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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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1. Nagrody pierwszego stopnia w wysokoœci 340 z³
w kategorii nauka
- Pojda Piotr, Skóra Cyprian - Gimnazjum Nr 1
2. Nagrody pierwszego stopnia w wysokoœci 340 z³
w kategorii kultura - Dudzik Aleksandra ZS Pietrowice
3. Nagrody pierwszego stopnia w wysokoœci 100 z³
w kategorii sport: Bociek Klaudia, Jab³oñska Olga, Tobia-
siñski Tymoteusz, Kobylnik Kordian, Berestecka Laura, Sie-
miginowski Maciej, Koœció³ek Weronika,  Minartowicz Ja-
kub -  Gimnazjum nr 1, Siekierzyñska Oliwia, Korowiecka
Julia, Stankiewicz Mateusz, Œlepecki Szymon, Kolasa Alek-
sander, Jung Michalina, Kowalczyk Maciej, Cieœlik Szymon,
Hac Julia, Matusz Maciej, Ga³¹zka Bartosz, Kolasa Tomasz,
Wysocki Franciszek, Sagan Marcin, Kamiñski Micha³, Ma-
zur Nicola - SP nr 1; Sztucka Kinga, Patryjach Jakub, Do³han
Martyna, Leliñski Klaudiusz -S P nr 2 ; ̄ ³obicki Wojciech,
Katañska Natalia, Baran Daria, Bernaœ Ma³gorzata, Fulne-
czek Oliwia - ZS w Pietrowicach; Urbañska Natalia ZS w
Lisiêcicach.
4. Nagrody drugiego stopnia w wysokoœci 200 z³
w kategorii nauka: Trynda Bartosz, Marko Kamil, Bury Wojciech
- Gimnazjum Nr 1; Sobków Agnieszka, Ganczarska Aleksandra - SP
nr 2, Ozimek Micha³ - SP Bogdanowice
5. Nagrody drugiego stopnia w wysokoœci 200 z³
w kategorii kultura: Marciniszyn Martyna - ZS Pietrowice,
Pakulska Judyta - Gimnazjum Nr 1.
6. Nagrody drugiego stopnia w wysokoœci 80 z³
w kategorii sport: Humeniuk Adam, Konik Wiktoria, Baran
Katarzyna,  Brewus Jakub, Wêgrzyn Paulina, Sebesta Kamil,
Mróz Barbara, Bernaœ Martyna, Humeniuk Ewelina, Kopera Ka-
tarzyna, Marciniszyn Martyna, Wochnik Natalia, Bednarczuk
Kamila - Zespó³ Szkó³ w Pietrowicach; Malik Olaf - SP nr 2
7. Nagrody trzeciego stopnia w wysokoœci 150 z³
w kategorii nauka: Roliñski Jan - Gimnazjum Nr 1, Ratuœ
Jakub - ZS Pietrowice, Trawiñski Konrad - SP Go³uszowi-

ce, Bykowska Marta, Sitnik Bart³omiej, Ga³¹zka Bartosz, Rudziñski
Wojciech - SP nr 1
8. Nagrody trzeciego stopnia w wysokoœci 150 z³
w kategorii kultura: Kubów Marta - SP nr 1 w G³ubczycach, Koby-
lañski Lucjan -  ZS Lisiêcice, Lechun Natalina, Grzegorzewicz Maria,
Fedorowicz Daniela - ZS Pietrowice; Bartusik Maciej, Gisal Marcel -
Gimnazjum Nr 1
9. Nagrody trzeciego stopnia w wysokoœci 50 z³
w kategorii sport: Olender Wojciech, Waliduda Micha³, Pakulska
Judyta - Gimnazjum nr 1, Kowarska Angelika - SP nr 1, KaŸmierczak
Kacper, Uryga Tomasz, Kokoszka Sara - ZS w Bogdanowicach, Ro-
jek Oliwia - SP nr 2,
10. Nagrody rzeczowe w kategorii nauka:
Adamowska Zuzanna, Wieliczko Aleksandra - Gimnazjum Nr 1; Gu¿-
da Weronika, Fedorowicz Daniela - ZS Pietrowice
11. Nagrody rzeczowe w kategorii kultura:
Artymiak Maria, Bajor Michalina, Piekarz Paulina, Kiszczyk Emilia,
Kaniowska Maria - SP nr 1; Leliñska Luiza - SP nr 2; Kawa Natalia,
Artymiak Rafa³, Wysocki Micha³, Kurek Marcin - Gimnazjum Nr 1.
12. Nagrody rzeczowe w kategorii sport:
SP nr 2 - Pawluch Alicja, Siwiec Agata, Kasperek Dominika, Klim
Wioletta, Waga El¿bieta, Sawicka Nicola, Fulneczek Wiktoria, S³o-
wik Anna, Ha³adus Dominika, Krawiec Kamila, Matolicz Aleksan-
dra, Ganczarska Aleksandra
ZS w Lisiêcicach- Pawluœ Oliwia, Kopyto Maria, Emilia Cicio, Woj-
narowicz  Daniela, Piasecka Natalia, Bednarz Amelia, Linczewska
Julia, Siudmak Julita, Galara Gra¿yna, Olejnik Karolina, Wysz Roksa-
na, Górka Karolina, Szkur³at Paulina, Olejnik Marcelina, Kownacka
Anita, Wróblewska Katarzyna, Urbañska Natalia (gimnazjum)
Fuchs Julia, Kaczmarek Weronika, Kalisz Faustyna, Sêkowska Pa-
trycja, Igliñska Izabella, Gigoñ Katarzyna, Igliñska Wiktoria, Ple-
œniarska Natalia, £abiñska Dominika (SP)
Kategoria ch³opców:
Wróblewski Tomasz, Remieñ £ukasz, Chort Damian, Kulig Krzysz-
tof, Jagodziñski Micha³, Kaczanek Kacper, Nowicki Jakub, Sawicki
Pawe³, Fabian Patryk, Machulak Dawid (SP)

OPOLSKIE PRZYJAZNE MIESZKAÑCOM I PRZEDSIÊBIORCOM
WIZYTA MARSZA£KA WOJEWÓDZTWA OPOLSLKIEGO

W G£UBCZYCACH
Podczas spotkania  Marsza³ka Województwa Józefa Bu³y  z samorz¹dowcami powiatu g³ubczyckiegi, przedstawicielami firm

i instytucji wsród poruszanych tematów by³ m.in problem
DEMOGRAFIA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO,

