak i liœciastych (takich jak
lipy, graby, dêby w wieku 120-145 lat). Wystêpuje tu tak¿e ca³a
ró¿norodnoœæ bylin, takich jak np. wawrzynek wilcze³yko, pier-
wiosnek wynios³y, lilia z³otog³ów, jaskier kaszubski, zawilec ¿ó³ty
czy bluszcz pospolity. Co siê tyczy zwierz¹t, wystêpuje tu wiele
gatunków ptaków (np. parusy z rodziny sikor, dziêcio³y, w 1998
roku w lesie gnieŸdzi³ raróg), ale tak¿e p³azów, gadów i ssaków.
Las G³ubczycki jest idealny dla celów turystycznych i rekreacyj-
nych.   Po zajêciach strzelcy uzupe³nili si³y spo¿ywaj¹c indywi-
dualne racje ¿ywnoœciowe. Zorganizowano tak¿e ognisko inte-
gracyjne podczas którego podsumowano zajêcia, utrwalono
zdobyt¹ wiedza a tak¿e zaplanowane kolejne.
Nadleœnictwo reprezentowa³ Komendant Posterunku Stra¿y
Leœnej przy Nadleœnictwie Prudnik Artur Fia³kowski. Spotkanie
odby³o siê z inicjatywy dowódcy g³ubczyckiej jednostki strze-
leckiej -  Inspektora ZS Grzegorza Tobiasiñskiego.
                                                            GRZEGORZ TOBIASIÑSKI

>>> W przerwie festiwalu wyst¹pili: zespó³ taneczny z SOSzW,
Karate-Do G³ubczyce,  Marta Kubów - skrzypce przy akompa-
niamencie  Agnieszki Kubów oraz Amelia Kowalska i Marysia
Artymiak - taniec. Na koniec  burmistrz Jan Krówka uroczyœcie
wrêczy³ nagrody dla wyró¿nionych uczestników.

Organizatorzy festiwalu szczególnie dziêkuj¹: burmistrzowi
G³ubczyc, który nie tylko by³ z nami obecny, ale tak¿e obj¹³ pa-
tronat finansowy nad imprez¹. Podziêkowania kierujemy tak¿e
do dyrektora MOK Zbigniewa Zió³ko za udostêpnienie sali.
Dziêkujemy tak¿e Stefanii Kurek,  Januszowi Ga³eckiemu, Ada-
mowi Kamiñskiemu, firmie "Turek" G³ubczyce i Okrêgowej Spó³-
dzielni Mleczarskiej. Wyrazy wdziêcznoœci kierujemy równie¿ w
stronê dyrekcji  i nauczycieli Szko³y Podstawowej nr 1 z O.I. za
wsparcie i pomoc w organizacji festiwalu. Dziêkujemy równie¿
wszystkim nauczycielom, rodzicom i uczestnikom za tak liczne
zainteresowanie festiwalem.

                                       Iwona Kozakiewicz, Alicja Rogala
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CO S£YCHAÆ W PRZEDSZKOLACH POMYŒLNE ZAKOÑCZENIE
 dwóch czesko-polskich projektów

w przedszkolu i szkole podstawowej Klíèek
     W listopadzie, w ramach projektów czesko-polskiej wspó³pra-
cy, które realizowaliœmy z polskimi przedszkolami z Pietro-
wic i z Zopowy, pomyœlnie zakoñczone zosta³y 2 projekty pod
tytu³em "Uczymy siê wspólnie" oraz "Nie tylko w siodle ra-
zem sportujemy".
W pierwszym projekcie dzieci zapozna³y siê obu jêzykami. Odby³o
siê 6 wspólnych spotkañ z ró¿nymi tematami, gdy dzieci zapozna³y
siê z jêzykiem swojego najbli¿szego s¹siada. Czêœci¹ projektu by³y
tak¿e lekcje Montessori,
gdzie dzieci i ich nauczy-
ciele wypróbowali sobie
pracê z pomocami Mon-
tessori. Dla nauczycieli i
rodziców przygotowany
zosta³ wyk³ad o znaczeniu
"Pedagogiki Montessori"
jak równie¿ wyk³ad pod
tytu³em "Respektowaæ i
byæ respektowany".
     W drugim projekcie
polskie dzieci razem z cze-
skimi uda³y siê wspólnie na tzw. "Wspóln¹ szko³ê w przyrodzie",
gdzie razem spêdzi³y tydzieñ w siodle z koñmi i próbowa³y ró¿ne
sporty. Szko³a by³a bardzo udana, a dzieci wci¹¿ wspominaj¹ na
wspólne chwile spêdzone razem. Poniewa¿ projekt nie tylko by³
ukierunkowany na sport, ale równie¿ na zdrowie, odby³ siê w na-
szym przedszkolu wk³ad pod tytu³em "Zdrowy alfabet". U dzieci,
jednak wygra³ klaun "B¹belka", który przedstawi³ swoje ka-
wa³ki z b¹belkami podczas "Imprezy ogrodowej", która odby-
³a siê w paŸdzierniku. Pomimo  zmian pogody imprezy odby³y
siê z sukcesem, dzieci wypróbowa³y sobie szkó³kê b¹belkow¹.
Poniewa¿ oba projekty podoba³y siê zarówno dzieciom jak równie¿
nauczycielom, postanowiliœmy nadal kontynuowaæ we wspólnej
wspó³pracy. Ju¿ teraz nie mo¿emy doczekaæ siê wspólnego spo-
tkania, które odbêdzie siê na wiosnê w Pietrowicach.
                                                              Mgr. Richard Wegrzyn

