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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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14 lutego 2014r. w g³ubczyckim Ratuszu odby³o siê kolejne,
czwarte 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 Wiecestarost¹
Powiatu G³ubczyckiego przyby³ych oraz goœci:

- Dyrektora  Jacka Suskiego z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy
w Opolu
- Dyrektora  Pani¹ Iwonê Rataj z Powiatowego Urzêdu Pracy
w Kêpnie
- Adriana Ambrozik z Powiatowego Urzêdu Pracy w Kêpnie
- Zastêpcê Dyrektora Pani¹ Katarzynê Lotko-Czech Urz¹d
Marsza³kowski w Opolu - Departament Polityki Regionalnej
 i Przestrzennej
- Zastêpcê Dyrektora Pani¹ Ma³gorzatê Oleksiewicz z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Go
spodarki Rolnej
- Dyrektora Pana Waldemara Zadkê z Departamentu Edukacji
i Rynku Pracy w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa
 Opolskiego.
 Pani Katarzyna Lotko-Czech z Departamentu Polityki Regio-

nalnej i Przestrzennej -  przedstawi³a   Strategiê dla Wojewódz-
twa Opolskiego na lata 2014-2020, a instrumenty pomocy dla
przedsiêbiorców omówi³a Pani Ma³gorzata Oleksiewicz z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Rolnej

 Uczestnikom warsztatu przedstawiono dobre praktyki  Part-
nerstwa Lokalnego na terenie Polski.

W spotkaniu wziê³o udzia³ 115 osób, co œwiadczy o bardzo

IV WARSZTATY PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ  O¯YWIENIA
SPO£ECZNO-GOSPODARCZEGO  I TWORZENIA MIEJSC PRACY

W POWIECIE G£UBCZYCKIM
                     "Dobre pomys³y nie maj¹ przesz³oœci,  maj¹ tylko przysz³oœæ”
                                                                                                                                          Robert Mallet

du¿ym  i wci¹¿ rosn¹cym zainteresowaniu naszymi warsztatami.
W warsztatach aktywnie uczestniczy³a m³odzie¿ powiatu g³ub-

czyckiego, która chêtnie wypowiada³a siê w sprawach zwi¹za-
nych z rozwojem naszego powiatu. M³odzi uczestnicy stworzyli
projekt pt. "M jak m³odzi".

W dalszej czêœci warsztatów stworzono propozycje projek-
tów rozwoju lokalnego i aktywizacji bezrobotnych na  ryn-
ku pracy opartych na wypracowanej diagnozie spo³eczno-
gospodarczej powiatu g³ubczyckiego. Tematyka projektów
by³a nastêpuj¹ca:

- Uszczelnianie lokalnych wycieków w powiecie g³ubczyckim.
- Œrodowisko spo³eczno-gospodarcze w powiecie

g³ubczyckim.
-  Zachêcenie do tworzenia nowych firm, instytucji i organiza-

cji w gminach  i powiecie g³ubczyckim pod potrzeby mieszkañ-
ców i klientów spoza powiatu.

- Przyci¹ganie z zewn¹trz potrzebnych firm, instytucji i organi-
zacji pozarz¹-
dowych do
powiatu g³ub-
czyckiego w
celu wzboga-
cenia i uzupe³-
nienia oferty
lokalnej.

Zaanga¿o-
wanie oraz wspó³praca osób zainteresowanych rozwojem lokal-
nego rynku pracy, licznie przybywaj¹cych na warsztaty mo¿na
podsumowaæ cytuj¹c s³owa dr Edwarda de Bono "Twórcze
myœlenie to prze³amywanie utartych schematów, by spojrzeæ
na sprawy z ró¿nych punktów widzenia", to bardzo dobry po-
cz¹tek o¿ywienia spo³eczno-gospodarczego powiatu .

 Spotkanie zakoñczy³a Pani Dyrektor Powiatowego Urzêdu
Pracy Danuta Fr¹czek, zapraszaj¹c  na nastêpne spotkanie pla-
nowane 3 kwietnia 2014r o godzinie 9.00.

               Danuta Fr¹czek     Dyrektor PUP  w G³ubczycach
                                                             (fot. str. 1 GG )

UU WW AA GG AA!!
Nasz wierny, spostrzegawczy, czytelnik Micha³ G.

z  okazji pewnego jubileuszu  postanowi³ og³osiæ
konkurs niefotograficznny choæ zwi¹zany z fotogra-
fi¹. Oto jego konkursowe pytanie. Kto od pocz¹tku
wydawania G³osu G³ubczyc jest osob¹ najczêœciej wy-
stêpuj¹c¹ na zdjêciach gazecie?  Dla u³atwienia do-
daje, ¿e osoba ta  pracuje w swojej "bran¿y" i pe³ni
swoj¹ funkcjê ok. 40 lat. Jest obecny na wielu uro-
czystoœciach, pañstwowych, religijnych, kulturalnych.
Redakcja GG wykorzystuj¹c okazjê stawia drugie py-
tanie. Jaki jubileusz mia³ na uwadze nasz czytelnik
pan Micha³ G.?  Redakcja funduje trzy nagrody w
postaci Kalendarzy G³ubczyckich 2014. Zg³oszenia
na piœmie do 21.03.2014 do Sekretariatu Urzêdu
Miejskiego w G³ubczycach ul. Niepodleg³oœci 14
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Stanis³aw Galara za³o¿yciel firmy Galmet, swoj¹ bogat¹ kolek-
cjê nagród i wyró¿nieñ ostatnio powiêkszy³ o kolejne  "Z³oty Laur
Umiejêtnoœci i Kompetencji 2013" przyznany Galmetowi przez
Kapitu³ê Opolskiej Izby Gospodarczej oraz Regionaln¹ Izbê Go-
spodarcz¹ w Katowicach.

O firmie, jej w³aœcicielach, historii, wyró¿nieniach,  innowacyj-
nych produktach,  pisaliœmy niedawno przy okazji jubileuszu 30-
lecia za³o¿enia. Dziœ polecamy naszym czytelnikom zainteresowa-
nym produktami i nowoœciami firmy  kwartalnik "Ekspert Ogrzew-
nictwa Galmet" zawieraj¹cy artyku³y pisane przez w³asnych eksper-
tów m.in." Wspó³praca z Politechnik¹ Wroc³awsk¹", "W stronê S³oñ-
ca- ekologiczna energia prosto z Polski",  "Galmet - w ka¿dym miej-
scu Polski",  "Ekologia w Galmecie  - czysta woda w ci¹g³ym obie-
gu", "Ultradok³adne zgrzewanie- zgrzewarka ultradŸwiêkowa - nowe
wyposa¿enie parku maszynowego", "Wiedza to klucz"- szkolenia
organizowane przez Galmet", "Kolektor s³oneczny KSG 21 Premium
GT", Powietrzna pompa ciep³a AirMax GT", Kocio³ c.o. na drewno
opa³owe typ GT KWR ST i GT KWR ST Plus" "Akumulacyjne zbior-
niki warstwowe Multi-Inox od 600 do 2000 l", oraz "Relacja z targów
Renexspo”

 Na podstawie "Ekspert Ogrzewnictwa Galmet" opr. Jan Wac
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wia-

domoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umiesz-
czeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczy-
cach w dniu:

1. 28.01.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zby-
cia nieruchomoœæ zabudowan¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy
ul. Sosnowieckiej, oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 485/10 o pow. 0,0359 ha.

Z dniem 04.03.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. nr
102, poz. 651 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie
o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zby-
wanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieru-
chomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

2. 03.02.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do zby-
cia nieruchomoœci lokalowe po³o¿one w G³ubczycach przy uli-
cy Rynek 3/1, 5/1, 9/1 i 11/1 na dzia³ce nr 372/3 o pow. 0,0546 ha.

Z dniem 17.03.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. nr
102, poz. 651 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie
o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zby-
wanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieru-
chomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

3. 07.02.2014 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœæ prze-
znaczon¹ do oddania w dzier¿awê po³o¿on¹ w Œciborzycach
Ma³ych, oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
368/3 o powierzchni 0,2100 ha.

4.12.02.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do zbycia:
a) nieruchomoœæ zabudowana, po³o¿ona w G³ubczycach

przy ul. Wiejskiej, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 435/18 o powierzchni 0,0063 ha;

b) nieruchomoœæ gruntowa, po³o¿ona w Lisiêcicach, ozna-
czona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 590/1 o po-
wierzchni 0,2298 ha;

c) nieruchomoœæ gruntowa, po³o¿ona w Lisiêcicach, ozna-
czona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 1340 o po-
wierzchni 0,3000 ha;

d) nieruchomoœæ gruntowa, po³o¿ona w Lisiêcicach, ozna-
czona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 1349 o po-
wierzchni 0,4800 ha;

e) nieruchomoœæ gruntowa, po³o¿ona w miejscowoœci Zo-
powy, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 224
o powierzchni 0,1300 ha;

f) nieruchomoœæ gruntowa, po³o¿ona w Zawiszycach, ozna-
czona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 294/2 o po-
wierzchni 0,2791 ha;

g) nieruchomoœæ gruntowa, po³o¿ona w Bogdanowicach,
oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 862/7 o
powierzchni 0,0500 ha;

h) nieruchomoœci lokalowe nr nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, po³o¿o
ne w G³ubczycach przy ul. Oœwiêcimskiej na dzia³ce nr 708/49
o pow. 0,0168 ha;
i) nieruchomoœæ lokalowa, po³o¿ona w G³ubczycach przy
          ul. Sudeckiej nr 14/5;

j) nieruchomoœæ lokalowa, po³o¿ona w Braciszowie nr 11/1.
Z dniem 26.03.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez

osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje rosz-
czenie o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub od-
rêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem
zbywanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieru-
chomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

5. 13.02.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do zbycia:
a) nieruchomoœæ lokalowa po³o¿ona w G³ubczycach przy
ul. Niepodleg³oœci nr 11/1;
b) nieruchomoœæ zabudowana, po³o¿ona w G³ubczycach
przy ul. Klasztornej nr 7.
Z dniem 27.03.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez

osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. nr
102, poz. 651 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie
o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zby-
wanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieru-
chomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

6. 18.02.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do
zamiany nieruchomoœci po³o¿one w G³ubczycach przy ul. S³o-
wackiego, oznaczone wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
272/71 o pow. 0,0028 ha oraz dzia³ka nr 272/130 o pow. 0,0308 ha.

Z dniem 01.04.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje rosz-
czenie o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub
odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem
zbywanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieru-
chomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

7. 19.02.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia
nieruchomoœæ lokalow¹ po³o¿on¹ w Braciszowie nr 11/4.

Z dniem 02.04.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje rosz-
czenie o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub od-
rêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem
zbywanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieru-
chomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

8. 20.02.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do
zbycia  nieruchomoœæ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy
ul. Wiejskiej, oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³-
ka nr 435/19 o powierzchni 0,0040 ha.