 A   RYNEK PRACY w aspektach m.in.
1) Województwo opolskie i powiat g³ubczycki
w kontekœcie wyzwañ demograficznych
2) Depopulacja  jako wyzwanie horyzontalne
województwa opolskiego
 3) Opolska Karta Rodziny i Seniora
Liczba mieszkañców powiatu g³ubczyckiego

w wieku szkolnym w  roku -2013 - 47,5 tys,  2020 -  45,5 tys (-4.5%)
     w województwie   w roku 2013-1004,4 tys, 2020 - 974,1 (-3,0%)
Opolska Karta Rodziny i Seniora jako jedno z dzia³añ w ramach
Programu Spejalnej Strefy Demograficznej zapewnia uprawnionym
mieszkañcom województwa zni¿ki i ulgi oferowane przez: wybrane
 instytucje regionalne, podmioty prywatne - partnerów samorz¹du

województwa opolskiego zapewnia uprawnionym mieszkañcom danej gminy zni¿ki i ulgi oferowane przez: wybrane
 instytucje gminne, podmioty prywatne - partnerów gminnych

Szczegó³y dotycz¹ce Karty dostêpne s¹ na stronie www.ssd.opolskie.pl

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH

Na podst. Zarz¹dzenia Burmistrza opr. Jan Wac. Foto str.2/24  Zbigniew Zió³ko
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PODSUMOWANIE
ROKU HARCERSKIEGO 2013/2014

   26 czerwca w Urzêdzie Miejskim, na wspólnym podsumowa-
niu roku Harcerskiego  2013/2014, spotkali siê Burmistrz
Jan Krówka, z-ca Burmistrza Kazimierz Bedryj, Komendant
Hufca ZHP Ryszard Kañtoch, cz³onek Rady Opolskiej Chor¹-
gwi   dh Anna Liphardt, liczne  grono Instruktorskie Komendy
Hufca ZHP, oraz najwa¿niejsi uczestnicy tego spotkania, czy-
li harcerze.
     Na spotkaniu Komendant Hufca ZHP dokona³ posumowa-
nia wszystkich akcji i przedsiêwziêæ  przeprowadzonych przez
Komendê Hufca ZHP w minionym roku wed³ug kalendarza przed-
siêwziêæ na rok 2013/2014 oraz kalendarza œwi¹t pañstwowych
i  koœcielnych, w których nasi harcerze brali udzia³. Miniony rok
by³ bardzo pracowity dla ca³ego hufca.  Odby³o siê wiele wa¿-
nych wydarzeñ, zarówno pañstwowych jak  i koœcielnych.
       Na uroczystym podsumowaniu Burmistrz, wspólnie z Ko-
mendantem ZHP wyró¿nili kilkunastu harcerzy z naszego gro-
na, za wzorowa s³u¿bê statuetki otrzymali miêdzy innymi, dh
Maria Kaniowska, dh Maciej Kaniowski, dh Jakub Patryjach,

dh Anna Róg, dh Kamila Klein,
dh Jolanta Pi¹tkowska,  dh We-
ronika Kostuœ, dh Karolina Bu-
czek, dh Filip So³tys, dh Alek-
sandra Sieradzka, dh Paulina
Kornacka, dh Justyna Katolik,
dh Aleksandra Piestrak, dh
Martyna Kêska, natomiast za czynny udzia³ w ¿yciu Komendy
Hufca ZHP oraz za pomoc i pracê w³o¿on¹ w organizacjê przed-
siêwziêæ programowych w minionym roku, pami¹tkowe dyplomy z
podziêkowaniami odebrali dh Martyna Lupzik, dh Kamila Katolik,
dh  Anita Juzwiszyn, dh Paulina Kaliwoda, dh Judyta Ró¿yñska,
dh Oliwia Iwanow, dh Alena Dziedzic, dh Krzysztof Iwaniec.
    Gratulujemy wszystkim harcerzom,  wzorowej postawy i li-
czymy na to, i¿ w kolejnym roku równie¿ bêdziemy mieli okazje
uhonorowaæ tak samo liczne, a mo¿e i liczniejsze grono.
To ju¿ kolejny rok gdzie Komenda Hufca ZHP przy wspó³pracy
Urzêdu Miejskiego, szkó³ podstawowych i gimnazjalnych pro-
muje idee harcerstwa,  gromadzimy wokó³ siebie coraz liczniej-
sze grono dzieci i m³odzie¿y,  te dzieci i m³odzie¿ chc¹ uczestni-
czyæ w ¿yciu Komendy Hufca ZHP, co niezmiernie nas cieszy i
jednoczeœnie mobilizuje do dalszej jeszcze ciê¿szej pracy. Jed-
noczeœnie podkreœliæ tutaj równie¿ trzeba ogromn¹ rolê naszych
nauczycieli, instruktorów, którzy w swoich placówkach  poma-
gaj¹ nam w tym co robimy, bez ich pomocy sami nie bylibyœmy
w stanie sprostaæ  tym wszystkim zadaniom , dziêkujemy i liczy-
my na dalsz¹ owocn¹ wspó³prace  w kolejnym roku szkolnym
2014/2015.
                 pwd Krzysztof Patryjach, phm Agnieszka Kowalczyk

ŒWIÊTO 10 OPOLSKIEJ BRYGADY
LOGISTYCZNEJ W OPOLU

 26 czerwca harcerze z Komendy Hufca ZHP w G³ubczycach na
zaproszenie  pp³k. Artura  Wiatrzyk pe³ni¹cego obowi¹zki do-

wódcy 10 Opol-
skiej Brygady
Logistycznej
wziêli udzia³ w
obchodach 15
rocznicy po-
wstania 10 Opol-
skiej Brygady
Logistycznej w
Opolu.

10 Opolska Brygada
Logistyczna jest patro-
nem naszego Hufca,
œciœle wspó³pracuje i
pomaga nam   w propa-

gowaniu idei har-
cerstwa, w zwi¹z-
ku z tym nie mo-
g³o i tym razem
zabrakn¹æ nas na
tak wa¿nej uro-
czystoœci.
Obchody rozpo-
czê³y  siê od uro-
czystego apelu,
z³o¿enia meldun-
ku i podniesienia
Flagi Pañstwowej