PRZYJACIELE BEZ GRANIC !!!
      W listopadzie uczestniczyliœmy w kolejnych dwóch wspól-
nych lekcjach czeskiego i polskiego dla przedszkolaków .
W nastêpnej czêœci projektu czesko - polskiego "Przyja-
ciele bez granic - Porozumiejmy siê wspólnie CZ. 3.22/
3.3.07/14.04351.  zajêliœmy siê tematem "¯ywnoœæ - jedze-
nie". Uczestnikami projektu by³y dzieci z Przedszkola w
Pietrowicach i Zopowych.
      Praca dzieci  odbywa³a siê przy tablicy interaktywnej. Za-
jêcia odby³y siê w  blokowym nauczaniu, gdzie dotyczy³y w
czêœci I - owoców  i warzyw,  w czêœci II -  wyrobów z miêsa i
mleka.  Zajêcia by³y dla uczestników prowadzone w sposób
ciekawy i interesuj¹cy. Mia³y na celu pobudzenie wszystkich
zmys³ów, rozwijanie logicznego myœlenia i sprawnoœci manu-
alnych w czasie wykonywania "owocowych cudaków" i
wyklejania na  papierowych talerzach produktów ¿ywnoœcio-
wych z miêsa i mleka
     W grudniu goœciliœmy w naszym przedszkolu w Pietrowi-
cach dzieci z Czech i Zopowych w ramach spotkañ projekto-
wych. Tematem grudniowych wizyt by³o "Bo¿e Narodzenie,
zwyczaje œwi¹teczne, tradycje, kolêdy".  Przybyli goœcie brali
udzia³ w przedstawieniu pt. " Zima ciekawej królewny" oraz
spotkaniu z Miko³ajem i Œnie¿ynk¹. Zgodnie z tradycj¹  Miko-
³aj  obdarowa³ wszystkich uczestników spotkania prezentami
i drobnymi upominkami. Na zakoñczenie po wspólnych zaba-
wach zasiedliœmy do s³odkiego poczêstunku. Dzieci pe³ne
radoœci po¿egna³y przyby³ych  goœci.
    Ostatnim tegorocznym spotkaniem dzieci  z przedszkoli z
Pietrowic i Zopowych by³o uczestnictwo  w zabawach i grach
zwi¹zanych z tradycja bo¿onarodzeniow¹ w Czechach. Zajê-
cia odbywa³y siê  przy tablicy interaktywnej. Korzystanie z
technologii informatycznej jest dla dzieci przyjemnoœci¹, po-
trafi¹ po³¹czyæ teorie z praktyk¹ w wykonywaniu zadañ.
       Koñcz¹c nasze spotkanie dzieci wspólnie œpiewa³y, bawi-
³y siê, dzieli³y siê wspomnieniami o tradycjach zbli¿aj¹cych
siê œwi¹t na przyk³adzie w³asnych rodzin. Przedszkolaki nie
mia³y  problemów z komunikacj¹ mimo jêzykowej bariery.
                                                                            Jadwiga Buczma

MAGICZNE MIKO£AJKI W PRZEDSZKOLU W ZOPOWYCH
    5 grudnia, dzieci z oddzia³u 3,4- latków Przedszkola w Zopowych z wielkim utêsknie-
niem czeka³y na niezwyk³ego goœcia - Œwiêtego Miko³aja. Ju¿ od samego rana z niecier-
pliwoœci¹ spogl¹da³y w okienka i nas³uchiwa³y dŸwiêku srebrnego dzwoneczka.
        Miko³aj nie zapomnia³ o naszym przedszkolu i przyby³ do nas tu¿ po obiedzie
razem ze swoj¹ œwit¹: Diabe³kiem i Œnie¿ynk¹. Gdy tylko siê pokazali w drzwiach
na wszystkich malutkich buŸkach pojawi³ siê szczery uœmiech. Dzieciaki w czer-
wonych czapeczkach by³y bardzo podekscytowane i przywita³y ich gromkimi
brawami, a Miko³aj swoje wejœcie rozpocz¹³ niezawodnym: Ho! Ho! Ho!.  Wielkie
zainteresowanie dzieci wzbudzi³ ogrom prezentów, z jakimi przyby³ Œwiêty Miko-
³aj. Aby otrzymaæ piêkny upominek ka¿de dziecko musia³o zaœpiewaæ piosenkê
lub powiedzieæ wierszyk. Wszystkie dzieci wywi¹za³y siê ze swoich zadañ a w
zamian dosta³y piêkny prezent od Miko³aja. Œw. Miko³aj nie zapomnia³ równie¿ o nauczycielkach przedszkola, pracownikach obs³ugi
i administracji oraz rodzicach, którzy byli ogromnie zaskoczeni i z uœmiechem na ustach dziêkowa³y Miko³ajowi za skromny upomi-
nek i pamiêæ.  Oczywiœcie nie oby³o siê bez wspólnych, pami¹tkowych zdjêæ z Miko³ajem i jego œwit¹. Na zakoñczenie dzieci
podziêkowa³y za prezenty i obdarowa³y niezwyk³ego goœcia piêknymi serduszkami w³asnorêcznie wykonanymi, sk³adaj¹c przy tym
obietnicê, ¿e przez ca³y nastêpny rok bêd¹ bardzo grzeczne, by Miko³aj nie zapomnia³ o nich i przyniós³ znów upragnione prezenty.
W podziêce zaprosi³y Miko³aja, Diabe³ka i Œnie¿ynkê na poczêstunek przygotowany przez rodziców- Miko³aj i pomocnicy byli
bardzo zaskoczeni i serdecznie za to dziêkuj¹. Nastêpne odwiedziny dopiero za rok. Ju¿ nie mo¿emy siê ich doczekaæ.
                                                                                                                                                                             mgr Krystyna Zapotoczna
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BO¯ENA B¥K-SIEMIENIEC ur.28.01.1966r. w G³ubczycach,
absolwentka Technikum Rolniczego w G³ubczycach i studiów
magisterskich Politechniki Opolskiej na Wydziale Wychowania
Fizycznego i Fizjoterapii. Przygodê z badmintonem rozpoczê³a w
szóstej klasie szko³y podstawowej w 1978 r.