Z dniem 03.04.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje rosz-
czenie o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub
odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicie-
lem zbywanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej
nieruchomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadko-
bierc¹.
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
1. w dniu 4 marca 2014 r. odbêd¹ siê:
a) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y

nieruchomoœæ gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 414 o powierzchni 0,1342 ha, po³o¿onej w
G³ubczycach w rejonie ulicy Wiejskiej. Cena wywo³awcza nieru-
chomoœci wynosi 7 429,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 750,00 z³.

b) II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomoœæ lokalowej (lokal mieszkalny o pow. u¿ytkowej
35,18 m2), po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Niepodleg³oœci nr
31/7 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czê-
œci gruntu z dzia³ki nr 429/23. Cena wywo³awcza nieruchomoœci
wynosi 25 109,00 z³. Wadium wynosi 2 100,00 z³.

c) III przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomoœæ gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 287/5 o powierzchni 0,2600 ha, po³o¿onej w
obrêbie gruntów miejscowoœci Debrzyca. Cena wywo³awcza nie-
ruchomoœci wynosi 5 083,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 510,00 z³.

d) I rokowania ograniczone do w³aœcicieli s¹siednich nie-
ruchomoœci oznaczonych wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³-
ki nr 272/120, nr 272/93 i nr 272/78 dotycz¹ce sprzeda¿y nieru-
chomoœæ oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
272/92 o powierzchni 0,0293 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy
ul. ̄ eromskiego. Cena nieruchomoœci wynosi 5 498,00 z³ + VAT.
Zaliczka wynosi 550,00 z³.

e) I rokowania nieograniczone dotycz¹ce sprzeda¿y nie-
ruchomoœæ lokalowej (boks gara¿owy nr 1), po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci
gruntu z dzia³ki nr 435/17. Cena nieruchomoœci wynosi 3 217,00
z³. Zaliczka wynosi 330,00 z³.

f) I rokowania nieograniczone dotycz¹ce sprzeda¿y nie-
ruchomoœæ lokalowej (boks gara¿owy nr 2), po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci
gruntu z dzia³ki nr 435/17. Cena nieruchomoœci wynosi 4 063,00
z³. Zaliczka wynosi 410,00 z³.

2. w dniu 5 marca 2014 r. odbêd¹ siê:
a) I rokowania nieograniczone dotycz¹ce sprzeda¿y nie-

ruchomoœæ lokalowej (boks gara¿owy nr 3), po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci
gruntu z dzia³ki nr 435/17. Cena nieruchomoœci wynosi 4 063,00
z³. Zaliczka wynosi 410,00 z³.

b) I rokowania nieograniczone dotycz¹ce sprzeda¿y nie-
ruchomoœæ lokalowej (boks gara¿owy nr 4), po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci
gruntu z dzia³ki nr 435/17. Cena nieruchomoœci wynosi 4 042,00
z³. Zaliczka wynosi 410,00 z³.

c) I rokowania nieograniczone dotycz¹ce sprzeda¿y nie-
ruchomoœæ lokalowej (boks gara¿owy nr 5), po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci
gruntu z dzia³ki nr 435/17. Cena nieruchomoœci wynosi 3 204,00
z³. Zaliczka wynosi 330,00 z³.

3. w dniu 11 marca 2014 r. odbêd¹ siê:
a) II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y

nieruchomoœæ zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz bu-
dynkiem gospodarczym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów,
jako dzia³ka nr 1304/2 o powierzchni 0,0086 ha, po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Niepodleg³oœci nr 6b wraz ze zbyciem udzia³u
wynosz¹cego 1/15 czêœæ w dzia³ce nr 1304/5 o powierzchni 0,0714
ha. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 52 439,00 z³. Wa-
dium wynosi 5 200,00 z³.

b) III przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomoœci, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ki
nr 661/43, 661/45, 661/47, 661/44 o ³¹cznej powierzchni 0,1316 ha,
po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Ko³³¹taja. Cena wywo³awcza nie-
ruchomoœci wynosi 46 628,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 4 700,00 z³.

4. w dniu 18 marca 2014 r. odbêd¹ siê:
a) II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y

nieruchomoœæ lokalowej (lokal mieszkalny nr 1 o pow. u¿ytko-
wej 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 49 023,00
z³. Wadium wynosi 5 000,00 z³.

b) II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomoœæ lokalowej (lokal mieszkalny nr 2 o pow. u¿ytko-
wej 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 51 959,00
z³. Wadium wynosi 5 200,00 z³.

c) I rokowania nieograniczone dotycz¹ce sprzeda¿y nie-
ruchomoœæ 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
nieruchomoœci wynosi 4 925,00 z³. Zaliczka wynosi 500,00 z³.

5. w dniu 25 marca 2014 r. odbêdzie siê I przetarg ustny
nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomoœæ oznaczo-
nej wed³ug ewidencji gruntów, jako dzia³ki nr 504/9 i nr 504/16 o
³¹cznej powierzchni 1,0592 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul.
Kopernika nr 39. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 500
000,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 50 000,00 z³.

6. w dniu 28 marca 2014 r. odbêdzie siê II przetarg ustny
nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomoœæ zabudowa-
nej budynkiem gara¿owym dwustanowiskowym o pow. 93,50
m2, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 272/
134 o powierzchni 0,0381 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul.
¯eromskiego wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amko-
wej czêœci gruntu z dzia³ek nr 272/115, nr 272/110, nr 272/112, nr
272/114, stanowi¹cych drogê wewnêtrzn¹. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 57 545,00 z³. Wadium wynosi 5 800,00 z³.

7. w dniu 29 kwietnia 2014 r. odbêdzie siê II przetarg ustny
nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomoœæ lokalowej
(lokal o innym przeznaczeniu ni¿ mieszkaniowy o pow. u¿ytko-
wej 145,90 m2), po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Rynek nr 3-5/
a wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 372/3.
Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 525 686,00 z³ + VAT.
Wadium wynosi 52 600,00 z³.

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

Warunkiem uczestnictwa w w/w rokowaniach jest wniesienie
zaliczki w pieni¹dzu oraz pisemne zg³oszenie udzia³u w rokowa-
niach. Terminy i warunki wniesienia zaliczki oraz zg³oszenia udzia-
³u w rokowaniach zawarte s¹ w og³oszeniach o rokowaniach.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miej-
skim w G³ubczycach ul. Niepodleg³oœci nr 14 (pokój nr 20) -
telefon (077) 485 30 21 wewnêtrzny 222, 223 i 224 lub w inter-
necie na stronie WWW.glubczyce.pl
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DZIEÑ BABCI I DZIADKA
 W PRZEDSZKOLU

W ZOPOWYCH

Mimo, ¿e styczeñ jest zimowym miesi¹cem, pe³nym ch³od-
nych chwil, to jednak s¹ takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku,
kiedy ka¿demu robi siê cieplej na sercu, bo przecie¿ jest to
œwiêto naszych kochanych babæ i dziadków.

29 stycznia 2014 roku w Przedszkolu w Zopowych odby³a siê
uroczystoœæ z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przedszkolacy przy-
gotowali przepiêkny program artystyczny, w którym wyrazili sw¹
wielk¹ mi³oœæ do babæ i dziadków. Prezentowane przez dzieci z
wdziêkiem i gracj¹ wiersze, piosenki i tañce wzbudzi³y podziw,
radoœæ i ³zy wzruszenia wœród licznie przyby³ych goœci. Wystê-
py wnucz¹t zosta³y nagrodzone gromkimi brawami. By³y rów-
nie¿ ¿yczenia, ca³usy, uœciski a tak¿e wyrazy najwiêkszej dzieciê-
cej mi³oœci.

Dla swoich bliskich dzieci przygotowa³y drobne upominki w
postaci serduszek i laurek.Na zakoñczenie spotkania odby³ siê
s³odki poczêstunek, przygotowany przez nauczycieli, pracow-
ników przedszkola oraz rodziców naszych wychowanków.

Atmosfera tej uroczystoœci by³a wspania³a, podziêkowaniom
ze strony goœci nie by³o koñca. To by³ naprawdê wyj¹tkowy
dzieñ, pe³en uœmiechu, radoœci i dumy. Szczêœliwe i rozpromie-
nione twarze babæ i dziadków po raz kolejny ukaza³y nam, na-
uczycielkom, ¿e dzieci to nasz wspólny skarb.

                                                          mgr Krystyna Zapotoczna

  BAL KARNAWA£OWY
W PRZEDSZKOLU W ZOPOWYCH
13 lutego 2014 roku w Przedszkolu, w Zopowych odby³ siê bal
karnawa³owy. Dzieci zaprezentowa³y siê w piêknych strojach.
Przedszkolaki wyst¹pi³y w ró¿norodnych strojach, wcielaj¹c siê
w postacie z bajek. Wspólnie z dzieæmi przebra³y siê równie¿
Panie nauczycielki. Karnawa³owy bal rozpoczêto prezentacj¹
strojów i korowodem tanecznym. W odœwiêtnie udekorowanej
sali przedszkolaki bawi³y siê przy rytmach ró¿norodnej muzyki.
Zabawa przebiega³a w mi³ej i radosnej atmosferze. Wielk¹ atrakcj¹
dla dzieci podczas balu, by³y zabawy z kolorowymi balonami i
liczne konkursy.

W czasie wspólnej zabawy wybrano króla i królow¹ balu. Po
zakoñczonej zabawie wszyscy udali siê  na s³odki poczêstunek.
Dzieñ ten dostarczy³ dzieciom wielu prze¿yæ i niezapomnianych
wra¿eñ.                                                               Bogus³awa Gaw³owska

WSPÓLNE
MALOWANIE
Z S¥SIADMI

 W ramach dzia³añ zawartych w projekcie „ Tworzenie i tra-
dycje, wspólnie przekroczymy granice”, odby³o siê trzecie spo-
tkanie dzieci czeskich i polskich.

Spotkanie dzieci i nauczycieli z Polski i Czech, odby³o siê 5
lutego 2014r.  w Przedszkolu w Zopowych. Przedszkolacy uczest-
niczyli w warsztatach plastycznych na temat „ Enkaustyka i
malowanie na jedwabiu”. Dzieci pozna³y œwiat rêcznie malowa-
nego jedwabiu. Na chuœcie, kawa³ku jedwabiu  nanosi³y
farby, które lœni³y magicznym blaskiem. Efektem zajêæ
by³y w³asnorêcznie namalowane apaszki, które dzieci
zabra³y ze sob¹ do domu.

Du¿ym zainteresowaniem wœród przedszkolaków, cieszy-
³y siê równie¿ warsztaty artystyczne – enkaustyka, czyli ma-
lowanie ¿elazkiem.

Dzieci malowa³y p³ytê gor¹cego ¿elazka kredkami woskowymi
i odbija³y ró¿nego rodzaju wzory na papierze. Zawsze uzyskiwa-
³y ciekawy i niepowtarzalny obrazek.  Przeprowadzone warszta-
ty pobudzi³y wyobraŸniê dzieci i zintegrowa³y grupê przedszko-
laków. Dzieñ ten by³ pe³en atrakcji dla wszystkich uczestników
spotkania.

                                                Bogus³awa Gaw³owska
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"NIECH ¯YJE BAL……."
….chcia³oby siê zaœpiewaæ razem z uczniami klas 1-3 dnia
 6 II 2014 r.  w sali gimnastycznej Szko³y Podstawowej nr 2
Sala na tê okazjê zosta³a piêknie i kolorowo udekorowana.

Królowa³y kolorowe balony, ale nie zabrak³o tak¿e serpentyn i
³añcuchów .  By³y te¿ girlandy, przewieszone wzd³u¿ sali. Wszyst-
ko to robi³o niesamowite wra¿enie i  przypomina³o o tym, ¿e
karnawa³ trwa w najlepsze i w³aœnie teraz jest czas i miejsce, ku
temu, aby  bawiæ siê  weso³o.

A warunki by³y wspania³e. Do tañca przygrywa³ (tradycyjnie ju¿
w naszej szkole), zespó³ muzyczny "Legato" . Muzycy doskonale
znali ulubiony repertuar dzieci z tej grupy wiekowej. Grali wiêc to co
modne, aktualne, znane i lubiane. Czyli takie, wpadaj¹ce w ucho i

takie, aby ka¿dy móg³  zatañczyæ i zaœpiewaæ.
Dodatkowo atmosferê "podgrzewa³" rewelacyjny wodzirej,

specjalnie zaproszony na ten wieczór.
Jak na prawdziwy bal przysta³o, nie zabrak³o konkursu na naj-

ciekawsze przebranie. I tu pomys³owoœæ dzieci i ich rodziców jak
zwykle nie zawiod³a. By³o  barwnie, oryginalnie i weso³o. I tra-
dycyjnie, najlepsze noty zbiera³a kreatywnoœæ, fantazja i po-

mys³ w³asny na oryginalne przebranie. W konkursie bra³o udzia³
po dwoje przedstawicieli z ka¿dej klasy pierwszej, drugiej i trze-
ciej. Jury mia³o "trudny orzech do zgryzienia", gdy¿ po sali bie-
ga³o "stado diab³ów", "wataha  wilko³aków", lata³y przepiêkne
motyle, dostojnie przechadza³y siê damy dworu, wró¿ki i ksiê¿-
niczki. Porz¹dku pilnowali (niestety  z mizernym skutkiem) poli-
cjanci, ochroniarze, rycerze i kowboje.