na maszt, póŸniej przywitano wszystkich przyby³ych  goœci, wœród
nich byli miêdzy innymi , zwierzchnicy naszych si³ zbrojnych,
kombatanci, kapelani, europos³owie, a tak¿e nasz Burmistrz G³ub-
czyc, oraz przewodnicz¹ca Komisji  Oœwiaty w G³ubczycach. Na
uroczystym apelu, za swoja ofiarn¹ s³u¿bê ¿o³nierze 10 Opolskiej
Brygady Logistycznej otrzymali odznaczenia, medale  i wyró¿-
nienia, by³y wœród nich "Gwiazdy Afganistanu", Odznaka Ho-
norowa Wojsk L¹dowych i inne. Burmistrz Pan Jan Krówka otrzy-
ma³ Medal ZKRPiBWP a Plakietkê Honorow¹ imienia p³k. Piotra
Wysockiego patrona 10 Opolskiej Brygady Logistycznej otrzy-
ma³a Pani Barbara Piechaczek z r¹k dowódcy. Harcerze wrêczyli
Panu  pp³k. Arturowi Wiatrzyk  wyró¿nienie " Dar Serca", za wspó³-
prace i pomoc jak¹ 10 Opolska Brygada Logistyczna okazuje nasze-
mu hufcowi.  Czêœæ oficjaln¹ uœwietni³a defilada pododdzia³ów bry-
gady, nastêpnie uczestnicy zostali zaproszeni na  poczêstunek, gdzie
nie mog³o zabrakn¹æ tradycyjnej wojskowej grochówki.
        Bardzo dziêkujemy 10 Opolskiej Brygadzie Logistycznej, za
zaproszenie na uroczystoœæ i za takie wyró¿nienie dla Komendy
Hufca, ¿e mogliœmy tam byæ i uczestniczyæ w ¿yciu brygady, tak
samo jak brygada uczestniczy w ¿yciu KH ZHP. Dziêkujemy tak-
¿e ca³ej kadrze instruktorskiej, zuchom i harcerzom z G³ubczyc i
Kietrza, za pomoc i aktywny udzia³ ze swoimi dru¿ynami w tych
uroczystoœciach. Mamy nadziejê, ¿e by³o to mi³e prze¿ycie dla
samych harcerzy i ¿e spotkamy siê ju¿ nied³ugo na kolejnych
uroczystoœciach w 10 OBLog  w Opolu.
 Z harcerskim pozdrowieniem " CZUWAJ " !!!
           pwd Krzysztof Patryjach    phm Agnieszka Kowalczyk
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CAMPING PIETROWICE 1974 - 2014
  INAUGURACJA

JUBILEUSZOWEGO SEZONU
Sezon letni w Oœrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Pie-
trowicach rozpocz¹³ siê 28 czerwca i trwaæ bêdzie do 31 sierp-
nia, w tym te¿ czasie czynne bêdzie codziennie w godzinach od

10 do 18  strze-
¿one k¹pielisko.
29 czerwca 2014
roku na terenie
Oœrodka w Pie-
trowicach odby³
siê festyn

"DZIEÑ DZIECKA - CAMPING PIETROWICE" zorganizowany
przez Gminê G³ubczyce i Us³ugi Komunalne Sp. z o.o. - obecne-
go administratora Oœrodka.  Festyn by³ zaplanowany i  zorgani-
zowany  g³ównie z myœl¹ o dzieciach, to do nich skierowane
by³y wszystkie przygotowane atrakcje.  Przeprowadzona na sze-
rok¹ skalê akcja promocyjna oraz wstêp wolny poskutkowa³a
bardzo wysok¹ frekwencj¹.
    Poprzez zorganizowanie festynu dla dzieci na pocz¹tku sezo-
nu w naszym Oœrodku, chcieliœmy przypomnieæ lokalnej spo-
³ecznoœci o jedynym Oœrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym
w Powiecie G³ubczyckim i  ponownie wypromowaæ go jako miej-
sce gdzie mo¿na rodzinne,  mile i aktywnie spêdziæ wolny czas.
Camping Pietrowice w 2014 roku  obchodzi swoje 40-lecie po-
wstania, w ci¹gu minionych lat wielokrotnie by³ nagradzany przez
Polsk¹ Federacjê Campingów i Caravaningów tytu³em MISTER
CAMPING, jest bardzo znanym i cenionym miejscem na tury-
styczno-caravaningowej mapie Polski, a nawet Europy, o czym
œwiadczy coroczna bardzo du¿a liczba turystów zagranicznych.

GMINNE ZAWODY
SPORTOWO - PO¯ARNICZE

    28 czerwca br. na boisku sportowym w Gadzowicach prze-
prowadzono Gminne Zawody Sportowo - Po¿arnicze, których
organizatorem by³ Burmistrz G³ubczyc Jan Krówka.
 W zawodach uczestniczy³y jednostki z gminy G³ubczyce.

Dru¿yny uczest-
nicz¹ce w zawo-
dach zmierzy³y siê
ze sob¹ w konku-
rencjach: -  sztafe-

ta po¿arnicza  z przeszkodami oraz æwiczenie bojowe. Sportow¹
rywalizacjê stra¿aków obserwowa³a  zgromadzona na boisku pu-
blicznoœæ. Wykonanie zadañ ocenia³a komisja sêdziowska z³o-
¿ona ze stra¿aków ochotników pod przewodnictwem sêdziego
g³ównego powo³anego przez Komendanta Powiatowego PSP w
G³ubczycach Wies³awa Kopeckiego.
Klasyfikacja koñcowa dru¿yn po¿arniczych: SENIORZY
1-Zubrzyce, 2-Bogdanowice, 3-Gadzowice I, 4-Zawiszyce, 5-Ga-
dzowice II, 6-Grobniki, 7-Nowa Wieœ G³ubczycka, 8-Chomi¹¿a,
9-Pietrowice, 10-Lisiêcice, 11-Œciborzyce Ma³e, 12-Równe
Kobiece Dru¿yny Po¿arnicze,
1-Lisiêcice, 2-Zawiszyce, 3-Bogdanowice, 4-Chomi¹¿a,
 HDP Ch³opiêca 12-16 lat,
 1-Zubrzyce, 2-Lisiêcice, 3-Zawiszyce, 4-Równe, 5-Bogdanowi-
ce, HDP Dziewczêca do 12 lat, 1-Chomi¹¿a,
 HDP Ch³opiêca do 12 lat,
 1-Zubrzyce, 2-Lisiêcice, 3-Chomi¹¿a, 4-Zawiszyce,
Po oficjalnym og³oszeniu wyników zawodów w przez sêdziego
g³ównego, odby³a siê uroczystoœæ wrêczenia nagród tegorocz-
nym zwyciêzcom . Nagrody wrêczali Burmistrz G³ubczyc oraz
zaproszeni goœcie. Wrêczaj¹c puchary i medale Burmistrz, po-
gratulowa³  zwyciêzcom i podkreœli³ wielkie zaanga¿owanie w
przygotowanie oraz wyszkolenie naszych stra¿aków.
Po udekorowaniu zwyciêzców g³os zabrali Komendant Powia-
towy PSP Wies³aw Kopecki, z/ca Prezesa Zarz¹du Oddzia³u Miej-
sko-Gminnego Zwi¹zku OSP RP  Kazimierz Bernacki oraz Prezes
zaprzyjaŸnionej jednostki z Republiki Czeskiej Jan Krœnak. Dziê-
kowano  wszystkim dru¿ynom za udzia³ w zawodach.
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OG£OSZENIE
BURMISTRZ G£UBCZYC INFORMUJE,  ̄ E W DNIU:
1. 29 lipca 2014 r. odbêd¹ siê:
a) II rokowania nieograniczone w sprawie sprzeda¿y nierucho-
moœci 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 czêœci gruntu z
dzia³ki nr 429/23. Cena nieruchomoœci wynosi 13 046,00 z³.
Zaliczka wynosi 1 300,00 z³.
b) III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci lokalowej (lokal gospodarczy nr 1 o pow. u¿ytkowej
6,03 m2), po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Oœwiêcimskiej wraz
ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 708/49. Cena
wywo³awcza wynosi 1 589,00 z³. Wadium wynosi 160,00 z³.
2. 5 sierpnia 2014 r. odbêd¹ siê:
a) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci niezabudowanej oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 101 o powierzchni 0,2700 ha, po³o¿onej w
miejscowoœci Pomorzowice. Cena wywo³awcza do przetargu
wynosi 12 403,00 z³. Wadium wynosi 1 250,00 z³.
b)  I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci niezabudowanej oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 11 o powierzchni 0,4300 ha, po³o¿onej w
obrêbie gruntów miejscowoœci Bernacice. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 7 105,00 z³. Wadium wynosi 720,00 z³.
c) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci niezabudowanej oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 685 o powierzchni 0,3300 ha, po³o¿onej w
miejscowoœci Klisino. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 5
177,00 z³. Wadium wynosi 520,00 z³.
d) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci zabudowanej budynkiem po by³ej stra¿nicy przejœcia
granicznego Pietrowice - Krnov o pow. u¿ytkowej 28,0 m2 ozna-
czonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 43 o powierzchni
0,0549 ha, po³o¿onej w obrêbie gruntów miejscowoœci  Chomi¹-
¿a. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 26 388,00 z³.
Wadium wynosi 2 700,00 z³.
e) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
272/73 o powierzchni 0,0056 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy
ul. Olimpijskiej. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 3 592,00
z³. Wadium wynosi 360,00 z³.
f) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci niezabudowanej oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 175/2 o powierzchni 0,5100 ha, po³o¿onej w
miejscowoœci Œciborzyce Ma³e. Cena wywo³awcza do przetargu
wynosi 21 412,00 z³. Wadium wynosi 2 200,00 z³.
g) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci niezabudowanej oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 64/1 o powierzchni 0,3200 ha, po³o¿onej w
miejscowoœci Œciborzyce Ma³e. Cena wywo³awcza do przetargu
wynosi 14 199,00 z³. Wadium wynosi 1 500,00 z³.
h) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci niezabudowanej oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 156 o powierzchni 0,1800 ha, po³o¿onej w
miejscowoœci Pomorzowice. Cena wywo³awcza do przetargu
wynosi 8 147,00 z³. Wadium wynosi 820,00 z³.
i) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci niezabudowanej oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 270 o powierzchni 0,4300 ha, po³o¿onej w
miejscowoœci Pomorzowice. Cena wywo³awcza do przetargu
wynosi 19 147,00 z³. Wadium wynosi 2 000,00 z³.