Reprezentantka klubu LKS Technik G³ubczyce 1978-1993, gdzie
pierwszym trenerem by³ Ryszard Borek, a nastêpnie wspó³pra-
cowa³a z chiñskim trenerem Zchou Jung Ling. Jest wielokrotn¹
mistrzyni¹ Polski, zdoby³a 29 medali Mistrzostw Polski w tym 11
z³otych, 6 srebrnych i 12 br¹zowych w grze pojedynczej, po-
dwójnej i mieszanej. Wielokrotnie uczestniczy³a w Mistrzostwach
Europy i œwiata. Mistrzyni wielu miêdzynarodowych turniejów
w Europie.W latach 1988-1990 dwukrotnie zdoby³a Grand Prix

Europy, a  raz  zajê³a
drugie miejsce. W
1992 roku uczestni-
czy³a w Igrzyskach
Olimpijskich w Barce-
lonie, gdzie zajê³a 9
miejsce w grze podwój-
nej.

Obecnie pe³ni funk-
cjê Prezesa Opolskiego
Okrêgowego Zwi¹zku

Badmintona w G³ubczycach, jest nauczycielem i trenerem bad-
mintona. Zas³u¿ona Mistrzyni Sportu, w 2013 r. otrzyma³a srebrny
medal  za zas³ugi dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

BO¯ENA HARACZ -WOJTKOWSKA ur. 28.10.1962 r. w G³ub-
czycach, absolwentka Technikum Rolniczego w G³ubczycach,
studiów trenerskich we wroc³awskiej AWF oraz studiów magi-
sterskich Politechniki Opolskiej na Wydziale Wychowania Fi-
zycznego i Fizjoterapii. Swoj¹ karierê rozpoczê³a w
1974 w pi¹tej klasie szko³y podstawowej. Repre-
zentantka miejscowych klubów: Unii (1974-78), Po-
lonii (1979-1980) i  LKS Technik G³ubczyce 1981-
2000. Pierwszym trenerem by³ Boles³aw Zdeb,w dal-
szej karierze sportowej trenerami byli Ryszard Bo-
rek i  chiñski trener Zchou Jung Ling. Jest multime-
dalistk¹ Mistrzostw  Polski, zdoby³a a¿  51 medali w
tym 34  z³otych, w grze pojedynczej, podwójnej i
mieszanej. Wielokrotnie uczestniczy³a w Mistrzo-
stwach Europy i œwiata. Mistrzyni wielu miêdzyna-
rodowych turniejów w Europie. W roku 1988 zdo-
by³a drugie miejsce  w Grand Prix Europy. Na œwiatowej liœcie
klasyfikacyjnej IBF w lutym 1991 by³a 6 par¹ na œwiecie w grze
mieszanej z Jerzym Do³hanem. W 1992 roku uczestniczy³a w
Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie. Po zakoñczeniu karie-
ry zawodniczej rozpoczê³a pracê jako trener badmintona. W roku
2003 prowadzona przez ni¹ reprezentacja Polski do lat 17 zdoby-
³a srebrny medal w dru¿ynowych mistrzostwach Europy. Laure-
atka ogólnopolskiego konkursu „Trener Roku 2003”.

  Obecnie trenerka LKS Technik G³ubczyce i Szko³y Mistrzo-
stwa Sportowego G³ubczyce. Zas³u¿ona Mistrzyni Sportu, w
2013 r. otrzyma³a srebrny medal  za zas³ugi dla Polskiego Komi-
tetu Olimpijskiego.

    KATARZYNA KRASOWSKA ur. 28.09.1969r. w Opolu. Ab-
solwentka Liceum Ogólnokszta³c¹cego w G³ubczycach i wro-
c³awskiej AWF. Swoj¹ przygodê z badmintonem rozpoczê³a w
klubie Zryw Opole 1981-1985 pod okiem swojego taty  trenera
Mariana Krasowskiego. W latach  1986-2001 reprezentantka klu-

G£UBCZYCCY OLIMPIJCZYCY bu LKS Technik G³ubczyce, gdzie trenerem by³ Ryszard Borek,
wspó³pracowa³a z chiñskim trenerem Ling Bo. Zdobywczyni 21
medali Mistrzostw Polski, w tym 13 z³otych. Do najwiêkszych
sukcesów sportowych nale¿y zaliczyæ 5 miejsce w Mistrzostwach
Europy w latach 1996 i 1998 w grze pojedynczej oraz br¹zowy
medal w Polish Open 1997 i 1998. Medalistka  wielu miêdzynaro
dowych turniejów. Uczestniczka trzech Igrzysk Olimpijskich
1992 Barcelona, 1996 Atlanta  (9 miejsce w grze pojedynczej)
i 2000 Sydney.