Komisja konkursowa mia³a trudny orzech do zgryzienia, gdy¿
wszystkie stroje by³y wyj¹tkowe i niebanalne. Po d³ugich i burz-
liwych obradach, ostatecznie Królow¹ Balu zosta³a Agatka z
klasy 3 a przebrana za piêknego, barwnego motyla z roz³o¿ony-
mi skrzyd³ami. Królem Balu zosta³ Wiktor z klasy 3c, pomys³owo
przebrany za diab³a. Uroczystej koronacji zwyciêzców dokona³a
Pani Dyrektor szko³y - Halina Tokar.    >>>

PRZEDSZKOLAKI BABCIOMI
DZIADKOM Z OKAZJI ICH ŒWIÊTA

7 lutego 2014r. "Tygryski" z Przedszkola nr 3  odwiedzi³y
podopiecznych Domu Pomocy Spo³ecznej przy ulicy Dworco-
wej z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Dzieci starannie przygotowa³y siê do wizyty. Oprócz progra-
mu artystycznego, który zawiera³ bajkowy teatrzyk, pt."Królew-
na Œnie¿ka", przedszkolaki wykona³y tak¿e upominki - laurki.
Wszyscy w³o¿yli wiele wysi³ku, aby prezenty spodoba³y siê i
sprawi³y radoœæ starszym przyjacio³om.

Scena nale¿a³a do ma³ych aktorów, którzy z odwag¹ prezento-
wali swoje zdolnoœci artystyczne: œpiewali piosenki, recytowali
wiersze, tañczyli Poleczkê. O tremie nie by³o mowy, poniewa¿
by³ to ju¿ kolejny wystêp przed tak szerok¹  i wyj¹tkow¹ publicz-
noœci¹. Mieszkañcy Domu Pomocy Spo³ecznej entuzjastycznie
reagowali na wystêpy dzieci, nagradzaj¹c je brawami. Na twa-
rzach zawita³y uœmiechy, a niejednokrotnie pojawi³y siê ³zy wzru-
szenia, które by³y ukradkiem wycierane. Na koniec dzieci wrê-
czy³y podopiecznym piêkne laurki z ¿yczeniami wszelkiej po-
myœlnoœci w ci¹gu ca³ego roku.

Wizyta by³a dla dzieci prawdziwym celem wychowawczym,
który uczy szacunku i ¿yczliwoœci dla drugiego cz³owieka.

Bogumi³a Krówka

>>>  W przerwie miêdzy pl¹sami, rozbawione maluchy zmie-
rza³y ochoczo do swoich sal lekcyjnych. Wiedzia³y, ¿e tam czeka
na nie poczêstunek przygotowany przez rodziców. Na sto³ach
znalaz³y siê  zatem  kanapki przygotowane przez mamusie, i go-
r¹ca  pizza przygotowana w pizzerii i przywieziona na zamówie-
nie, i ciasto upieczone przez babcie lub ciocie.

Po pokrzepiaj¹cym  posi³ku œwietna zabawa trwa³a nadal.
Ogólnie, bal by³ bardzo udany a dzieci bawi³y siê wspaniale.
Po tym niesamowitym wieczorze, wszyscy zmêczeni, ale pe³ni

wra¿eñ, rozeszli siê niechêtnie do domów.
Niestety, ale rankiem nastêpnego dnia, trzeba by³o wstaæ do szko³y.
                                                Marzena Ró¿nicka - Œwiercz
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"KRESY NASZYCH MARZEÑ
- RAJÓW UTRACONYCH W DZIECIÑSTWIE

RUBIE¯E GDZIE Z KAPELUSZEM W RÊKU MÓWI¥ TWARZE..."

Opuszczamy twierdzê i wje¿d¿amy do
CHOCIMIA. ̄ waniec, który niechlubnie
zapisa³ siê w naszych dziejach. To tu armia
polska w roku 1653 dowodzona przez króla
Jana Kazimierza przez dwa miesi¹ce by³a
otoczona przez wojska Chmielnickiego i
Chana. Dopiero umowa z Tatarami z
15.grudnia po³o¿y³a kres zmaganiom. O
demoralizacji obroñców tak pisa³ uczest-
nik J.A. Morsztyn :

Bracia,bracia/ Bracia, bracia, do koni!
Ju¿ flaszka na stole'
Dopadszy szklanej broni,
Wypadajmy w pole!/  By zabito ¿ó³dow¹
Wojnê i z jej g³odem!
My wkroczmy [w] s³u¿bê now¹
Z winem albo z miodem!
 Chocia¿by pod Kamieñcem
Chmielnicki by³ z chanem -
Mnie pod biesiednym wieñcem
Dobra myœl hetmanem.
 Niech, kogo œwierzbi¹ plecy,
Wsiada na Tatary -
Ja z niego drwiê pijêcy
Petercyment stary.
 Nie pytam, co król myœli
I co stawa w radzie,
Jeœli Wêgrowie przyszli,
Kto pójdzie w zak³adzie.
 Fraszka Mikiesz, Kemeni!
Za tego wêgrzyna
Ka¿dy z nas ich zamieni,
Co ma w kroœnie wina.
 Nie chcê na stra¿e nocne,
Na szylwacht, na harce.
To kunszt: zmóc trunki mocne
I szykowaæ garce.
 Niech miê wódz w podjazd zaœle
(Do beczki, nie dalej),
Pójdê, lecz przy tym haœle:
"Natocz" albo ,.nalej".
 Niech na mankament prochu
Skar¿¹ siê puszkarze:
Byle win sta³o w lochu,
Sêku na bazarze.
 Nie pójdê do potrzeby,
Chocia¿ trwogê bij¹,
Ale nadstawiê gêby,
Kiedy czop wybij¹.
 Kiedy ¿o³du nie p³ac¹
I æwierci w borg bie¿¹.
Kiedy i porê trac¹,
Zim¹ nas ciemiê¿¹,
Nalej i daj co trzeba
Sera i gomó³ki.
Stój! Nie mam do niej chleba
Królewskiego bu³ki!
/"Pieœñ w obozie pod ¯wañcem"/

Zaiste, dziwne to by³o wojsko maj¹ce bro-
niæ Rzeczpospolitej.  Przejazd do Chocimia
utrudnia naprawa mostu na Dniestrze. To
ju¿ Bukowina. Miasto le¿y na wzgórzu, z
którego widaæ bardzo szerokie rozlewisko
rzeki. Wszystko tu warunkowa³y walki z
Turkami. Od XI do XIII w. nale¿a³ do Rusi
Kijowskiej, by³ wa¿nym oœrodkiem handlo-
wym po³o¿onym u przeprawy.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e by³ miastem ko-
smopolitycznym. Twierdze zacz¹³ rozbudo-
wywaæ hospodar mo³dawski Stefan III
Wielki - wzniós³ wysokie, grube mury, w
œrodku wykopa³ g³êbokie piwnice mog¹ce
pomieœciæ wiele ludzi. Od XV wieku by³ len-
nem polskim, ale w³adcy Mo³dawii nie go-
dzili siê z tym zwierzchnictwem. Dlatego
latem 1538 roku zajê³y go wojska polskie
pod wodz¹ hetmana Jana Tarnowskiego i
po upadku Mo³dawii przeszed³ w rêce tu-
reckie, a ponownie w rêce polskie dosta³
siê w 1615 r. staj¹c siê przyczó³kiem w wal-
ce z Turkami. W 1621 r., gdy wojskami pol-
skimi dowodzi³ hetman Jan Karol Chodkie-
wicz, a kozackimi Piotr Sahajdaczny i gdy
hetman niespodziewanie zmar³, dowódz-
two obj¹³ Stanis³aw Lubomirski, który  8.
PaŸdziernika pokona³ wroga. Obrona Cho-
cimia by³a jedn¹ z najwa¿niejszych w owym
czasie bitew pozycyjnych, a pe³nego jej
opisu dokona³ W.Potocki w "Transakcji
wojny Chocimskiej". Druga wa¿na bitwa
rozegra³a siê w listopadzie 1673 r. Armia
polska dowodzona przez hetmana Jana
Sobieskiego w sile ok.30 tyœ. rozbi³a tyle
samo licz¹ca armie tureck¹, zginê³o wtedy
prawie 20 tyœ. ¿o³nierzy wroga. Ostatecz-
nie Turcy zdobyli Chocim w XVII w, wznie-
œli w twierdzy siedem bastionów i piêæ
bram. Przez wiele lat wojska rosyjskie pró-
bowa³y zdobyæ twierdzê i wkroczyli do niej
po wojnie 1806-1812. Turcy wychodz¹c z
twierdzy ca³kowicie j¹ zniszczyli. W 1832 r.
Rosjanie pobudowali tu cerkiew pw.Alek-
sandra Newskiego. W czasie I wojny Œwia-
towej pretensje do Chocimia zg³asza³y Ro-
sja, Ukraina, Austrio-Wêgry, Rumunia i
Mo³dawia. W wolnej Ukrainie fortecy przy-
wrócono dawny wygl¹d. W 370 rocznicê
bitwy ods³oniêto pomnik Piotra Sahajdacz-
nego....O polskich hetmanie zapomniano.

Nastêpny etap to miejscowoœæ OKOPY
ŒWIÊTEJ TRÓJCY, które uwieczni³ w
swoim dziele "Nieboska komedia" Z.Kra-
sicki.  Pozna³ je, gdy jako dziecko odwie-
dza³ z ojcem Wincentym/póŸniejszym ge-
nera³em wojsk carskich/ babciê mieszka-
j¹c¹ w pobliskich Dunajowicach .Miejsco-

woœæ by³a warownym obozem za³o¿onym
przez hetmana Wielkiego Koronnego S. Ja-
b³onowskiego z polecenia Jana III Sobie-
skiego dla blokady Kamieñca Podolskie-
go. Cypel utworzony przez Dniestr i wpa-
daj¹ca do niego rzeka Zbrucz by³a dosko-
na³ym miejscem. Rzeki te tworz¹ g³êbokie
na 50-m doliny, a szerokoœæ w najwiêkszym
miejscu wynosi 100 metrów. Wa³y obron-
ne zamyka³y dwie bramy zachodnia-Lwow-
ska i wschodnia - Kamieniecka - budowle
dwukondygnacyjne z ciosanego kamienia
z pasmem strzelnic artyleryjskich w dolnej
czêœci. W czasie konfederacji barskiej bro-
nili siê w twierdzy przeciwnicy Rosji pod
dowództwem Kazimierza Pu³awskiego. Po
I rozbiorze nale¿a³a miejscowoœæ do Au-
strii.  Zaborca rozpocz¹³ stopniowe nisz-
czenie wa³ów, w kresie miêdzywojennym
by³a tu ju¿ tylko wieœ letniskowa.  Koœció³
pw. Œw. Trójcy ufundowa³ Jan III Sobieski,
w czasie walk konfederackich zosta³ znisz-
czony, sp³on¹³ podpalony przez bandê UPA
w 1945 r. Obecnie przyst¹piono do remon-
tu, robotnicy k³ad¹ wiêŸbê dachow¹. W
Okopach Œw.Trójcy w roku 1700 urodzi³ siê
Izrael ben Elizor, znany powszechnie, jako
Bad Szen Tow/Mistrz Dobrego Imienia/
uznawany za twórcê chasydyzmu, ruchu
religijnego obejmuj¹cego biedniejsz¹ czêœæ
spo³eczeñstwa ¿ydowskiego Zmar³ w Miê-
dzyborzu, gdzie zosta³ pochowany i gdzie
przybywaj¹ chasydzi z ca³ego œwiata.