3. 19 sierpnia 2014 r. odbêd¹ siê:
a) II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci niezabudowanej oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów, jako dzia³ka nr 939/5 o powierzchni 0,6300 ha, po³o¿onej w
miejscowoœci Grobniki. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi
22 464,00 z³. Wadium wynosi 2 300,00 z³.
b) II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci lokalowej (lokal mieszkalny o pow. u¿ytkowej 137,49
m2), po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Rynek nr 11/1 wraz ze
sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 372/3. Cena wy-
wo³awcza do przetargu wynosi 224 799,00 z³ + VAT.
 Wadium wynosi 23 000,00 z³.
c) III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 224 o powierzchni 0,1300 ha, po³o¿onej w miejscowo-
œci Zopowy. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 4 863,00
z³ + VAT. Wadium wynosi 500,00 z³.
d) III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 862/7 o powierzchni 0,0500 ha, po³o¿onej w miejsco-
woœci Bogdanowice. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi
2 641,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 270,00 z³.
e) III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 294/2 o powierzchni 0,2791 ha, po³o¿onej w miejsco-
woœci Zawiszyce. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 4
505,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 460,00 z³.
f) III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 590/1 o powierzchni 0,2298 ha, po³o¿onej w miejsco-
woœci Lisiêcice. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 2
807,00 z³. Wadium wynosi 290,00 z³.
g) I rokowania nieograniczone w sprawie sprzeda¿y nierucho-
moœci zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. u¿ytko-
wej 43,86 m2 z poddaszem o powierzchni 53,22 m2 oznaczonej
wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 435/18 o powierzchni
0,0063 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ulicy Wiejskiej. Cena
nieruchomoœci wynosi 5 679,00 z³. Zaliczka wynosi 600,00 z³.
4. 2 wrzeœnia 2014 r. odbêdzie siê III przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci oznaczonej wed³ug
ewidencji gruntów jako dzia³ki nr 504/9 i nr 504/16 o ³¹cznej po-
wierzchni 1,0592 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Koperni-
ka nr 39. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 325 068,00 z³ +
VAT. Wadium wynosi 33 000,00 z³.
5. 5 wrzeœnia 2014 r. odbêdzie siê III przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci lokalowej (lokal o
innym przeznaczeniu ni¿ mieszkaniowy o pow. u¿ytkowej 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 wy-
wo³awcza do przetargu wynosi 472 343,00 z³ + VAT.
 Wadium wynosi 47 300,00 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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III G£UBCZYCKA OLIMPIADA
SENIORÓW

 DOMU DZIENNEGO POBYTU
       Olimpiada Seniorów sta³a siê cykliczn¹ imprez¹ – po prostu nikt
z seniorów nie wyobra¿a sobie, ¿e mog³oby byæ inaczej.  W hali spor-
towej naszego ZOKiS-u w dniu 11.06.2014 odby³a siê ju¿ III G³ub-
czycka Olimpiada Seniorów. Organizatorem imprezy by³ DDzP