Po zakoñczeniu kariery sportowej, pracuje jako trener na Cy-
prze, obecnie jest trenerem kadry Cypru w U-17. Zas³u¿ona Mi-
strzyni Sportu, w 2013 r. otrzyma³a srebrny medal  za zas³ugi dla
Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

PRZEMYS£AW WACHA  ur.31.01.1981r.
w G³ubczycach. Absolwent Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w G³ubczycach  i Wy¿szej Szko-
³y Wychowania Fizycznego i Turystyki w Su-
praœlu (Filia AWF Warszawa). Od 1988 r. re-
prezentant klubu LKS Technik G³ubczyce.
Trenerzy: Ryszard Borek, Karol Hawel, Bo¿e-
na Haracz  i Young Man Kim. Zdoby³ 27 me-
dali Mistrzostw Polski w tym 14 z³otych. Dwukrotny medalista
Mistrzostw Europy Juniorów 1999 (srebrny w grze podwójnej i
br¹zowy w grze pojedynczej). Ponadto dwukrotnie zdoby³ dwa
br¹zowe medale na Mistrzostwach Europy Seniorów 2008. W
Dru¿ynowych Mistrzostwach Europy w 2010 roku wywalczy³
srebrny medal. W roku 2002 zosta³ Akademickim Mistrzem Œwiata
w grze podwójnej i br¹zowym medalist¹ w grze pojedynczej.
Wielokrotny zwyciêzca miêdzynarodowych mistrzostw Austrii,
Francji, Czech, Szkocji, S³owacji, Brazylii, Holandii w grze poje-
dynczej i podwójnej. Trzykrotny uczestnik Igrzysk Olimpij-
skich w Atenach 2004, Pekinie 2008 i Londynie 2012. Zas³u-
¿ony Mistrz  Sportu, w 2013 r. otrzyma³ srebrny medal  dla zas³u-

gi dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
BOREK RYSZARD ur. 9.03.1946 (Niemcy)  w la-

tach 60-tych ub. wieku rozpocz¹³ promowanie w G³ub-
czycach nieznanej bli¿ej dyscypliny sportowej  jak¹
by³ badminton.  By³ inicjatorem  i za³o¿ycielem  Lu-
dowego Klubu Sportowego "Technik" G³ubczyce i
jego wieloletnim trenerem.  Dziêki wielkiemu poœwiê-
ceniu i zaanga¿owaniu  Klub w swojej historii by³ 24-
krotnie  Dru¿ynowym Mistrzem  Polski  w badminto-
nie.

Polski Zwi¹zek Badmintona  powo³a³ go na trene-
ra kadry narodowej oraz  trenera Olimpijczyków - Atlanta 1996,
Sydney 2000, Ateny 2004. Pracowa³ równie¿ jako  trener repre-
zentacji Cypru 2005-2009 i trener Klubu Morfoticos - Nikozja

Ryszard Borek dziêki osi¹ganym wysokim wynikom sporto-
wym w badmintonie zas³u¿y³ siê wielce dla swojego miasta :
* wybudowano pierwsz¹  w Polsce pe³nowymiarow¹ halê spor-
tow¹ do badmintona,
* powsta³a Szko³a Mistrzostwa Sportowego w badmintonie
* powsta³ Oœrodek Przygotowañ Olimpijskich w badmintonie,
*  w G³ubczycach powo³ano Polski Zwi¹zek Badmintona
* jego zawodnicy startowali na Igrzyskach Olimpijskich: Barce-
lona 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Ateny 2004, Pekin 2008,
Londyn 2012

Przyczyni³ siê znakomicie do promocji G³ubczyc jako "nieko-
ronowanej stolicy" polskiego badmintona.

Obecnie jest na emeryturze, jednoczeœnie  wiceprezesem  Za-
rz¹du Klubu "Technik" G³ubczyce
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BADMINTON -  LKS TECHNIK
OSI¥GNIÊCIA  ZAWODNIKÓW

LKS TECHNIK   W 2014R
LKS Technik G³ubczyce dzia³a od ponad 40-tu lat, propaguj¹c

olimpijk¹ dyscyplinê sportu jak¹ jest badminton.
W Klubie trenuje oko³o 60-ciu zawodników  w ró¿nych kate-

goriach wiekowych (dzieci U-9, ¿acy U-11, m³odzicy m³odsi U-
13, m³odzik U-15, junior m³odszy U-17, junior U-19, m³odzie-
¿owcy U-21 i elita ) w tym 34 zawodników posiada licencjê Pol-
skiego Zwi¹zku Badmintona.

Obecnie do Kadry Narodowej powa³anych jest 6-ciu zawodni-
ków: trzech m³odzików Maciej Matusz, Bartosz Ga³¹zka i Kordian
Kobylnik, junior m³odszy Jakub Gireñ, dwóch juniorów  Przemy-
s³aw Szyd³owski ,Robert Mirga oraz czterech zawodników z elity
powo³anych do kadry olimpijskiej: Agnieszka Wojtkowka, Aneta
Wojtkowska, Przemys³aw Wacha  i Wojciech Szkudlarczyk.

W roku 2014 zawodnicy LKS Technik G³ubczyce brali udzia³ w
rozgrywkach turniejowych w ka¿dej kategorii wiekowej na szcze-
blu wojewódzkim, ogólnopolskim, miêdzynarodowym .

W kategorii dzieci U-9 i ¿aków U-11 nasi zawodnicy brali udzia³
w 10-ciu turniejach wojewódzkich, ogólnopolskich  i miêdzynaro-
dowych, gdzie ogó³em zdobyli 20 medali. Nasi najm³odsi medali-
œci to: Maja Janko, Lena Sabina, Nicola Mazur, Oliwia Siekierzyñ-
ska, Julia Korowiecka, Angelika Kowarska, Szymon Œlepecki, Ja-
kub Mazur i Karol Serwetnicki.

W pozosta³ych wy¿ej wymienionych kategoriach wiekowych
zawodnicy LKS Technik G³ubczyce brali udzia³ w 20 -tu turniejach
ogólnopolskich oraz oœmiu turniejach Grand Prix Polski zdoby-
waj¹c ogó³em oko³o 100 medali.