Panu Franciszkowi Piciurakowi przypo-
mina ten krajobraz opuszczone w dzieciñ-
stwie Biskowice ze spadzistymi brzegami
rzeki Strz¹¿, czy by³y te¿ takie wysokie?

Po powrocie do Kamieñca obiadokola-
cja u sióstr urszulanek i dalsze zwiedzanie
z Panem Aleksandrem Mulnarem. Na pla-
cu katedralnym spotkanie z proboszczem
Tadeuszem Twarogiem. Przed pomnikiem
Jana Paw³a II - Apel Jasnogórski, a potem
poezj¹ pisane dzieje tutejszej parafii i Ka-
mieñca. Na placu pomnik p³k. Wo³odyjow-
skiego - w kszta³cie œciêtego dêbu. Kolej-
no zwiedzamy rynek z ratuszem i studniê
armeñsk¹, ogl¹damy remontowany koœció³
Dominikanów, rynek armeñski z pozosta-
³oœciami po koœciele œw. Miko³aja. Zapada
zmrok!!!!! Id¹c ul Zamkow¹ mijamy koœció³
Trynitarzy -zakonu zajmuj¹cego siê wyku-
pem jeñców z niewoli tureckiej, obecnie
cerkiew prawos³awna.  A przed nami nie-
mal bajkowy widok- to halogenowo ilumi-
nowany Stary Zamek. Stara dostojna bu-
dowla wygl¹da teraz inaczej. PóŸno ju¿ ....

                     >>>>>>>>>>>>. STR. 15
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POWIATOWE MUZEUM ZIEMI G£UBCZYCKIEJ
 ZAPRASZA NA NOWOOTWART¥ WYSTAWÊ

 „KAWALERIA NA ŒLASKU” I W G£UBCZYCACH,
JAKO WA¯NYM OŒRODKU MILITARNYM  NA ŒL¥SKU.

EKSPOZYCJA ZE ZBIORÓW MUZEUM, PRYWATNYCH
PIOTRA KO£ODZIEJA I ROBERTA GALARY

(wiêcej na str.19 i PMZG)
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Dzielnicowi w Komendzie Powiatowej Policji w G³ubczycach
przy ul.  B. Chrobrego 6 pe³ni¹ dy¿ury w godz. 8:00 - 9:00

 oraz 14:00 - 15:00.
W innych przypadkach proszê kontaktowaæ siê z oficerem

dy¿urnym tel. 0-7747-10-203 lub numerem alarmowym 997, 112.
Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. Krzysztof Fiszer tel. 77 4710225

lub 77 4710203 obejmuje nadzorem dzielnicowych z gminy
G³ubczyce i Baborów.

Rejon s³u¿bowy nr I m³.asp. Piotr Wilsz
Tel. 77 4710224 lub 77 4710203
Obejmuje swoim nadzorem nastêpuj¹ce ulice w G³ubczycach:
Boles³awa Chrobrego, Boñczyka, Broniewskiego, Chopina,

Gdañska, Genera³a Andersa, Kasprowicza, Kochanowskiego,
Konopnickiej, Koszarowa, Koœciuszki od ul. Gdañskiej do skrzy-
¿owania z ul. Kochanowskiego, Krakowska, Kwiatowa, Lwow-
ska, Akacjowa, Aleja Lipowa, Brzozowa, Bukowa, Wiœniowa,

Matejki, Mickiewicza, Mi³osza, Norwida, Niepodleg³oœci od ul. Sobieskiego do skrzy-
¿owania z ulic¹ Kochanowskiego, Osiedle Konstytucji 3 Maja, Osiedle Tuwima,
Plac I-go Maja, Powstañców, Reymonta, Sk³odowskiej, S³oneczna, S³owackiego,

Wyspiañskiego, ̄ eromskiego, Dêbowa, Kasztanowa, Klono-
wa, Wi¹zowa, Wroc³awska.

Rejon  s³u¿bowy nr  II st. sier¿. Katarzyna Ratuszniak
Tel. 77 4710224 lub 77 4710203
Obejmuje swoim nadzorem nastêpuj¹ce ulice
Aleja Œl¹ska, Dworcowa, Emilii Plater, Fabryczna, Garbarska,

Koœciuszki od skrzy¿owania z ul. Kochanowskiego, Moniusz-
ki, Niepodleg³oœci od ul. Kochanowskiego, Nowy Œwiat, Oœwiê-
cimska, Karpacka, Kolejowa, Krnowska, Jana Paw³a II, Marka,
Plac Józefa, Plac Jana Paw³a II, Parkowa, I Armii Wojska Polskiego,

Plac Armii Krajowej, Plac Szkolny, Plac Wiosenny, Plebiscytowa, Pocztowa, Rynek, Wa³o-
wa, Wodna, Ro¿nowska, Sudecka, Opawska, Ratuszowa, Zacisze,
Plac Koœcielny.

Rejon s³u¿bowy nr. III st. sier¿. £ukasz Kluk
Tel. 77 4710224 lub 77 4710203
Obejmuje swoim nadzorem nastêpuj¹ce ulice w G³ubczycach:
Dzier¿onia, Gliwicka, Grunwaldzka, G³owackiego, Karola Miar-

ki, Klasztorna, Kopernika, Kozielska, Krasiñskiego, Plac Zgody, Ba-
³uckiego, Wiejska, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Plac Stawowy,
Plac Sportowy, Sienkiewicza, Staszica, Stelmacha, £¹kowa, Ogro-
dowa, Przyrowie, Pszczelna, Raciborska, Stroma, Sosnowiecka, Za-
konna, Warszawska, Bytomska, Polna, Piastowska, Krêta.

Rejon  s³u¿bowy nr  IV sier¿. Przemys³aw Paliga
Tel. 77 4710223 lub 77 4710203
Obejmuje swoim nadzorem nastêpuj¹ce miejscowoœci :
Biernatów- Biernatówek, Debrzyca, G³ubczyce Las, G³ub-

czyce Sady, Grobniki, Klisino- Klisinko, Kietlice, Królowe, Kwia-
toniów, Lisiêcice, Lwowiany, Nowe Sady, Pomorzowice, Po-
morzowiczki, S³awoszów, Œciborzyce Ma³e, Stara Wieœ, Stu-
dziennica, Tarnkowa, Zawiszyce, ̄ abczyce, Widok.

Rejon  s³u¿bowy nr  V sier¿. sztab. £ukasz Górski
Tel. 77 4710224 lub 77 4710203
Obejmuje swoim nadzorem nastêpuj¹ce miejscowoœci :
Bernacie, Bernacice Górne, Bogdanowice , Braciszów, Cho-

mi¹¿a, Chróstno, Ciermiêcice, Dobieszów, Krasne Pole, Krzy-
¿owice, Lenarcice, Mokre Kolonia, Gadzowice, Mokre Wieœ,
Nowe Go³uszowice, Nowy Ro¿nów, Nowa Wieœ G³ubczycka,
Opawica, Pielgrzymów, Pietrowice, Radynia , Równe, Zopowy
Osiedle, Zopowy, Zubrzyce, Go³uszowice.

NASI  DZIELNICOWI  BEZPIECZNE FERIE
Ju¿ w poniedzia³ek uczniowie rozpoczn¹

zimowy wypoczynek. Dla g³ubczyckich
policjantów okres ferii zimowych to czas
wzmo¿onych dzia³añ. Policjanci bêd¹ czu-
waæ nad bezpieczeñstwem naszych dzieci.

Zimowy wypoczynek dzieci i m³odzie¿y
jest dla policjantów okresem wzmo¿onych
dzia³añ. Podczas ferii zimowych policjanci
bêd¹ czuwaæ nad bezpieczeñstwem naj-
m³odszych. W ramach akcji "Bezpieczne
Ferie 2014" funkcjonariusze miêdzy innymi
kontrolowaæ bêd¹ miejsca zorganizowane-
go wypoczynku, ale równie¿ swoim nadzo-
rem obejm¹ okolice miejsc w których mo¿e
gromadziæ siê m³odzie¿ bez nadzoru osób
doros³ych, takich jak akweny wodne, skwe-
ry, parki, puby, sklepy . Ponadto policjanci
kontrolowaæ bêd¹ stan techniczny autobu-
sów przewo¿¹cych  dzieci i m³odzie¿ do
miejsc wypoczynku. W ramach dzia³añ pro-
filaktycznych prowadziæ bêd¹ spotkania o
tematyce bezpieczeñstwa.

G³ubczyccy policjanci radz¹, by ustaliæ z
dzieæmi zasady postêpowania i przypo-
mnieæ m.in., aby:

- wyje¿d¿aj¹c na zorganizowany wypo-
czynek nie zabiera³y z domu wartoœciowych
przedmiotów oraz wiêkszej gotówki ze
wzglêdu na ryzyko kradzie¿y;

- nie rozmawia³y z nieznajomymi i nie
przyjmowa³y od nich ¿adnych s³odyczy czy
napojów,

- nie oddala³y siê z miejsca wypoczynku
bez zgody  opiekuna.

Dzieciom pozostaj¹cym w domu przypo-
mnijmy o koniecznoœci  zamykania drzwi na
klucz i o zakazie wpuszczania do domu osób
obcych. Uczulmy je, aby nie bawi³y siê
ogniem, pr¹dem i wod¹, a korzystaj¹c z in-
ternetu nie podawa³y swoich danych, nie
wysy³a³y zdjêæ i nie przekazywa³y informa-
cji o rodzinie. Przestrzegajmy, ¿eby w czasie
zabaw  na œniegu nie zje¿d¿a³y na sankach
w miejscach po³o¿onych blisko drogi lub
zbiorników wodnych, nie dopina³y sanek
do samochodów, na ³y¿wach jeŸdzi³y tylko
na wyznaczonych lodowiskach, a je¿d¿¹c
na nartach wybiera³y stoki dostosowane
do umiejêtnoœci.

Pamiêtajmy te¿ o pozostawieniu dzieciom
informacji z telefonami alarmowymi

 (997 - policja, 998 - stra¿ po¿arna,
999 - pogotowie ratunkowe).
Bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie¿y w cza-

sie ferii jest dla policjantów spraw¹ priory-
tetow¹, niemniej zawsze warto samemu do-
³o¿yæ wszelkich starañ, aby unikaæ zagro-
¿eñ i niebezpiecznych sytuacji.

m³. asp. Agata Aleksiejewicz   rzecznik@glubczyce.policja.gov.pl
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 G³ubczyccy policjanci zebrali dowody, które pozwoli³y proku-
raturze na przedstawienie 23 zarzutów 54-letniemu mieszkañco-
wi powiatu. Mê¿czyzna odpowie miêdzy innymi za przyw³asz-
czenie sprzêtu wartoœci blisko 300 tysiêcy z³otych. Grozi mu kara
do 5 lat pozbawienia wolnoœci.

G³ubczyccy policjanci przyjêli zawiadomienie o mo¿liwoœci
pope³nienia przestêpstwa przez w³aœciciela miejscowej firmy re-
montowo-budowlanej. Jak wynika³o z zebranych materia³ów 54-
letni mieszkaniec powiatu  nie wywi¹za³ siê z p³atnoœci za pobra-
ny towar. Pracuj¹cy nad t¹ spraw¹ policjanci z Wydzia³u do Walki
z Przestêpczoœci¹ Gospodarcz¹ dotarli jeszcze do ponad 20  in-
nych osób z ca³ego kraju, które tak¿e by³y wierzycielami firmy
nale¿¹cej do 54-latka.

W trakcie prowadzonego œledztwa funkcjonariusze ustalili, ¿e
w³aœciciel firmy ca³y swój dochód przelewa³ na konta innych
osób. W ten sposób chcia³ wykazaæ, ¿e nie posiada ¿adnych
œrodków na sp³acanie swoich  d³ugów. Policjanci ustalili, ¿e dzia-
³ania mê¿czyzny by³y celowe i zmierza³y do unikniêcia sp³aty
zobowi¹zañ finansowych.