Ogromne zainteresowanie
Olimpiad¹ powoduje, ¿e z
roku na rok zwiêksza siê licz-
ba osób bior¹cych w niej
udzia³. W tym roku do za-
wodów stanê³o a¿ piêæ dru-
¿yn: Domu Dziennego Po-
bytu "Stokrotka" ze Zdzie-
szowic, Domu Dziennego
Pobytu z Krapkowic, dru¿y-
ny Stowarzyszenia Obywateli III Wieku z G³ubczyc oraz Zwi¹zku Eme-
rytów i Rencistów z G³ubczyc, no i oczywiœcie nasza – z Domu Dzien-
nego Pobytu
    Konkurencje sprawnoœciowe obmyœlone by³y tak, aby oprócz przy-
jemnoœci ruszania siê,  dawa³y równie¿ olimpijczykom dobr¹ zabawê i
mnóstwo œmiechu.  Na przyk³ad dru¿yny mia³y za zadanie wykonaæ
slalom miêdzy pacho³kami z kijem hokejowym i pi³eczk¹ – zakoñczony
niespodziank¹: ostatni z zawodników dru¿yny "pup¹" musia³ zgnieœæ
nadmuchany balon! Du¿o emocji przynios³a równie¿ konkurencja na
czas i sprawnoœæ intelektualn¹, która polega³a na odszukaniu ukry-
tych pod pacho³kami liter i u³o¿enie z nich wyrazu. Inn¹ konkurencj¹
by³y "piosenkowe puzle", nie doœæ ¿e trzeba by³o z puzli u³o¿yæ kilka
zwrotek piosenki, to jeszcze trzeba by³o j¹ zaœpiewaæ! Przy du¿ym aplau-
zie i pomocy publicznoœci, ka¿dej z dru¿yn uda³o siê to zrobiæ w b³y-
skawicznym tempie. By³o równie¿ wrzucanie woreczków do wiaderek z
ró¿nych odleg³oœci i by³ oczywiœcie nasz rodzimy, g³ubczycki badmin-
ton. Nie zabrak³o równie¿ dobrej zabawy wœród publicznoœci, która
gor¹co i g³oœno zagrzewa³a do walki has³ami: "Czy wygramy, czy prze-
gramy zawsze dobry humor damy!", lub "Dobry humor i zabawa to jest
zawsze tygrysów sprawa!",
    Zwyciêzc¹ tegorocznej III G³ubczyckiej Olipiady Seniorów (po raz
drugi ju¿) zosta³ Zwi¹zek Emerytów i Rencistów z G³ubczyc.
     Po zakoñczonych zawodach z hali sportowej impreza przenios³a siê
na ulicê Chrobrego do naszego Domu. Pogoda nam dopisa³a, mogli-
œmy dalej biesiadowaæ w ogrodzie. Wyg³odniali olimpijczycy i ich pu-
blicznoœæ posilili siê przepyszn¹ grochówk¹ i nabrali si³ do dalszego
wspó³zawodnictwa: tym razem na g³osy, kto g³oœniej i najlepiej zaœpie-
wa. Ta bitwa jak co roku nie zosta³a rozstrzygniêta, w zwi¹zku z czym
wszyscy umówili siê na dogrywkê w przysz³ym roku...
                                                 Liliana D¹browa  kierownik DDP

INFORMACJE PRASOWE
KOMENDY PP STRA¯Y

PO¯ARNEJ
W tygodniu od 16 do 22 czerwca 2014 r. odnotowaliœmy 6
zdarzeñ i by³y to 1 po¿ar oraz 5 miejscowych zagro¿eñ.
   17 czerwca dosz³o do wypadku drogowego na trasie Zu-
brzyce – 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 pojazdu, w
jego tylnej czêœci. Przy pomocy urz¹dzeñ hydraulicznych
i pneumatycznych wykonano dostêp do poszkodowane-
go kierowcy. Z pomoc¹ ZRM poszkodowany kierowca
zosta³ ewakuowany z pojazdu do karetki pogotowia. Dal-
sze dzia³ania polega³y na przygotowaniu l¹dowiska dla
œmig³owca LPR zadysponowanego przez lekarza bêd¹cego
na miejscu zdarzenia.
Po wyl¹dowaniu œmig³owca LPR dzia³ania polega³y rów-
nie¿ na pomocy ZRM w przetransportowaniu osoby po-
szkodowanej do œmig³owca. W dzia³aniach bra³y udzia³ 3
zastêpy Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
  Tego samego dnia o godz. 14:36 otrzymaliœmy zg³oszenie
o po¿arze przy lesie w miejscowoœci Wysoka. Jak siê oka-
za³o po dojeŸdzie stra¿aków na miejsce, pali³a siê s³oma na
nieu¿ytkach rolnych.
  22 czerwca o godz. 1:40 na wezwanie Policji stra¿acy
otwierali mieszkanie przy ul. Grunwaldzkiej w G³ubczycach,
z którego wylewa³a siê woda, a z lokatorem nie by³o ¿ad-
nego kontaktu. Przy pomocy podnoœnika hydrauliczne-
go, przez uchylone okno, do mieszkania wszed³ policjant.
Wewn¹trz nikogo nie by³o.
Ponadto trzykrotnie byliœmy wzywani do usuniêcia  gniazd
os i szerszeni, które zagra¿a³y ma³ym dzieciom przy placu
zabaw, a tak¿e przy wejœciu do budynku mieszkalnego.
Ponadto:
W sobotê 31 maja wspólnie z kolegami z Policji, S³u¿by
Wiêziennej oraz Stra¿y Granicznej i Stra¿y Miejskiej sta-
nowi¹c jedn¹ dru¿ynê mundurowych, mieliœmy wielk¹
przyjemnoœæ uczestniczyæ w VIII Olimpiadzie Bezpieczne-
go Przedszkolaka.
Serdecznie dziêkujemy za dyplom, statuetkê oraz medal.
                                                bryg. Wojciech Semeniuk
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INFORMACJE
 KP POLICJI G£UBCZYCE

    G³ubczyccy policjanci w ramach dzia³añ "Empact OPC 2014" na
terenie powiatu kontrolowali punkty skupu z³omu. Podczas trwa-
j¹cej akcji od 20 do 21 maja funkcjonariusze sprawdzali czy do
tych miejsc nie trafiaj¹ metalowe elementy pochodz¹ce z kradzie-
¿y. Okaza³o siê, ¿e w jednym z punktów z³omu tak w³aœnie jest.
Kryminalni znaleŸli i zabezpieczyli felgi aluminiowe pochodz¹ce z
kradzie¿y. Policjanci bior¹cy udzia³ w dzia³aniach kontrolowali rów-
nie¿ pojazdy przewo¿¹ce z³om pod k¹tem jego legalnoœci. W dzia-
³ania zaanga¿owanych by³o 33 funkcjonariuszy oraz 8 pojazdów
s³u¿bowych.
    Podjête dzia³ania by³y wynikiem wystêpowania kradzie¿y ele-
mentów trakcji kolejowych, elementów ozdobnych nagrobków,
przewodów elektrycznych czy kabli telekomunikacyjnych. Spraw-
cy takich kradzie¿y za swój ³up uzyskuj¹ niskie sumy pieniêdzy
jednoczeœnie generuj¹c straty id¹ce w setki tysiêcy z³otych oraz
powoduj¹c zagro¿enia bezpieczeñstwa dla mieszkañców.
    Sprawcy kradzie¿y z³omu musz¹ liczyæ siê z karami nawet do 8
lat pozbawienia wolnoœci. Dotyczy to g³ównie z³odziei trakcji i
szyn kolejowych, studzienek rewizyjnych, przewodów elektrycz-
nych czy kabli telekomunikacyjnych.