Na szczeblu miêdzynarodowym natomiast w kategorii m³odzi-
ków i elity brali udzia³ w presti¿owych turniejach zagranicznych
na ca³ym œwiecie zdobywaj¹c medale  oraz równie¿ brali udzia³ w
Mistrzostwach  Europy i Mistrzostwach  Œwiata.

W roku 2014 zawodnicy Klubu LKS Technik G³ubczyce brali
udzia³ w Indywidualnych  Mistrzostwach Polski w badmintonie
we wszystkich kategoriach wiekowych, a tak¿e w Dru¿ynowych
Mistrzostwach Polski Juniorów i M³odzików. W  IMP zawodnicy
LKS technik  zdobyli £¹cznie 26 medali:11z³otych, 8 srebrnych i 7
br¹zowych ,a DMP zdobyli dwa medale z³oty w m³odzikach i srebr-
ny w juniorach.

Medaliœci Indywidualnych Mistrzów Polski:
I.M³odzicy M³odsi
  1.Patryk Kobeluch      - 2 z³ote medale
  2.Barosz Ga³¹zka         -1 z³oty i 1 srebrny medal
  3.Maciej Matusz          -1 z³oty  i 1 br¹zowy medal
  4.Szymon Œlepecki      - 1 br¹zowy medal
  5. Jakub Mazur            - 1 br¹zowy  medal
II . M³odzicy
1. Kordian Kobylnik       - 1 z³oty medal i 1 br¹zowy medal
2. Weronika Koœció³ek   - 1  br¹zowy medal
III. Juniorzy M³odsi
  1. Robert Mirga    - 1 z³oty medal
IV. Juniorzy
   1.Przemys³aw Szyd³owski     -  1 srebrny medal
V  M³odzie¿owiec
  1. Katarzyna Macedoñska    -  2 srebrne medale
   2.Justyna Pasternak              - 1 srebrny medal
   3. Kinga Haracz                     - 1 br¹zowy medal
VI Elita
     1. Agnieszka Wojtkowska    -    2 z³ote medale
     2.Aneta Wojtkowska            -    1 z³oty i 1 br¹zowy medal

     3.Aleksandra  Walaszek       -      2  srebrne   medale
     4.Przemys³aw Wacha           -       1 z³oty medal
     5. Wojciech Szkudlarczyk     -      1 z³oty i 1 srebrny medal

Medaliœci Dru¿ynowych Mistrzostw Polski w kategorii:
M³odzików  z³oty medal zdobyli: Kordian Kobylnik, Maciej Ma-

tusz, Bartosz Ga³¹zka, Maciej Siemiginowski, Jakub Minartowicz,
Maciej Gajewski.

Juniorów srebrny medal zdobyli: Przemys³aw Szyd³owski, Ro-
bert Mirga, Micha³ Ustimowicz, Sebastian Obrycki.

Na stronie 20 zdjêcie zawodników LKS Technik G³ubczyce.

 MIKO£AJKI
       29 listopada, strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 3009 G³ub-
czyce ZS STRZELEC OSW im. p³k Stanis³awa Gliñskiego wziêli
w ogólnopolskiej akcji Miko³ajki zorganizowanej przez Funda-
cjê PKO BP. Podczas spotkañ miko³ajkowych dzieci bior¹ udzia³
w interaktywnej zabawie, która wci¹ga widza w wydarzenia na
scenie, czyni¹c go jednym z aktorów. Po za tym dzieci maja
okazjê do poznania
tradycji œwi¹t.
Mog¹ równie¿ roz-
win¹æ swoje talen-
ty manualne po-
przez robienie wieñ-
ców z siana, ozda-
biania w³asnorêcz-
nie zrobionych
muffinów czy deko-
rowania gwiazdek
na choinkê. Œwiet-
na zabawa dzieci,
ich radoœæ i dobro
powoduje, ¿e Œwiê-
ty Miko³aj odzy-
skuje g³os i dziêki dzieciom wraca nadzieja, ¿e œwiêta odbêd¹
siê na czas.. Ca³a impreza jest pe³na Œwi¹tecznej atmosfery oraz
uœmiechów maluchów. Opolski Odzia³ Fundacji przeprowadzi³ ak-
cje Miko³ajki w Studenckim Centrum Kultury Uniwersytetu Opol-
skiego. G³ubczyck¹ jednostkê strzelecka reprezentowali Aleksan-
dra G³owacka, Adriana Krajczy, Grzegorz Tobiasiñski, Mateusz
Marcinko, Pawe³ Przysiê¿niuk, Dawid Morawiec, Micha³ Soczyñ-
ski, Dawid Bednarczuk.
Uœmiech na twarzy dziecka - bezcenne.