Na podstawie zabranego przez œledczych materia³u dowodo-
wego,  prokurator przedstawi³ mê¿czyŸnie 22 zarzuty dotycz¹-
cych przestêpstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz za-
rzutu przyw³aszczenia sprzêtu budowlanego wartoœci blisko 300
tysiêcy z³otych. W³aœciciel firmy musi liczyæ siê z kar¹ do 5 lat
pozbawienia wolnoœci.

                                                        m³. asp. Agata Aleksiejewicz

 G£UBCZYCCY POLICJANCI
ZEBRALI  DOWODY

Okrêg Opole dzia³a od lipca 1992 r. od powo³ania na zebraniu
za³o¿ycielskim  zorganizowanym przez pos³a ziemi opolskiej A.
Borowskiego z PSL.  Na ty zebraniu powo³ano równoczeœnie
Ko³a Terenowe  w Opolu, G³ubczycach i Kluczborku. Za³o¿ycie-
lami byli: Lucjan Stolarski, Tadeusz Szott, Alfred Kania. Po 1998
r. powo³ano kolejne Ko³a w Opolu i Namys³owie, Prudniku i
G³ucho³azach. To jedyny  w strukturze organizacyjnej naszego
stowarzyszenia przypadek dzia³ania tylu Kó³ Terenowych. Pre-
zesem Okrêgowego Zarz¹du od 1995r.nieprzerwanie do chwili
pisania monografii jest niestrudzony, niezwykle aktywny i za-
s³u¿ony spo³ecznik i dzia³acz zwi¹zku Lucjan Stolarski. Pod jego
przewodnictwem i grupy pozosta³ych wspania³ych spo³eczni-
ków wytworzy³a siê swoista konsolidacja i g³êbokie poczucie
to¿samoœci œrodowiska, to¿samoœci ¿o³nierza górnika Œwiadcz¹
o tym fakty przyznania ponad 100 Krzy¿y Zwi¹zku, 40 lokal-
nych i odznaczeñ wojskowych, a tak¿e rozprowadzeniu rekor-
dowej iloœci ksi¹¿ek wydanych przez Krajowy Zarz¹d  m.in. "Ska-
zani bez wyroku" ̄ o³nierze z kilofami", a szczególnie "Szlakiem
wspomnieñ ¿o³nierzy". Co roku organizowane s¹ spotkania oko-
licznoœciowe w Opolu, Krapkowicach, Gogolinie, Kluczborku, z
udzia³em przedstawicieli w³adz lokalnych , wojska i bratnich
zwi¹zków kombatanckich.

 Okrêg bierze aktywny udzia³ we wszystkich uroczystoœciach
organizowanych z okazji wydarzeñ rocznicowych i œwi¹t pañ-
stwowych ze swoim sztandarem mundurach wojskowych, co
przyjmowane jest przez spo³ecznoœæ lokaln¹ z du¿ym uznaniem
potwierdzone otrzymanymi pisemnymi gratulacjami , wyró¿nie-
niami i dyplomami. Okrêg dobrze siê przys³u¿y³ Zwi¹zkowi fak-
tem postrzegania przez spo³ecznoœæ lokaln¹ Stowarzyszenie
obywatelskie i patriotyczne. Znacz¹ce zas³ugi w kszta³towaniu
postaw obywatelskich, krzewienia wartoœci patriotycznych i
dorobku zwi¹zku maj¹ pionierzy, weterani, liderzy: Lucjan Sto-
larski, Tadeusz Szott, Mieczys³aw Gliñski, Florian Drapiewski,
Adolf Górnik, Alfred Kania, Pawe³ Krupa, Stanis³aw Starszak,
Adam Karpiñski,  Józef Jantos i Alfred Czaja, Czes³aw Druch. S¹
jednoczeœnie najbardziej zaanga¿owanymi dzia³aczami w pracy
spo³ecznej i zarazem twórczej dla dorobku zwi¹zku. Na terenie
Powiatu g³ubczyckiego dzia³a ko³o nr 3 Zwizku Represjonowa-
nych Politycznie Górników  zrzesza 8 cz³onków by³ych ¿o³nie-
rzy górników oraz 11 wdów po by³ych ¿o³nierzach górnikach.

Na podstawie - J. W¹sacza "Wyprawa w dwudziestolecie
ludzi nieugiêtych" wybra³ A. Górnik prezes Ko³a ZRP¯G

ZWI¥ZEK RREPRESJONOWA-
NYCH POLITYCZNIE

¯O£NIERZY GÓRNIKÓW

DZIEÑ BABCI I DZIADKA
W PRZEDSZKOLU NR 1

" WESO£E MISIE"
Mimo, ¿e styczeñ jest zimowym miesi¹cem, pe³nym ch³od-

nych chwil, s¹ takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy
ka¿demu robi siê cieplej na sercu, bo przecie¿ jest to œwiêto
naszych kochanych babæ i dziadków.

W dniu 27 stycznia 2014 roku w Przed-
szkolu nr 1 w G³ubczycach w Gr IV "
Weso³e Misie" tak¿e œwiêtowano z se-
niorami. Przedszkolacy przygotowali
przedstawienie, w którym wyrazili sw¹
wielk¹ mi³oœæ do babæ i dziadków. Mali
artyœci z przejêciem odtwarzali swoje

role, a czcigodni goœcie ze wzruszeniem odbierali czu³e s³owa,
kierowane pod ich adresem.

Oprócz  monta¿u s³owno - muzyczne-
go, szanowni goœcie obejrzeli tak¿e Ja-
se³ka Bo¿onarodzeniowe pt. " Rodzina
Betlejemska w Krakowie" w wykonaniu
swoich wnuczek i wnuczków. Dzieci za-
jê³y III miejsce w XIII Gminnym Przegl¹-

dzie Jase³ek Bo¿onarodzeniowych w G³ubczycach. Dla swoich
bliskich dzieci przygotowa³y drobne upominki w postaci laurek,
kwiatków i serduszek. Atmosfera tej uroczystoœci by³a wspania-
³a, podziêkowaniom ze strony goœci nie by³o koñca. Spotkanie
up³ynê³o w mi³ej i serdecznej atmosferze. Dzieci, poprzez wier-
sze, piosenki i taniec, mog³y wyraziæ kochanym babciom i dziad-
kom, swoje uczucia za trud w³o¿ony w ich wychowanie.

 (fot. wyk. tel. komórkowym ??)             Lucyna Satarowska

ZATRUDNIÊ

NA OKRES BUDOWY
OBWODNICY G£UBCZYC

NIEKARANYCH MÊ¯CZYZN
/ EMERYCI, RENCIŒCI, ROLNICY/

 Z W£ASNYM SAMOCHODEM
 DO OCHRONY

MIENIA BUDOWY.
TELEFON 504-054-424
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TACY SAMI
Pragniemy dziœ pañstwu przybli¿yæ

sylwetkê Stowarzyszenia "Tacy
Sami" dzia³aj¹cego na terenie powia-
tu g³ubczyckiego.

Stowarzyszenie rodziców dzieci
niepe³nosprawnych "Tacy Sami" jest
pozarz¹dow¹ organizacj¹ po¿ytku
publicznego dzia³aj¹c¹ na terenie
powiatu g³ubczyckiego, która istnie-

je dziêki zaanga¿owaniu grupy przyjació³ i rodziców dzieci nie-
pe³nosprawnych. Nasz¹ dzia³alnoœæ prowadzimy wy³¹cznie dziê-
ki darowiznom i sk³adkom cz³onków stowarzyszenia.

 Wychodz¹c naprzeciw oczekiwañ
rodzin obarczonych niepe³nospraw-
noœci¹, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e poja-
wienie siê niepe³nosprawnoœci u
dziecka jest jednym z najbardziej ob-
ci¹¿aj¹cych rodzinê wydarzeñ, sku-
piliœmy siê na œwiadczeniu pomocy

w zakresie u³atwiania dostêpu do rehabilitacji, edukacji, udzia³u
w kulturze, rekreacji i integracji ze œrodowiskiem, oraz zabezpie-
czeniu potrzeb socjalnych.  Pocz¹tki stowarzyszenia siêgaj¹ 2002
r., a teraz przechodzi swoj¹ "drug¹ m³odoœæ".

Od stycznia 2012 r. zaczê³o intensywnie reaktywowaæ swoj¹
dzia³alnoœæ. W tym czasie regularnie obywaj¹ siê spotkania in-
tegracyjne dla rodzin obarczonych problemem niepe³nospraw-
noœci dziecka w rodzinie.

Z uwagi na niewielki bud¿et, jakim dysponuje stowarzyszenie
intensywnie poszukujemy Ÿróde³ finansowania naszej statuto-
wej dzia³alnoœci. Startujemy w konkursach grantowych organi-
zowanych przez inne fundacje, jak równie¿ w konkursach orga-
nizowanych przez PFRON lub jednostki samorz¹du terytorial-
nego. Mamy ma³e sukcesy, jednak¿e to wszystko co do tej pory
uda³o nam siê wygraæ to kropla w morzu potrzeb. St¹d pomys³
na alternatywne Ÿród³a przychodów tj. sierpniow¹ loterie fan-
tow¹ na zamkniêtej imprezie firmowej jednego z naszych dar-
czyñców, zbiórka starych telefonów z przeznaczeniem sprzeda-
¿y dla firmy recyklingowej, zbiórka zu¿ytych tonerów, nakrêtek,
wspó³praca z firm¹ Krzysztofa Pelca z Jastrzêbia Zdroju w zakre-
sie sprzeda¿y kartek okolicznoœciowych wykonanych na pod-
stawie prac naszych podopiecznych, sprzeda¿ kartek i stroików
œwi¹tecznych w³asnorêcznie wykonanych przez rodziców na-
szych podopiecznych.

Przez d³ugie lata stowarzyszenie  nieodp³atnie korzysta³o z
infrastruktury lokalowej Przedszkola Publicznego nr 2 z oddzia-
³ami integracyjnymi w G³ubczycach  przy ul. Niepodleg³oœci 8,
jednak¿e z uwagi na istniej¹ce braki lokalowe w przedszkolu,

cz³onkowie stowarzyszenia podjêli aktywne dzia³ania w celu uru-
chomienia odrêbnej, ca³kowicie niezale¿nej siedziby.  I uda³o siê!
Dziêki silnemu zaanga¿owaniu rodziców, lokalnych przedsiêbior-
ców, ale g³ownie Fundacji ROSA z Wroc³awia, która udzieli³a
nam grantu w wysokoœci 25 000 z³ mamy dziœ "Lokalne Centrum
Rehabilitacji i Integracji dla Dzieci i M³odzie¿y". Ponad 100 m
pomieszczenie, sk³adaj¹ce siê z 4 gabinetów terapeutycznych.
Doœæ dobrze zaopatrzonych, jednak¿e wymagaj¹cych wzboga-
cenia o nowe pomoce terapeutyczne.

Aktualnie stowarzyszenie liczy 43 cz³onków, którymi s¹: rodzi-
ce, terapeuci, pracownicy jednostek oœwiatowych z terenu mia-
sta G³ubczyce, którzy na co dzieñ zawodowo zajmuj¹ siê dzieæmi
niepe³nosprawnymi.  Pod opiek¹ mamy 35 dzieci niepe³nospraw-
nych w wieku od 6 miesiêcy do 24 lat. Potrzeby s¹ ogromne, a
œrodki do ich realizacji znikome…

Nasz¹ systematyczn¹ dzia³alnoœæ, opieramy g³ównie o wolon-
tariacie. To dziêki pracy naszych terapeutów, chocia¿ w minimal-
nym zakresie mo¿emy zapewniæ dzieciom terapiê logopedyczn¹,
rehabilitacje ruchow¹, æwiczenia na basenie, muzykoterapiê i za-
jêcia manualno - plastyczne. W ostatnim czasie nawi¹zaliœmy wspó³-
pracê z Terapeut¹  SI i Psychologiem. Przy wspania³ej wspó³pracy z
naszymi wolontariuszkami, zorganizowaliœmy zabawê karnawa³ow¹
w siedzibie stowarzyszenia dla naszych dzieci, przy której dobrze
bawili siê równie¿ wolontariusze i rodzice. Kolejnym przedsiêwziê-
ciem do którego siê przygotowujemy jest zorganizowanie dnia dziec-
ka, zapraszamy do wspó³pracy.