ZATRZYMANY ZA KRADZIE¯
   G³ubczyccy kryminalni ustalili i zatrzymali 20- letniego mieszkañ-
ca gminy G³ubczyce podejrzanego o kradzie¿ portfela z dokumen-
tami oraz telefonu komórkowego.  U 20- letniego mieszkañca gmi-
ny G³ubczyce, którego podejrzewali o tê kradzie¿. 15-go maja  prze-
szukali mieszkanie, gdzie znaleŸli i zabezpieczyli skradziony tele-
fon. Wed³ug ustaleñ œledczych 20-latek  resztê skradzionych przed-
miotów wyrzuci³ do kontenera na œmieci. Mê¿czyzna zosta³ zatrzy-
many. Dzieñ póŸniej us³ysza³ zarzut kradzie¿y do którego siê przy-
zna³. Grozi mu do 5 lat wiêzienia.

 "Myœlê
wiêc jestem bezpieczny na drodze"

    23 maja w œwietlicy ZSM odby³o siê spotkanie w ramach pro-
gramu profilaktycznego "Myœlê wiêc jestem bezpieczny na dro-
dze". O zagro¿eniach w ruchu drogowym, b³êdach oraz ryzykow-
nych zachowaniach m³odych kierowców na drodze mówi³ m³o-
dzie¿y podinsp. Maciej Milewski z Wydzia³u Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Policjant przedstawi³ tak¿e
mapy wypadków oraz zagro¿enia w ruchu drogowym na terenie
województwa opolskiego. Przyczyny i skutki wypadków na tere-
nie powiatu g³ubczyckiego omówi³ m³. asp. Roman Borszowski.
Na temat bezpieczeñstwa m³odzie¿y w ruchu drogowym rozma-
wiali tak¿e przedstawiciele Kuratorium Oœwiaty oraz WORD-u. Na
zakoñczenie pierwszej czêœci spotkania m³odzie¿ utworzy³a Deka-
log M³odego Kierowcy, czyli zasady którymi powinien kierowaæ
siê odpowiedzialny kierowca. W drugiej czêœci spotkania m³odzie¿
mia³a mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w warsztatach techniki bezpiecz-
nej jazdy z wykorzystaniem pojazdu na trolejach.
   Dzia³ania odbywaj¹ siê pod patronatem Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Opolu, jednostki organizacyjnej Policji garnizonu opol-
skiego, Kuratorium Oœwiaty, WORD-u oraz PZM w Opolu i adre-
sowane s¹ do m³odych kierowców z województwa opolskiego.
Dzia³ania maj¹ na celu miêdzy innymi poszerzanie wœród m³odzie-
¿y œwiadomoœci w zakresie przyczyn i skutków zdarzeñ drogo-
wych, zwiêkszenie ich œwiadomoœci prawnej czy promowanie w³a-
œciwych zachowañ na drodze.
Pozdrawiam, m³. asp. Agata Aleksiejewicz

OG£OSZENIE
BURMISTRZ G£UBCZYC
INFORMUJE
    o podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez wy-
wieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umieszczeniu na
stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczy-
cach w dniu 09.07.2014 r. wykazu obejmuj¹cego nie-
ruchomoœci przeznaczone do oddania w dzier¿awê:
1. nieruchomoœci niezabudowane po³o¿one w G³ub-
czycach, oznaczone wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ki nr 84/1, nr 77/3, nr 511/3 oraz czêœci dzia³ek
nr 79/2, nr 79/3, nr 89/2, nr 89/3, nr 89/4, nr 511/1, nr
505/1, nr 460/31, nr 460/32 i nr 460/33;
2. nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona we wsi
Braciszów, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 11;
3. nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿one we wsi
Chomi¹¿a, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 32/2;
4. nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona we wsi
Pietrowice, oznaczona wed³ug ewidencji g r u n -
tów jako dzia³ka nr 174/4

PAMIÊCI OFIAR
LUDOBÓJSTWA POLAKÓW

12.07.2014r. w Kêdzierzynie-KoŸlu Strzelcy z
Jednostki Strzeleckiej 3009 G³ubczyce im. p³k
Stanis³awa Gliñskiego ZS "Strzelec" Organiza-
cji Spo³eczno-Wychowawczej wziêli udzia³ w uro-
czystoœciach zwi¹zanych z obchodami ''Dnia Pa-
miêci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach
Po³udniowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej''.
   Podczas uroczystoœci zorganizowanej przez Stowa-
rzyszenie Kresowian w Kêdzierzynie-KoŸlu obchody

rozpoczê³a uroczy-
sta msza œwiêta w
Koœciele p.w. Œw.
Zygmunta i Œw.
Jadwigi Œl¹skiej w
intencji Polaków
pomordowanych
n a K r e s a c h
Wschodnich II RP.

      Po mszy uczestnicy uroczystoœci przemaszero-
wali ulicami miasta do Publicznego Gimnazjum Nr 1
gdzie przy tablicy pami¹tkowej poœwiêconej ofia-
rom ludobójstwa na kresach po³udniowo-wschod-
nich w latach 1943-47 odby³a siê druga czêœæ ob-
chodów. Posterunek honorowy wystawili ¿o³nie-
rze 91 batalionu logistycznego  z przedstawicielami
stra¿y po¿arnej oraz jednostki strzeleckiej 3009 G³ub-
czyce.
     Po odczytaniu "Apelu Pamiêci" i salwie hono-
rowej  kresowianie, przedstawiciele w³adz lokalnych
oraz delegacje z³o¿y³y wieñce i wi¹zanki kwiatów
przy tablicy pami¹tkowej.
    Uroczystoœci odby³y siê pod Patronatem Woje-
wody Opolskiego Ryszarda Wilczyñskiego, Mar-
sza³ka Województwa Opolskiego Andrzeja Bu³y.
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Jan Krówka