                                                      GRZEGORZ TOBIASIÑSKI
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TAEKWONDO
OSI¥GNIÊCIA KLUBU SPORTOWEGO

 TAEKWONDO  W 2014 ROKU
Najlepsi zawodnicy

Karolina Konik
* Mistrzostwa Europy Taekwondo Riccione W³ochy-I m.dru¿ynowe tech-
niki specjalne, IIm.indywidualne walki do 65 kg,II m.dru¿ynowe testy si³y
*Mistrzostwa Polski Seniorów  Taekwondo Czêstochowa -II m. walki
dru¿ynowe, II m. uk³ady dru¿ynowe,   III m. walki, III m. techniki specjalne
* Mistrzostwa Polski Juniorów  Taekwondo Bystrzyca K³odzka
-   I m. walki do 60 kg,
*Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski Taekwondo Czêstochowa
-I m. walki do 64 kg
*Puchar Europy Seniorów Taekwondo Budapeszt Wêgry
 - I m. walki dru¿ynowe, II m. walki do 62 kg,
*Puchar Polski Taekwondo - I m. walki,
* Miêdzynarodowy Turniej "Morawa Open 2014"  Frydek Mistek
Czechy - I m. walki juniorów do 64  kg, I m. walki do 63 kg seniorów.
*Miêdzynarodowy Turniej "Masters Mazowia Cup" Ciechanów
- I m. walki seniorów,  I m. walki juniorów.
* Nagradzana przez Ministra Sportu, Marsza³ka Województwa
Opolskiego i Burmistrza G³ubczyc,
Otrzyma³a  nagrodê Prymusa Opolszczyzny.
* Reprezentantka Kadry Narodowej Polski.
Kamila Ciechanowska
* Mistrzostwa Polski Seniorów  Taekwondo Czêstochowa
-   II m. uk³ady,  II m. walki dru¿ynowe, II m. uk³ady dru¿ynowe
*Mistrzostwa Polski Juniorów  Taekwondo Bystrzyca K³odzka
-   II m. walki do 55 kg, II m. uk³ady
*Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski Taekwondo Czêstochowa
 - I m. walki, II m uk³ady
*Puchar Europy Seniorów Taekwondo Budapeszt - I m. walki do 56 kg,
III m. uk³ady *Puchar Polski Taekwondo - I m. walki, II m. uk³ady
*Miêdzynarodowy Turniej "Morawa Open 2014"  Frydek Mistek
- I m. walki do 56 kg, II m. uk³ady. Tytu³ najlepszej zawodniczki juniorów.

*Miêdzynarodowy Turniej "Masters Mazowia Cup"
Ciechanów - I m. uk³ady seniorów, I m. walki seniorów,
I m. uk³ady juniorów, II m. walki juniorów.  Tytu³ najlep-
szej zawodniczki juniorów i seniorów.
*Nagradzana przez  Marsza³ka Województwa Opolskie-
go i Burmistrza G³ubczyc, Otrzyma³a  nagrodê Prymusa
Opolszczyzny.
* Reprezentantka Kadry Narodowej Polski.
Paulina Szpak
*Mistrzostwa Polski Seniorów  Taekwondo Czêstocho-
wa -II m. walki dru¿ynowe, II m. uk³ady dru¿ynowe, III
m. uk³ady
* Puchar Europy Seniorów Taekwondo Budapeszt
- I m. walki do 50 kg, I m. uk³ady
*Tytu³ najlepszej zawodniczki seniorów Pucharu Europy
w Budapeszcie 2014
*Puchar Polski Taekwondo -  II m. uk³ady
*Miêdzynarodowy Turniej "Morawa Open 2014"  Fry-
dek Mistek - II m. walki do 56 kg, I m. uk³ady.
Nagradzana przez Marsza³ka Województwa Opolskie-
go i Burmistrza G³ubczyc,
Otrzyma³a  nagrodê Prymusa Opolszczyzny.
Reprezentantka Kadry Narodowej Polski.
Marta Wsiaki
* Mistrzostwa Polski Seniorów  Taekwondo Czêsto-
chowa -     II m. walki dru¿ynowe, II m. uk³ady dru¿yno-
we, III m. uk³ady, III m. walki do 68 kg
*Puchar Europy Seniorów Taekwondo Budapeszt
 - III m. walki do 68 kg, I m. walki dru¿ynowe
* Puchar Polski Taekwondo -  II m. uk³ady
*Miêdzynarodowy Turniej "Morawa Open 2014"
Frydek Mistek - II m. walki do 68 kg, III m. uk³ady.
Nagradzana przez Marsza³ka Województwa Opolskie-
go i Burmistrza G³ubczyc, Otrzyma³a  nagrodê Prymusa
Opolszczyzny.
Bartosz S³odkowski
*Mistrzostwa Europy Juniorów 2013 I m. walki dru¿y-
nowe i III m. walki powy¿ej 70 kg
*Mistrzostwa Polski Seniorów  Taekwondo Czêstocho-
wa - II m. walki powy¿ej 85 kg,  II m. testy si³y
*Miêdzynarodowe Mistrzostwa Polski Taekwondo
Czêstochowa - I m. walki powy¿ej 85 kg
*Puchar Polski Taekwondo - I m. walki powy¿ej 85 kg,
*Miêdzynarodowy Turniej "Morawa Open 2014"  Fry-
dek Mistek - I m. walki powy¿ej 85 kg
*Miêdzynarodowy Turniej "Masters Mazowia Cup"
Ciechanów - I m.  walki powy¿ej 85 kg
* Nagradzany przez Ministra Sportu, Marsza³ka
Województwa Opolskiego i Burmistrza G³ubczyc.
* Reprezentant Kadry Narodowej Polski.
¯³obicki Wojciech
*Mistrzostwa Polski Juniorów M³odszych  Taekwon-
do Nowa Ruda - I m. walki powy¿ej 78 kg
*Puchar Europy Juniorów Taekwondo Budapeszt
- III m. uk³ady dru¿ynowe
*Miêdzynarodowy Turniej "Morawa Open 2014"
Frydek Mistek - I m. walki powy¿ej 70 kg.
Na zdjêciu na podium: Paulina Szpak, Kinga Sztucka, Kami-
la Ciechanowska, Wojciech ̄ ³obicki, Daniel Jano, u do³u
Bartosz S³odkowski, Karolina Konik, Marta Wsiaki
Na str. 20 - zdjêcie zawodników klubu
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KARATE

 Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-Do G³ubczyce zrzesza 57 osób
trenuj¹cych w tym 12 doros³ych, którzy s¹ rodzicami dzieci.