O wszystkich naszych poczynaniach mo¿esz przeczytaæ na
www.tacy-sami.org lub naszym profilu FB https:

//www.facebook.com/pages/tacy-samiorg/286082438165413
Jeœli jesteœ w stanie przy³¹czyæ siê do pomocy podopiecznym

stowarzyszenia, chcesz zostaæ wolontariuszem lub wesprzeæ nas
w inny sposób, to prosimy o kontakt ze stowarzyszeniem

tacysamiogl@gmail.com lub telefonicznie 601 341 199,
512438433. Nawet najdrobniejsza pomoc siê przyda.

Pozdrawiamy gor¹co licz¹c na pomoc z Pañstwa strony.
                                                             Krzysztof Hajda

Niestety na obecn¹ chwilê nasze Stowarzyszenie nie mo¿e
zbieraæ pieniêdzy z 1% podatku. Niektórzy z naszych podopiecz-
nych maj¹ za³o¿one subkonta, pieni¹dze zebrane dziêki ¿ycz-
liwoœci ludzi dobrej woli pomagaj¹ im w zakupie sprzêtu re-
habilitacyjnego, dojazdów do specjalistów, zakupie leków czy
umo¿liwiaj¹ udzia³ w turnusach rehabilitacyjnych. Je¿eli ktoœ
chcia³by pomóc naszym podopiecznym poni¿ej podajemy dane
potrzebne do wpisania w rozliczeniu podatkowym.

 Serdecznie dziêkujemy wszystkim za ¿yczliwoœæ okazan¹
dla naszych podopiecznych.
KRS: 0000037904 Cel szczegó³owy 1%:
23296 Ganczarski £ukasz Wojciech
KRS: 0000037904 Cel szczegó³owy 1% :
19132 Joanna Hajda
KRS: 0000037904 Cel szczegó³owy 1%:
15510 Komorowska Lilianna Barbara
KRS: 0000037904 Cel szczegó³owy 1%: Rafa³ Kowarski
KRS: 0000037904 Cel szczegó³owy 1%: 8655 Ma³ko Adam
KRS: 0000037904 Cel szczegó³owy 1%:
16596 Mojzyk Szymon Stanis³aw
KRS: 0000032355 Cel szczegó³owy 1% : Mateusz Podstawka
KRS: 0000037904 Cel szczegó³owy 1%:
 8615 Wysoczañska Lena Maria
KRS: 0000037904 Cel szczegó³owy 1%: 6030 Ewa Zaj¹c
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GIMNAZJALNE WIEŒCI
PRZEGL¥D INSCENIZACJI  BO¯ONARODZENIOWYCH  STYCZEÑ  2014
  17 stycznia 2014r. w Miejskim Oœrodku Kultury  odby³ siê Konkurs Inscenizacji Bo¿o-

narodzeniowych "Do szopy hej pasterze". I m.  w kategorii  szkó³ gimnazjalnych zaj¹³
zespó³  z  Gimnazjum nr1  w sk³adzie: Nicola Buczek 2e, Karolina Józefowska 2b, Pawe³
Jargon 2b,  Robert PoŸniak 1d, Kamila Kampka 1d, Kacper ̄ elazny 1d, Sandra Nowak 1c,
Paulina Chmura 1c, Natalia Brillka 1c, Karol Œlepecki  1c, Krzysztof £ukaszczyk  1c . Laure-
aci konkursu  zaprezentowali siê podczas uroczystoœci  z okazji Dnia Babci i Dziadka 22
stycznia 2014r. na scenie MDK

POZNAJEMY KULTURÊ  I TRADYCJE MEKSYKU
  24 stycznia w naszej szkole odby³o siê spotkanie ze studentem pochodz¹cym z Meksy-

ku. Celem przyjazdu obcokrajowca do naszej szko³y by³o przybli¿enie gimnazjalistom kul-
tury, tradycji oraz ¿ycia codziennego w  jego kraju.

  Na pocz¹tku Carlos przedstawi³ siê nam , powiedzia³ kilka s³ów o sobie i o tym, sk¹d
pochodzi. Nastêpnie mówi³ o obyczajach, tradycjach, lokalnym jedzeniu oraz o œwiêtach,
które s¹ obchodzone w Meksyku. Carlos przedstawia³ swój kraj  bardzo ciekawie, s³ucha-
³em go z wielkim podziwem i skupieniem. Jednak moment, w którym opowiada³ o potra-
wach, zainteresowa³  mnie najbardziej. Kuchnia meksykañska niezwykle mnie zafascyno-
wa³a. Sk³ada siê z zup, sosów, a tak¿e innych bardzo ciekawych dañ.

  Kuchnia meksykañska  opiera siê g³ównie   na kukurydzy i roœlinach str¹czkowych. Podsta-
wowym surowcem w przygotowaniu potraw jest "masa mixtomalera",  otrzymywana z przemia-
³u ziaren kukurydzy. Typowe dania meksykañskie to: burrito, nachos, tacos, oraz tortilla.

  Moim zdaniem spotkanie  by³o interesuj¹ce. Pozna³em  ciekaw¹ kulturê i obyczaje.
Bardzo siê cieszê, ¿e mog³em braæ w nim udzia³.                             Jakub Drozdowski 3c

WOJEWÓDZKIE  IGRZYSKA  M£ODZIE¯Y  SZKOLNEJ   BADMINTONA  DRU¯Y-
NOWO GIMNAZJADA  2014 - G£UBCZYCE  31.01.2014

KOÑCOWA  KLASYFIKACJA  W  KAT. DZIEWCZ¥T
I  m.  -  LAURA   BERESTECKA / WERONIKA KOŒCIÓ£EK  Gimn. nr 1  G³ubczyce I
II    m.-PAULINA     KLIMEK/ WIKTORIA  NIEMIEC PG  nr 1 Strzelce Opolskie
III  m.  -WIKTORIA   DZIKI/ WERONIKA ROZBICKA PG  Baborów
IV  m. - DOMINIKA   MRÓZ /KATARZYNA  DYBCIAK  PG  nr 10  K - KoŸle
V - VI m. -PATRYCJA  BARYCKA /WIKTORIA FLORCZYK PG nr  5   K - KoŸle
  -   NICOLA MOJZYK / DOMINIKA  NOWAK  Gim. nr 1   G³ubczyce II
VII   m. ALEKSANDRA  KRUTAK/ BARBARA D¥BROWSKA  PG  nr  7   Opole
KOÑCOWA  KLASYFIKACJA  W  KAT.  CH£OPCÓW
I  m. -   KORDIAN KOBYLNIK/ MACIEJ     SIEMIGINOWSKI Gim. nr 1  G³ubczyce I
II m.- PAWE£   S£YSZ/ARKADIUSZ   SOWERSZENKO PG   Kietrz
III m.- JAKUB GIREÑ/KAMIL   GRZECHNIK   Gim.  Dwujêzyczne  Strzelce Op.
IV  m.. NATAN VOGT/ KAMIL JORGEL   PG nr 2  K - KoŸle
V-VI m. - ADAM PROKOPCZUK/KAMIL BATOR  PG nr 5  K - KoŸle

-   KAMIL  MACIO£EK RAFA£ WARZECHA    PG nr 1  Strzelce  Opolskie
VII - VIII -  KRZYSZTOF   MICHA£OWICZ /STEFANI     FILIP  PG nr 1 Opole

-  DAWID  MINARTOWICZ / JAKUB  MINARTOWICZ   Gim. nr 1  G³ubczyce II
                                         Opiekun:     mgr Mariusz  Kruk

  Dnia  31.01.2014r. w hali  sportowej  ZOKiS  odby³  siê  Fina³  Wojewódzkich  Igrzysk
M³odzie¿y  Szkolnej    Badmintona  dru¿ynowo ,,Gimnazjada 2014" w kat. dziewcz¹t  i
ch³opców. Organizatorem by³o  Gimnazjum nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi

W turnieju uczestniczy³o 8 dru¿yn ch³opców i 7 dru¿yn  dziewcz¹t (32 zawodników + 10
wolontariuszy - sêdziów pomocniczych). Rozpoczêcie zawodów odby³o siê uroczystym
marszem dooko³a hali oraz powitaniem gromkimi brawami przez publicznoœæ przyby³ych
zawodników reprezentuj¹cych powiaty: opolski, kêdzierzyñski, strzelecki i g³ubczycki.

 Organizatorem i sêdzi¹  zawodów by³ Koordynator sportu Gminy G³ubczyce Mariusz
Kruk, a  sêdzi¹ g³ównym -  Przemys³aw Krawiec.  Uroczystego  otwarcia  zawodów i
przywitania  trenerów, nauczycieli oraz zawodników, dokonali Burmistrz G³ubczyc Jan
Krówka, Dyrektor ZOKiS.  Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Stanis³aw Krzaczkowski oraz
Prezes Okrêgowego  Opolskiego Zwi¹zku Badmintona Pani Bo¿ena B¹k - Siemieniec. Tur-
niej przebiega³ w mi³ej i sportowej atmosferze, bez zak³óceñ.  Dru¿yna  z Gimnazjum nr 1  nie
mia³a sobie równych, zwyciê¿y³a w zawodach nie pozostawiaj¹c z³udzeñ.

Puchary, dyplomy i medale zosta³y wrêczone uroczyœcie zawodnikom  i opiekunom  za
miejsca od I do III,  przez   Mariusza  Kruka  oraz  Przemys³awa Krawiec.

                                                    Koordynator  sportu  Gminy  G³ubczyce  Mariusz  Kruk

PÓ£FINA£  WOJEWÓDZKICH
IGRZYSK  M£ODZIE¯Y

 SZKOLNEJ  TENISA
STO£OWEGO  INDYWIDUAL-
NIE  ,,GIMNAZJADA  2014''
-  KORFANTÓW  04.02.2014

IV m.-Wojciech Olender -Gimna-
zjum  nr 1 G³ubczyce

 (awans do Fina³u  Wojewódzkiego)
VII m.-Pawe³ Wachniewski -Gimna-

zjum  nr 1 G³ubczyce
Opiekun:
 mgr Andrzej  Gogola

POWIATOWE  ZAWODY
PI£KI  SIATKOWEJ

CH£OPCÓW
,,GIMNAZJADA 2014"

- BABORÓW  13.02.2014
Uczniowie reprezentuj¹cy Gimna-

zjum nr 1 Marcin Kapij, Dawid  Jarosz,
Przemys³aw  Zawadzki,  Marcin  Ku-
rek, Mateusz At³achowicz, Wojciech
Olender,  Kordian Kobylnik, Dominik
Górecki,   Micha³  Szczepañski, Jakub
Lejczak, Bartosz Wêgrzyn, Adrian
Churas uzyskali awans do Pó³fina³u
Wojewódzkich Igrzysk M³odzie¿y
Szkolnej w Nysie.

Opiekun:
mgr Barbara  Pi¹tkowska,
 mgr Andrzej  Gogola

"G³ubczyce"
G³ubczyce to piêkne miasto,
mamy tu piêkne zabytki
oraz panoramê, jest du¿o
zieleni wko³o,  parki
z fontannami - zwierz¹tkami
oraz sportowcy
 i ludzie z kijkami,
do tego zabytkowy koœció³,
ratusz, klasztor,
mury obronne ko³o poczty,
 a tak¿e dró¿ka w
parku do Œwi¹tyni Dumania
Niedaleko nas jest piêkna
Marysieñka,
gdzie mo¿na pójœæ
na grilla i usma¿yæ kie³basê
i chlebek  w spokoju zjeœæ
zw³aszcza latem
jest tez w Marysieñce,
"œcie¿ka zdrowia"
gdzie mo¿na pobiegaæ,
 poskakaæ,
a co najwa¿niejsze - poœmiaæ siê

Gabrysia



Marzec 2014  nr 3/250 15

STUDENCI Z RÓ¯NYCH
ZAK¥TKÓW ŒWIATA

W PRZEDSZKOLU NR 3
Przez ostatnie dwa tygodnie stycznia goœciliœmy w naszym przed-

szkolu  studentów - wolontariuszy AIESEC, a byli nimi: Carlos z Meksy-
ku, Ana z Brazylii, Diksha z Malezji, Modelia z Indonezji, Flavia z Brazylii
oraz Matteo z W³och. M³odzie¿ ta wziê³a udzia³ w projekcie "Winter
Kindergarten" przygotowanym przez najwiêksz¹ organizacjê studenck¹
na œwiecie AIESEC.