10 LAT FUNKCJONOWANIA
 SAMORZ¥DU

GMINY G£UBCZYCE
W UNII EUROPEJSKIEJ

II.  Lata 2004- 2006
     Polska, staj¹c siê 1 maja 2004 roku pe³noprawnym cz³on-
kiem Unii Europejskiej, mog³a dla swojego rozwoju korzy-
staæ z funduszy europejskich. Istnia³y wówczas w Unii Eu-
ropejskiej cztery fundusze strukturalne:
* Europejski Fundusz Spo³eczny  (EFS);
* Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (tylko
Sekcja Orientacji jest  instrumentem polityki strukturalnej);
* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  (EFRR);
* Finansowy Instrument Orientacji Rybo³ówstwa.
Powy¿sze fundusze by³y w Polsce wdra¿ane za pomoc¹ pro-
gramów operacyjnych. Na lata 2004-06 opracowano Sektoro-
we Programy Operacyjne jednofunduszowe (1-5) oraz dwu-
funduszowy  (korzystaj¹cy równoczeœnie z EFS i EFRR) (6):
1. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjno-
œci Przedsiêbiorstw;
2. Sektorowy Program Oper. Rozwój Zasobów
Ludzkich;
3. Sektorowy Program Ope-
racyjny Restrukturyzacja i
Modernizacja Sektora
¯ywnoœciowego oraz Roz-
wój Obszarów Wiejskich;
4. Sektorowy Program Ope-
racyjny Rybo³ówstwo i
Przetwórstwo Ryb;
5. Sektorowy Program Ope-
racyjny Transport;
6. Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Re-
gionalnego (ZPORR).
Najwa¿niejszym i najszer-
szym programem, z które-
go mog³y korzystaæ samo-
rz¹dy, by³ Zintegrowany
Program Operacyjny Roz-
woju Regionalnego
(ZPORR). By³ to program, którego g³ównym celem by³o wy-
równywanie ró¿nic miêdzy naszym pañstwem i pañstwami tzw.
starej unii oraz przystosowywanie infrastruktury i gospodarki
do standardów unijnych.
     W Gminie G³ubczyce przyst¹piono do prac planistycz-
nych w celu przygotowania dokumentacji  potrzebnych do
z³o¿enia aplikacji. Z wykorzystaniem  Sektorowego Progra-
mu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora
¯ywnoœciowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich uda³o siê
przeprowadziæ nastêpuj¹ce projekty:
* Remont  œwietlicy w miejscowoœci  Zubrzyce  wraz z zago-
spodarowaniem terenu, którego wartoœæ wynosi³a 243 838 z³
w tym œrodki UE 159 894  z³ (2006 rok);
* Remont  ogrodzenia cmentarza  w miejscowoœci  Lisiêcice,
którego wartoœæ wynosi³a  291 256 z³  w tym œrodki UE 190
987 z³ (2006 rok);
* Remont  œwietlicy w miejscowoœci  Nowa  Wieœ G³ubczyc-

ka  wraz z zagospodarowaniem terenu, którego wartoœæ wynosi³a
219 115 z³  w tym œrodki UE 120 954 z³ (2006 rok);
* Remont  ogrodzenia cmentarza  w miejscowoœci  Lisiêcice, które-
go wartoœæ wynosi³a  291 256 z³  w tym œrodki UE 190 987z³ (2006 r.).
W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego (ZPORR) wykonano dwa projekty wodoci¹gowania wsi:
* Budowa wodoci¹gu w miejscowoœci Pielgrzymów, którego war-
toœæ wynosi³a 488 888 z³ w tym œrodki UE 338 051 z³ (2005 rok);
*Budowa wodoci¹gu w miejscowoœci Radynia, którego wartoœæ
wynosi³a 433.478 z³ w tym œrodki UE 278 942 z³ (2005 rok).
Jednak dla wielu mieszkañców G³ubczyc ran¹ w sercu miasta by³y
ruiny ratusza. Zaraz po wyborze na stanowisko Burmistrza G³ub-
czyc Pan Kazimierz Jurkowski rozpocz¹³ starania by przez s¹d odzy-
skaæ budowlê, któr¹ Zarz¹d Gminy G³ubczyce pod przewodnictwem
Burmistrza Dariusza Kaœkowa kilka lat wczeœniej sprzeda³ osobie
prywatnej. Starania siê powiod³y, ruiny Gmina G³ubczyce odzyska-
³a, ale by³o naprawdê ma³o czasu, by przygotowaæ wniosek aplika-
cyjny do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego na odbudowê. Dziêki wysi³kowi projektantów, pracow-
ników Urzêdu Miejskiego, cz³onków Stowarzyszenia na Rzecz od-
budowy Ratusza uda³o siê kompletny wniosek z³o¿yæ. Nie wszyscy
mieszkañcy byli wówczas i s¹ do dzisiaj przekonani do potrzeby
odbudowy naszego ratusza. Tak zwana prawicowa opozycja (jak

siebie sami nazwali) by³a
przeciw odbudowie,
przeszkadza³a w uzyska-
niu przez miasto fundu-
szy na ten cel. To w ich
pisemku mieszkañcy
G³ubczyc  mogli prze-
czytaæ tryumfalny tekst,
¿e Gmina G³ubczyce nie
uzyska³a dofinansowa-
nia w roku 2005 na od-
budowê swojego ratu-
sza. Oni tryumfowali, a
nam mieszkañcom G³ub-
czyc by³o przykro. Jed-
nak Burmistrz Jurkowski
nadal zabiega³ w Opolu
o œrodki na projekt od-
budowy. Okazja siê nada-
rzy³a, gdy  inny benefi-
cjent nie mog¹c zgroma-

dziæ funduszy na wk³ad w³asny zrezygnowa³ z dofinansowania.
3 stycznia 2006 roku Zarz¹d Województwa Opolskiego na mocy
uchwa³y nr 3114/2006 wybra³ do dofinansowania wniosek nr Z/
2.16/I/1.4/4/05 Gminy G³ubczyce pn.: "Odbudowa Ratusza Miejskie-
go w G³ubczycach", z³o¿ony do Dzia³ania 1.4 "Rozwój turystyki i
kultury" w ramach ZPORR. W roku 2006  ruszy³a odbudowa nasze-
go ratusza. Koszt ca³ej inwestycji to 13 426 000 z³ w tym 6 190 000 z³
to œrodki UE.
Tym razem radoœæ by³a po stronie wiêkszoœci mieszkañców, zaœ
obecny radny Rady Miejskiej z tak zwanej prawicowej opozycji Pan
Leszek Antoszczyszyn pope³ni³ tekst w ich pisemku, w którym in-
formowa³, ¿e G³ubczyce odbudowuje ratusz w celu postawienia gi-
gantycznej ubikacji w centrum miasta. Ka¿dy ma prawo widzieæ w
odbudowanym dzisiaj ratuszu to co chce. Dla wiêkszoœci jest to
instytucja kultury z muzeum, jedn¹ z naj³adniejszych bibliotek w
naszym województwie, sal¹ konferencyjna i wystawow¹.
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 PODZIA£  GMINY G£UBCZYCE  NA  STA£E OBWODY G£OSOWANIA

Nr obwodu/Siedziba Obwodowej Kom.Wyb./Granice obwodu
1. Gimnazjum Nr 1,  ul. Kochanowskiego 31,  G³ubczyce
czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: Asnyka, Boñczyka, Broniewskiego,
Chopina, Kasprowicza, Konopnickiej, Kwiatowa,  Matejki, Mickiewicza,
Mi³osza, Norwida, Oœ. Tuwima,   Powstañców,   Reymonta, Sk³odowskiej,
S³oneczna, S³owackiego, Wyspiañ skiego, ¯eromskiego.

2. Œwietlica ZOKiS,  ul. Olimpijska 1,  G³ubczyce
czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami:  Akacjowa, Andersa, Bukowa, Brzozowa,
Chrobrego, Dêbowa, Kasztanowa, Klonowa, Oœ. Konstytucji 3 Maja, Krakowska,

al. Lipowa,  Olimpijska, pl. Sportowy, Wi¹zowa, Wiœniowa, Wroc³awska.

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

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

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

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

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

 Piastowska, Sienkiewicza, Wa³owa, Warszawska, Zacisze.