W 2014r startowaliœmy na 20 zawodach w Polsce i zagranic¹.
Byliœmy organizatorem miêdzynarodowych zawodów oraz miê-
dzynarodowego seminarium z najlepszym trenerem kata w œwie-
cie Santo Torre. Braliœmy udzia³ w trzech pokazach na ternie

naszej gminy oraz w czterech seminariach na
terenie kraju z Santo Torre. W tym roku zdoby-
liœmy 40 z³otych medali, 24 srebrnych medali
oraz 44 br¹zowych medali.

Wyró¿niaj¹cymi  zawodnikami s¹:
Klaudia Bociek,  jest powo³ana do kadry

narodowej, która zdoby³a z³oty medal na Mi-
strzostwach Europy  FSKA w Poznaniu, br¹zo-
wy medal na Mistrzostwach Europy Shotoka-
nu w Zurichu, medale na Mistrzostwach Polski
Shotokanu i WKF oraz na innych zawodach
rangi krajowej i miêdzynarodowej.

Szymon Cieœlik, zdoby³ srebrny medal na Mi-
strzostwach Europy FSKA w Poznaniu, zloty

medal na Grand Prix Polski w £odzi oraz szereg medali na zawodach
rangi krajowej i miêdzynarodowej.

Klaudiusz Leliñski , zdoby³ z³oty medal
na Mistrzostwach Europy FSKA w Poznaniu
oraz szereg innych medali na zawodach kra-
jowych i miêdzynarodowych.

Franciszek Wysocki, zdoby³ z³oty medal
na Mistrzostwach Europy FSKA w Poznaniu
oraz szereg medali na zawodach krajowych i
miêdzynarodowych.

Tomasz Kolasa, zdoby³ br¹zowy medal na Mistrzostwach
Europy FSKA w Poznaniu oraz szereg medal na zawodach rangi
krajowej i Miêdzynarodowej.

 Klub nasz posiada ³¹cznie 16 zawodników, którzy zdobywali
szereg medal na zawodach rangi krajowej i miêdzynarodowej

Na str. 20 zdjêcie zawodników klubu.

OSI¥GNIÊCIA LKS
 KARATE-DO W 2014R

29 LISTOPADA 2014R W £ODZI
    odby³y siê zawody karate WKF /œwiatowej Federacji Karate/
      W zawodach startowa³o 400 zawodników z 32 klubów z oœmiu
pañstw. Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-Do G³ubczyce repre-
zentowali: Szymon Cieœlik, który w kata 14-15 lat zdoby³ z³oty
medal, w kata 12-13 lat zdoby³ br¹zowy medal, Wiktoria Sawicka,
która w kata 7 lat zdoby³a srebrny medal, natomiast Maciej Ko-
walczyk, Aleksander Kolasa, Tomasz Kolasa, Mateusz Stankie-
wicz, Klaudiusz Leliñski, Michalina Jung, Anna Paruszewska,
Julia Hac stoczyli wiele walk przegrywaj¹c 3 do 2 o wejœcia do
fina³u.

29 MISTRZOSTWA EUROPY
W SZWAJCARII

    POLSKA wygra³a w klasyfikacji generalnej 29 Mistrzostwa
Europy w Szwajcarii. Udzia³ w tak wielkim sukcesie mia³y te¿
G³ubczyce poprzez swoj¹ zawodniczkê Klaudiê Bociek
    Serdeczne podziêkowania dla Urzêdu Gminy w G³ubczycach
za sfinansowanie startu Klaudii Bociek na Mistrzostwach Euro-
py w Szwajcarii. Klaudia 29.11.2014 r. w podziêkowaniu zdoby³a
dla naszej gminy br¹zowy medal. Stoj¹c na podium spe³ni³a ma-
rzenia swoje, trenera i wielu innych osób.

FIRMA KOPEX EKO SP. Z O.O.
oferuje do sprzeda¿y nieruchomoœci objête ks. wieczyst¹
 o nr: OP1G/00000161/3 i OP1G/00035319/0
zlokalizowanymi w miejscowoœci  Równe, gm. G³ubczyce.
Zainteresowanych prosimy o sk³adanie ofert zakupu
w/w nieruchomoœci na adres spó³ki tj:
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 2 tel. 32 775 0780
lub drog¹ mailow¹: sekretariat.kopexeko@kopex.com.pl.
Termin sk³adania ofert up³ywa z dniem 28.02.2015 r.
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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,
redagowania  tekstów i zmiany tytu³ów;

Nie odpowiadamy za treœæ zamieszczonych
 og³oszeñ i reklam.

Numery archiwalne GG  - www.glubczyce.pl,
wszystkie GG oraz Kalendarze G³ubczyckie

na  http://www.sbc.org.pl
Druk - WIE-DRUK, ul. Królowej Jadwigi 1/29,

 42-500 Bêdzin, tel.604 257 694,
 www.wie-druk.pl

K¥CIK   POETYCKI

Fotografie noworodków:

KADR Studio

Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur,

G³ubczyce,

 Grunwaldzka 2,

662 065 354

  S£OWO STAJE
 SIÊ CIA£EM

       Najpiêkniejsze oto Œwiêta,
        Radoœæ w sercach niepojêta,
        Wszak narodzi³ siê Bóg - Cz³owiek,
        Pan nad œwiatem Król ubogi.
        Pochyl g³owê nad Stajenk¹,
        Pomyœl o potrzebuj¹cych,
        Niech puste miejsce przy stole
        Nie bêdzie li tylko symbolem.