AIESEC jest obec-
ny w 124 krajach
oraz zrzesza ponad
86000 cz³onków,
którym  w ramach
praktyk zagranicz-
nych pomaga rozwi-
jaæ wra¿liwoœæ kul-
turow¹, zdolnoœæ
aktywnego uczenia
siê i odpowiedzial-
noœæ spo³eczn¹.

Projekt "Winter
Kindergarten" pole-

ga³ na przeprowadzeniu przez zagranicznych wolontariuszy warszta-
tów, których celem by³o umo¿liwienie dzieciom kontaktu z kulturami z
ró¿nych zak¹tków œwiata, obcowanie z jêzykiem angielskim oraz wzbu-
dzenie w nich ciekawoœci do prze³amywania barier kulturowych.

Poprzez prezentacje multimedialne przygotowane przez studentów,
przedszkolaki pozna³y charakterystyczne symbole ich krajów oraz  kul-
turê i  tradycje, ale równie¿ ¿ycie codzienne tych m³odych ludzi, ich

pasje i zainte-
r e s o w a n i a .
Studenci brali
udzia³ w ob-
chodach na-
szego œwiêta
babci i dziadka,
którego w ¿ad-
nym z ich kra-
jów siê nie ob-
chodzi. Przed-

szkolaki zaprezentowa³y ró¿ne programy artystyczne z tej okazji, by³y
to "Jase³ka", "Bajka o Œnie¿ce i siedmiu krasnoludkach" czy te¿ frag-
ment polskiej tradycji w piosenkach i tañcach pt. "Biesiada polska".
M³odzie¿ by³a zachwycona ró¿norodnoœci¹ a przede wszystkim jako-
œci¹ wystêpów tak ma³ych artystów oraz niezwyk³¹ atmosfer¹ w od-
biorze przez kochanych dziadków.

Ostatni dzieñ pobytu naszych goœci min¹³ na szaleñstwach  balu
karnawa³owego, który jednog³oœnie we wszystkich krajach naszych
goœci obchodzony jest równie weso³o. Tego dnia  muzyka i zabawa
pozwoli³y nam rozumieæ siê bez s³ów, lecz w pozosta³e dni wszyscy,
tak¿e dzieci mieliœmy okazjê trenowaæ swój jêzyk angielski lub…rêce.

Przedszkolaki by³y zachwycone goœæmi i ich "innoœci¹" , chocia¿by
w wygl¹dzie i jêzyku. Szybko nawi¹za³y serdeczny kontakt i ¿al by³o
rozstawaæ siê obu stronom. By³ to wyj¹tkowo spêdzony czas, pozo-
sta³y mi³e wspomnienia, doœwiadczenia i poczucie dumy ze s³ów uzna-
nia dla naszej pracy w przedszkolu, goœcinnoœci Polaków, dorobku
kultury i historii naszego kraju, któr¹ studenci poznali zwiedzaj¹c
Warszawê, Kraków, Wroc³aw czy Oœwiêcim.

                                            Anna Komplikowicz - Serwetnicka

>>>>KRESY ci¹g dalszy

Rano 17. lipca mszê œwiêt¹ w Katedrze pw.œœ Piotra i
Paw³a najdalej na wschód wysuniêtej œwi¹tyni gotyckiej.
Obecna zosta³a wzniesiona na miejsce drewnianej w
pocz.XIV w XVI i XVII wieku dobudowywano kilka kaplic,
nadaj¹ce im cechy stylu renesansowego i barokowego, w
latach 40-tych przed³u¿ono prezbiterium i pozostawiono
wysok¹ dzwonnicê.

Po zajêciu miasta przez Turków /1672 r/ wyposa¿enie
katedry zniszczono, zamieniono na meczet, kaplicê przy
fasadzie wykorzystano, jako cokó³ minaretu o wysokoœci
33,5 m. Podobnie post¹piono z innymi œwi¹tyniami.  Gdy
Kamieniec powróci³ do Rzeczpospolitej, na zdobi¹cym
szczyt minaretu pó³ksiê¿ycu ustawiono drewnian¹ figurê
Matki Boskiej, któr¹ zamieniono w 1756 roku na wykut¹ w
z³oconej miedzi, stoj¹cej do dzisiaj.

Piêkna, z³ota, podolska Pani,
B³yszcz¹ca w s³oñcu nad Kamieñcem...
Choæ tak daleko nam do Ciebie,
czujemy bicie Twego Serca.
Spogl¹dasz na nas z minaretu,
pochylasz g³owê do swych dzieci...
Wreszcie, otwierasz nam ramiona,
byœmy w nich byli dziœ bezpieczni.
Tylko Ty jedna wiesz najlepiej,
ile przelano ³ez i krwi,
by pos¹g Twój nad miastem œwieci³ i...
By Katedry otwarto drzwi.

                             / C. Zaj¹c "Z³ota Madonna"/
W³adze carskie w 2 po³ XIX w. zlikwidowa³y diecezjê,

któr¹ przywrócono dopiero w 1991r. Ordynariuszem zosta³
nie¿yj¹cy ju¿ ks. Biskup Jan Olszañski...Kamieniec Podol-
ski odwiedzali nasi królowie : W. Jagie³³o czterokrotnie,
K.Jagieloñczyk dwukrotnie, W³adys³aw IV, August II Moc-
ny, S.August Poniatowski. Po wizycie ostatniego króla
pozosta³a ozdobna brama.  Zegnamy goœcinne siostry Ur-
szulanki i urzekaj¹cy Kamieniec Podolski - przejazd przez
most nad g³êbokim jarem obok Starego Zamku i most znika
za zakrêtem. Ale pozostanie w pamiêci. Wje¿d¿amy na
POKUCIE - obszar bardzo urodzajnej gleby, ³agodny kli-
mat sprzyjaj¹cy sadownictwu.

 Zatrzymujemy siê w HORODENCE - miasteczku, które
jak ca³y rejon w XIVw. nale¿a³o do Królestwa Polskiego,
mia³o te¿ najstarsz¹ parafiê rzymskokatolick¹ powo³an¹ w
1439 r. Miasto najintensywniej rozwija³o siê od po³.XVII
wieku, gdy administratorem zosta³ Miko³aj Potocki, który
jednako troszczy³ siê o mieszkañców wszystkich narodo-
woœci i wyznañ. To on ufundowa³ koœció³ i klasztor Misjo-
narzy projektu B. Martyna, cerkiew unick¹, da³ dzia³kê na
budowê synagogi. Zniszczon¹ w czasach sowieckich œwi¹-
tyniê zamieniono na cerkiew prawos³awn¹, zwraca uwagê
starannie utrzymane otoczenie.  Horodenka to rodzinne
miasto P. Zofii Dobrowolskiej z Pruszkowa pod Warszaw¹.
Domu rodzinnego wprawdzie nie odnalaz³a, ale i tak by³a
wzruszona.... Ze ³zami w oczach wyzna³a - "Jestem bardzo
szczêœliwa, ¿e mog³am tu przyjechaæ".    Z boku zostawia-
my Zaleszczyki, Ko³omyjê, postaramy siê odwiedziæ je w
nastêpnym roku.  W STANIS£AWOWIE mamy czas wol-
ny. Przeznaczamy go na ....dok.  w nastêpnym GG

                                                              Tadeusz Skrzyp
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W niedzielny
wieczór 9 lutego
2014 r., kiedy wie-
lu Polaków cie-
szy³o siê ze z³ote-
go medalu olim-
pijskiego Kamila
Stocha dotar³a do
nas smutna wiado-
moœæ, ¿e w Gliwi-
cach zmar³ nagle
O. Nikodem Al-
fred Suchanek
OFM.

Kap³an, który w latach 1991-1994 pracowa³
równie¿ w g³ubczyckim klasztorze. By³ wtedy ma-
gistrem postulatu i zastêpc¹ gwardiana. Dzia³a³
te¿ w duszpasterstwie powo³aniowym. Lubiany
przez m³odzie¿, o radosnym usposobieniu, orga-
nizowa³ pielgrzymki rowerowe i piesze, wyjazdy,
spotkania, ogniska. Dziêki jego zaanga¿owaniu
na placu przed koœcio³em klasztornym stanê³a

figura ku czci Naj-
œwiêtszego Serca
Pana Jezusa z na-
pisem "Jezu, daj
nam Kap³anów ta-
kich jak Ty". By³
te¿ znanym i ce-
nionym misjona-
rzem ludowym, re-
k o l e k c j o n i s t ¹ ,
duszpas t e r zem
pielgrzymkowym,
asystentem Fran-
ciszkañskiego Za-
konu Œwieckich.

Urodzi³ siê w 1963 r. w Pyskowicach. W wieku
czterech lat zamieszka³ w Gliwicach we francisz-
kañskiej Parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezu-
sa, gdzie przyst¹pi³ do pierwszej Komunii œw. i
bierzmowania. Tu wzros³o jego powo³anie zakon-
ne i kap³añskie. W 1982 r. wst¹pi³ do Zakonu
Braci Mniejszych Prowincji œw. Jadwigi, przyj-
muj¹c habit œw. Franciszka  w Borkach Wielkich.
W 1988 r. w Gliwicach z³o¿y³ swoje uroczyste
œluby zakonne. Ukoñczy³ Wy¿sze Seminarium
Duchowne w K³odzku i 13 maja 1989 r. w G³ub-
czycach przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. Pracowa³
jako duszpasterz w K³odzku (wikary parafii i dru-
gi raz jako gwardian), Borkach Wielkich, G³ub-
czycach i Nysie (gwardian i proboszcz). Od pó³-
tora roku s³u¿y³ w Gliwicach. Tam w wieku nie-
spe³na 51 lat spotka³a go siostra œmieræ. Przy
licznym udziale duchowieñstwa i wiernych 13
lutego 2013 r. zosta³ pochowany na cmentarzu
klasztornym w Górze œw. Anny.

                     O. Mieczys³aw Lenard OFM

 ŒP. O. NIKODEM
 ALFRED SUCHANEK OFM

ŒP.  MICHA£ PALUCH
Szanowni zebrani, pogr¹¿ona w smutku rodzino
     ̄ egnamy dziœ naszego kolegê, kombatanta,

wspania³ego mê¿a, ojca i dziadka, który odszed³
po d³ugim i nie³atwym ¿yciu na wieczn¹ wartê.

 Micha³ Paluch urodzi³ siê 27 wrzeœnia 1919 r.
 w Samborze, woj. lwowskie, na Kresach
 Wschodnich II RP. Dzieciñstwo i m³odoœæ
spêdzi³ wraz z rodzicami. W wieku 19 lat zosta³
powo³any do czynnej s³u¿by wojskowej.
 Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski Mi-

cha³ Paluch zosta³ aresztowany wraz z innymi ¿o³-
nierzami i wywieziony do obozu w Kozielsku. W
baraku spotka³ przypadkowo lekarza z rodzinnego
Sambora, z którym zaplanowa³ ucieczkê z ³agru. W
trakcie ucieczki zosta³ z³apany przez NKWD i wy-
wieziony do Taszkientu. Tam jako zes³aniec ciê¿ko pracowa³ przy wyrêbie lasu.

Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej zosta³ si³¹ wcielony do Armii Czer-
wonej. Walczy³ na froncie wschodnim m.in. bra³ udzia³ w bitwie pancernej na
£uku Kurskim. By³ dwa razy ciê¿ko ranny i przebywa³ w szpitalu w Miednoje.
W lipcu 1941 r. po podpisanym uk³adzie Sikorski-Majski zosta³ przeniesiony do
Armii Polskiej w ZSRR formowanej przez gen. Zygmunta Berlinga w Sielcach
nad Ok¹. Z 1 Dywizj¹ Piechoty im. Tadeusza Koœciuszki przeszed³ ca³y szlak
bojowy. Bra³ udzia³ w wyzwoleniu Lublina, Warszawy oraz Berlina.

Po zakoñczeniu wojny, która poch³onê³a wiele milionów istnieñ ludzkich zo-
sta³ zdemobilizowany i przeszed³ do cywila. Swoj¹ przysz³oœæ zwi¹za³ z Ziemi¹
G³ubczyck¹. W KoŸlu przypadkiem dowiedzia³ siê, ¿e przesiedleñcy z okrêgu
samborskiego zostali osiedleni w powiecie g³ubczyckim na Ziemiach Odzyska-
nych. W Go³uszowicach spotka³ swoich s¹siadów z Kresów oraz przysz³¹ ¿onê
- Mariê, z któr¹ prze¿y³ 54 lata. Mieli dwóch synów, córkê, siedmioro wnucz¹t i
czwórkê prawnuków. Wspólnie z ¿on¹ pracowali na gospodarstwie rolnym, a¿
do osi¹gniêciu wieku emerytalnego.

  Dziœ odchodzi na wieczn¹ wartê w wieku 95 lat.
 ̄ egnaj kolego, ¿egnaj ¿o³nierzu, niech ci ziemia lekk¹ bêdzie.
                     Zwi¹zek Kombatantów RP  i By³ych WiêŸniów Politycznych
                                                           Sekretarz Oddzia³u Amelia Mamczar
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ROK 2013
W SZKOLE

MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
W LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CYM
Ubieg³y rok dla zawodników  G³ubczyckiej  SMS-u
 by³ bardzo owocny szczególnie dla uczniów klasy
maturalnej, którzy od wrzeœnia stali sie naszymi

absolwentami  tj:
- Kinga Haracz, która zdoby³a Mistrzostwo Polski Juniorów

w grze podwójnej i wicemistrzostwo  w grze mieszanej.
- Dominik Stebnicki, który zaj¹ ³ III miejsce na  Mistrzostwach

Polski Juniorów w grze podwójnej
- Micha³ Szymczak, który  równie¿ zaj¹³ III miejsce w grze

podwójnej na w.w. mistrzostwach,
 Bartek Mróz - szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na niego -

mia³ bardzo udany rok,  utrzymywa³  wysoki poziom, dziêki cze-
mu uzyska³ wybitne sukcesy w PARABADMINTONIE tj:

* 1 m. w grze podwójnej i 2 m. w grze pojedynczej podczas
Miêdzynarodowych  Mistrzostw Turcji w Parabadmintonie.

* 1 m. w grach podwójnej i pojedynczej podczas Miêdzynaro-
dowych Mistrzostw Hiszpanii  w Parabadmintonie.

* 1 m. w grach podwójnej i pojedynczej podczas Miêdzynaro-
dowych  Mistrzostw  Holandii  w Parabadmintonie

* Najwiêkszym  jednak sukcesem Bartka jest zdobycie po-
dwójnego wicemistrzostwa Œwiata w Parabadmintonie, które mia-
³o miejsce pod koniec roku w Niemczech.

Jest to najwiêkszy sukces polskiego badmintona, jaki dotych-
czas zdobyliœmy. Trzymajmy kciuki za nastêpne i miejmy nadzie-
jê, ¿e parabadminton zostanie wci¹gniêty do programu kolej-
nych Igrzysk Paraolimpijskich, na których Bartek mia³by du¿e
szanse na wpisanie siê do kart historii polskiego badmintona
zdobywaj¹c pierwszy medal olimpijski.

Nasi drugoklasiœci równie¿ zdobywali medale na Mistrzo-
stwach Polski :

* Przemys³aw Szyd³owski wraz z Micha³em KaŸmierczakiem
w grze podwójnej zdobyli 2 m. podczas Ogólnopolskiej Olimpia-
dy M³odzie¿y

*Jakub Smajda zaj¹³  3 m. w grze podwójnej równie¿ podczas
Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y.

Oprócz medali na Mistrzostwach zawodnicy G³ubczyckiego
SMS-u  wygrywali najwa¿niejsze turnieje Ogólnopolskie i Miê-
dzynarodowe, które odbywa³y sie w Suchedniowie, P³oñsku,
Sochocinie, Warszawie oraz w G³ubczycach.

Chcia³bym wyró¿niæ naszych wszystkich zawodników za bar-
dzo solidnie przepracowany rok i  podziêkowaæ za owocn¹ wspó³-
pracê, jak równie¿  ¿yczyæ  wszystkim jak najwiêkszych sukce-
sów w 2014roku.

klasa III-  Kinga Haracz, Dominik Stebnicki, Micha³ Szymczak,
Bartek Mróz

klasa II - Ola Bia³ek, Micha³ KaŸmierczak, Nikola Koszmider,
Kasia Kutacha, ,Sebastian Obrycki, Jakub Smajda, Przemys³aw
Szyd³owski, Micha³ Ustimowicz, Marcin Wnuk

klasa I - Marta Broszko, Mazur Monika, Mazur Dawid, Mirga
Robert, Justyna Wudarska

                                        trener SMS Zbigniew Serwetnicki

8 lutego na wniosek m³. insp. ZS Grzegorza Tobiasiñskiego
Regionalna Dyrekcja Lasów Pañstwowych w Katowicach

 wyrazi³a zgodê na zajêcia dla jednostki strzeleckiej 3009
G³ubczyce im. p³k Stanis³awa Gliñskiego, ZS STRZELEC
OSW, ze Stra¿¹ Leœn¹ nadleœnictwa Prudnik.

W spotkaniu z pracownikami nadleœnictwa w osobach spe-
cjalisty ds. edukacji leœnej Rafa³a Kaszy oraz Komendanta Stra-
¿y leœnej Artura Fia³kowskiego, g³ubczyccy strzelcy byli przy-
gotowani znakomicie, co by³a mi³ym zaskoczeniem dla prowa-
dz¹cych zajêcia. Podczas to, których zapoznano g³ubczyckich
strzelców min z gospodarka leœna, ochron¹ przyrody oraz go-
spodarka ³owiecka Lasów Pañstwowych. A tak¿e wielu cieka-
wych informacji o Nadleœnictwie.

Nadleœnictwo Prudnik po³o¿one jest w po³udniowej czêœci
województwa opolskiego. Zasiêgiem terytorialnym o powierzch-
ni 180289 ha, Nadleœnictwo obejmuje 13 gmin w 5 powiatach.

Wed³ug "Regionalizacji przyrodniczo - leœnej" po³o¿one jest
w V Œl¹skiej Krainie przyrodniczo leœnej w dwóch dzielnicach (w
Dzielnicy Przedgórza Sudeckiego i P³askowy¿u G³ubczyckiego i
w  Dzielnicy Równiny Niemodliñsko - Grodkowskiej), w  trzech
mezoregionach (Mezoregion Strzeliñski, Mezoregion P³askowy-
¿u G³ubczyckiego i Mezoregion Równiny Grodkowskiej). Teren
Nadleœnictwa po³o¿ony jest we wschodniej czêœci Niziny Œl¹-
skiej,  Po³o¿enie fizjograficzne (wg Kondrackiego) obejmuje na-
stêpuj¹ce mezoregiony: Równina Grodkowska, Równina Wro-
c³awska, Dolina Nysy K³odzkiej, Równina Niemodliñska, P³a-
skowy¿ G³ubczycki, Góry Opawskie, Pogórze Paczkowskie, Ob-
ni¿enie Otmuchowskie.

Obszar Nadleœnictwa Prudnik  wykazuje du¿e zró¿nicowanie,
od nizinnego do górskiego, z lokalnymi obni¿eniami oraz du¿¹
iloœci¹ pasm i wzniesieñ morenowych. Wysokoœæ nad poziom
morza waha siê w granicach od 170 m do  889m. W obrêbie
Nadleœnictwa funkcjonuje utworzony w  1990 roku Park Krajo-
brazowy "Góry Opawskie" z siedzib¹ w Jarno³tówku.

A tak¿e o samej Stra¿y Leœnej;
Stra¿ Leœna jest specjaln¹ komórk¹ w strukturze organizacyj-

nej nadleœnictwa, która zajmuje siê zwalczaniem i przeciwdzia³a-
niu szkodnictwu leœnemu. Wszystkie uprawnienia Stra¿y Le-
œnej ujête s¹ w Ustawie o Lasach i s¹ to m.in. uprawnienia do
kontroli pojazdów, punktów przerobu drewna, przeprowadzania
przeszukañ pomieszczeñ itp. Stra¿y Leœnej przys³uguj¹ równie¿
uprawnienia Pañstwowej Stra¿y £owieckiej, Pañstwowej Stra¿y
Rybackiej. Stra¿nik na terenie lasu mo¿e karaæ mandatami oraz
pozwaæ do s¹du jako oskar¿yciel publiczny.

Po wyk³adzie strzelcy udali siê na wspólny patrol w poszuki-
waniu ewentualnych wnyków i side³ zastawionych przez k³usow-
ników po zakoñczeniu, którego pieczono kie³bie przy ognisku i
podsumowuj¹c udane zajêcia i planuj¹c dalsz¹ wspó³prace.

                                                                                        tobix

ZS STRZELEC OSW ZE STRA¯¥ LEŒN¥
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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 nades³a-
ne  i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo
skracania i redagowania  tekstów i zmiany tytu³ów;

Nie odpowiadamy za treœæ zamieszczonych
 og³oszeñ i reklam.

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

tion?dirids=67
Druk - WIE-DRUK, ul. Królowej Jadwigi 1/29,

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

ZATRUDNIÊ
NA OKRES
 BUDOWY

OBWODNICY
G£UBCZYC

NIEKARANYCH
MÊ¯CZYZN

/ EMERYCI, RENCIŒCI,
ROLNICY/

 Z W£ASNYM
SAMOCHODEM
 DO OCHRONY

MIENIA BUDOWY.
TELEFON 504-054-424



Marzec 2014  nr 3/250 19

Serdecznie Witamy 28 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

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

Bossy Adam s.Marty
G³-ce 19.01.2014 21.45

4000-57

G³ogiewicz Julia c.Ilony
Rogo¿any 22.01.2014

20.55 4000-61

Jamu³a Julia c.Barbary
G³-ce 24.01.2014 8.45

3850-58

Kopij Zuzanna c.Karoli-
ny Krzy¿kowice

27.01.2014 22.20 3500-58

Kurcoñ Magda c.Moni-
ki Pietrowice Wlk.

13.01.2014 8.20 3280-54

Lichocki Dominik
s.Ireny G³-ce 20.01.2014

8.35 4000-59

Mazur Marcelina
c.Moniki Widok

13.01.2014 10.40 2850-56

Sajecka Nadia
c.Agnieszki G³-ce

23.01.2014 8.20 3200-52

Simon Natasza c.Mar-
celiny Baborów

20.01.2014 7.15 2950-53

SmaŸ Micha³ s.Justyny
G³-ce 29.01.2014 3.55

3400-54

Szczygielska Julia
c.Ewy Kietrz 30.01.2014

13.40 3500-53

Œliwa Lena
c.Katarzyny 18.01.2014

14.05 2950-50

Zajdel Alicja c.Barbary
Kietrz 17.01.2014 7.45

3350-59

Fotografie
 noworodków:
KADR Studio

Fotograficzno -
Filmowe

Janusz Baczkur,
G³ubczyce,

 Grunwaldzka 2,
77 485 31 07,
 662 065 354

<<< DO WYSTAWA - STR.10

<<<
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