Ref. S³owo staje siê Cia³em,
        Mi³oœæ wielka naszym udzia³em.
        Dzieciê Bo¿e - pe³nia ³ask,
        Zbawienia nadszed³ czas.

        Op³atek bia³y i ¿yczenia
        W tê noc Noc Niezwyk³¹, Tajemn¹,
        Kolêdy, Œwiêta Rodzina,
        Dla wszystkich Bo¿a Dziecina.

Ref. S³owo staje siê Cia³em …

         s³owa: Maria Farasiewicz
          muzyka: Józef Kaniowski

KOLÊDNICY

Moœci gospodarze b¹dŸcie pozdrowieni
Kolêdnicy z G³ubczyc tutaj zaproszeni
¯ycz¹ z Nowym Rokiem
wszelkiej pomyœlnoœci
Hej kolêda, kolêda!

Gwiazda Betlejemska przybie¿a³a z nami
Ta, co sprowadzi³a trzech królów do stajni
A nam pokaza³a drogê do zbawienia
Hej kolêda, kolêda!

Jest i z nami Turoñ, który paszcz¹ k³apie
Jak mu czego nie dasz, to Ciê zaraz z³apie
Tam, gdzie Turoñ chodzi,
to siê ¿ytko rodzi
Hej kolêda, kolêda!

A kolêdnik z szopk¹ niesie wam nowinê
¯e Panna przeczysta porodzi³a syna
Syna Jedynego, Boga prawdziwego
Hej kolêda, kolêda!

Chcemy kolêdowaæ, tradycjê podtrzymaæ
Zaraz anio³kowie ku wam bêd¹ witaæ
S³owo œwiête g³osz¹c o Bo¿ym Dzieci¹tku
Hej kolêda, kolêda!
                              Maria Farasiewicz

T£UMY SERC
Zagarniête serca przez
Serce p³yn¹ w dal.
Same nie wiedz¹ gdzie,
mo¿e do b³êkitnej krainy
z cichymi falami, mo¿e
z czym innym…
Mo¿e ³odzi¹…
Mo¿e statkiem… przez
ocean snów do krainy
przezroczystej lub
rybaczej przystani…
                                             Gabrysia

ZAKOCHANY ̄ AK
Pokocha³em Ciê moja piêkna dziewczyno,
Dla Ciebie chcê walczyæ i ¿yæ,
Jak Ciê widzê ma jedyna
To serce we mnie dr¿y,
Chcia³bym by tak mog³o zostaæ
I wci¹¿ widzieæ Tw¹ postaæ.
Bym patrzy³ w Tw¹ twarz,
Bo tyle dobroci w niej masz.
Kiedym odchodzi³ w mój œwiat
Da³em Ci najpiêkniejszy mój kwiat,
Bym pozosta³ w Twej pamiêci,
Taki ¿ywy i chwat.
Kiedy powrócê moja mi³oœci,
Dam Ci w prezencie mój œwiat,
Dam Ci bukiet pe³en hojnoœci,
I bêdê Ci dawa³ mój kwiat.
                           Witold Matulka-Senior
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Serdecznie Witamy Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej, urodzonych w paŸdzierniku/listopadzie 2014

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

Klimek Wojtuœ
s.Jadwigi Dobieszów

15.10 22.20 3750g 56cm

Kosiñska Nadia
c.Ma³gorzaty Kietrz

20.10 10.00 3550g 55cm

£akomy Jakub
s.Anny G³ubczyce

01.10 8.00 3980g 57cm

Macyszyn Rafa³ s. Ka-
tarzyny Œciborzyce W.
15.10 11.25 4020g 58cm

Mormul Lena
c.Aleksandry Jasiona

29.10 15.00 3350g 57cm

Nosal Przemek
s.Doroty Kietrz

06.10 9.10 3550g 56cm

Nowak Iga
c.Angeliki G³ubczyce

30.10 11.55 3650g 55cm

Olszewska Lena
c.El¿biety Wysoka

03.10 7.55 3820g 56cm

Skrêtowicz Aleksander
s.Joanny Ciermiêcice
05.10 4.10 2840g 53cm

Zakrzewska Zofia c.
Bernadety W³odzienin
21.10 18.50 2750g 51cm

¯ywina Staœ
s.Ewy Branice

01.10 21.25 3020g 55cm

Burdak
c.Anety Gniewkowice
27.11 8.35 3050g 55cm

Dyla Oskar
s.Ramony G³ogówek
23.11 1.35 3950g 57cm

Gumienny Kuba
s.Gracjany Kietrz

01.11 15.50 3850g 55cm

Jakubowski Tymon s.
Ma³gorzaty Dzier¿kowi-
ce 05.11 4.35 3000g 50cm

Jórków Tymoteusz s.
Bernadety Zopowy Os.
30.11 2.25 3280g 55cm

Kmec  Blanka
c.Edyty G³ubczyce

06.11 3.10 2820g 53cm

Knihinicka Maja
c.Ilony £¹ka Prudnicka
05.11 23.40 3320g 54cm

Kociak Aleksander
s.Anny G³ubczyce

30.11 18.55 4000g 57cm

Kraœnicki Antoœ
s.Agaty G³ubczyce

13.11 10.40 4140g 60cm

Kuczak Dominika
c.Magdaleny Prudnik
13.11 8.15 3340g 58cm

Kulas Wiktor
s.Eweliny Prudnik

13.11 9.30 2830g 52cm

Mirga Damian
s.Sabiny G³ubczyce

21.11 8.20 2800g 49cm

Nowak Wiktoria
c.Anny Debrzyca

04.11 8.35 3020g 50cm

Orkwiszewski Stanis³aw
s.Aliny Grudynia Wlk.
06.11 20.35 2520g 56cm
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