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

8. Ratusz, Rynek 1,  G³ubczyce
 czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: pl. bpa  Adamiuka, Ba³uckiego, Bytomska,
Chorzowska, Gliwicka, Jana Paw³a II, pl.Józefa, Klasztorna, Kopernika,
Kozielska, pl. Koœcielny, £¹kowa, Nowy Œwiat, Pszczelna, Ratuszowa,

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

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

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

JAK  RÓWNIE¯  W  KOLEJNYCH  LATACH

ZWRÓÆ  UWAGÊ  I  ZAPAMIÊTAJ !!!
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10. Szko³a Podstawowa,  Go³uszowice 34,
        so³ectwa: Gadzowice, Go³uszowice.
11. Szko³a Podstawowa, Grobniki  ul. œw. Jana 13,
        so³ectwa: Debrzyca, Grobniki, Widok.
 12. Szko³a Podstawowa,  Bogdanowice ul. Konopnickiej 15,
        so³ectwa: Bernacice, Bernacice Górne, Bogdanowice
                         z przysió³kiem Bogdanowice - Kolonia,  Nowy Ro¿nów,
                         Nowa Wieœ G³ubczycka.
13. Œrodowiskowy Dom Samopomocy,  Nowe  Go³uszowice 18,
      so³ectwa: Krzy¿owice, Nowe Go³uszowice, Zopowy, Zopowy Os.
14. Zespó³ Szkó³,  Pietrowice 9,
        so³ectwa: Braciszów, Chomi¹¿a, Mokre-Kolonia, Pietrowice.
 15.  Œwietlica Wiejska,  Zubrzyce, ul. D³uga 32,
          so³ectwa: Chróstno, Ciermiêcice, Zubrzyce.
 16.  Œwietlica Wiejska,  Równe 120,

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

                                                                   ZWRÓÆ UWAGÊ I ZAPAMIÊTAJ !!!
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25 LAT WOLNOŒCI
IV Kadencja Rady Miejskiej 2002  - 2006

(Wybory 27.10. 2002) (stan powyborczy)
ORGAN WYKONAWCZY
Burmistrz - Jurkowski Kazimierz (OKOP)
Pierwsze bezpoœrednie  wybory Burmistrza  (II tura 10.11.2002)
Z-ca burmistrza Krupa Adam  (PSL)
Organ Uchwa³odawczy
 Rada Miejska -
 Przewodnicz¹cy RM-Skowyra Krzysztof (AWS)
 Z-cy:Kaniowski Józef (AWS), Przychodzki Wirgiliusz (OKOP),
Przewodnicz¹cy sta³ych komisji:
- Organizacyjno - Bud¿etowej - Ryszard Junka
 - Integracji Europejskiej i Rozwoju Gospodarczego Gminy
                                                               Kazimierz Miszkiewicz
- Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska - Jan Wysoczañski
- Oœwiaty, Kultury,  Zdrowia i Sportu - Bogdan Kulig
- £adu Porz¹dku Publicznego i Mieszkalnictwa
                                                                      Kazimierz Cisowski,
- Rewizyjnej - Kazimierz Naumczyk
Iloœæ radnych w Radzie IV kadencji - 21,
Obywatelski Komitet Opolszczyzny (OKOP) - 6
Mieszkañcy Powiatu G³ubczyckiego (MPG) - 6
Sojusz Lewicy Demokratycznej/Unia Pracy  (SLD/UP) - 4
Koalicja Obywatelska (KO) - 4
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) - 1
Iloœæ osób funkcyjnych sta³ych w Samorz¹dzie Gminy - 10,
Skarbnik Gminy - Wachowiak Jerzy,
Sekretarz Gminy - Boles³aw Buniak,

25 LAT WOLNOŒCI
V Kadencja Rady Miejskiej 2006 - 2010

(Wybory 13.11. 2006)
ORGAN WYKONAWCZY
Burmistrz - Krupa Adam (OKoG) -bezpoœrednie  wybory/
Krówka Jan od 27.01.2008 - bezpoœrednie wybory
Z-cy burmistrza: Krówka Jan (spoza Rady)/
Mróz Mariusz  spoza Rady
Organ Uchwa³odawczy
 Rada Miejska
Przewodnicz¹cy RM -Naumczyk Kazimierz  (OKoG)
 Z-cy przewodnicz¹cego:
Junka Ryszard , Pich Józef (PiS) Wo³oszyn Edward (OKoG),
Przewodnicz¹cy sta³ych komisji:
- Organizacyjno - Bud¿etowej - Robak  Wies³aw -  (OKoG),
 - Integracji Europejskiej i  Rozwoju Gospodarczego -
                                                           Wysoczañski Jan  (OKoG),
- Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska - Bubiak Andrzej (PiS),
- Oœwiaty, Kultury, Zdrowia i Sportu-Maler Katarzyna (OKoG)
- £adu Porz¹dku Publicznego i Mieszkalnictwa
                                                    - Cisowski Kazmierz (MZG),
- Rewizyjnej - Mazurkiewicz Leonard -  ( (OKoG) )
 Komisje DoraŸne
Statutowo-Regulaminow¹  - Wójcik Roman (PiS)
Planowania Przestrzennego - Leliñski A  (PiS)
Inwentaryzacyjna Krasicki Józef ( (OKoG) )
Iloœæ radnych w Radzie V kadencji - 21,
Obywatelski Komitet Opolszczyzny (OKoG) - 7
Mieszkañcy Ziemi G³ubczyckiej (MZG) - 3
Prawo i Sprawiedliwoœæ (PiS) - 4

25 LAT WOLNOŒCI
VI Kadencja Rady Miejskiej 2010 - 2014

(Wybory 21.11. 2010)  (stan na 9.06.2014)

ORGAN WYKONAWCZY
Burmistrz -Krówka Jan (OKoG) -bezpoœrednie  wybory
Z-ca burmistrza Mróz Mariusz (spoza Rady)do 28.02.2013)
                            Bedryj Kazimierz (od 1.04 2013)
Organ Uchwa³odawczy
 Rada Miejska -
Przewodnicz¹cy RM -Naumczyk Kazimierz  (OKoG)
 Z-cy przewodnicz¹cego: Juchno Anita  (MZG),
Ciechanowski Tadeusz (MZG)
Przewodnicz¹cy sta³ych komisji:
 Organizacyjno - Bud¿etowa - Robak Wies³aw (MZG)
Rozwoju Gospodarczego Gminy i Wspó³pracy Gospodarczej
                                                         - Buchaniec Adam (MZG)
 Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska - Wysoczañski Jan (OKoG)
 Oœwiaty, Kultury - Piechaczek Barbara (OKoG)
 Zdrowia i Sportu i Rekreacji  - Naróg Jacek (MZG)
 £adu  i Porz¹dku Publicznego - Dru¿yñski Stanis³aw (MZG)
 Mieszkalnictwa i Zasobów Komunalnych
                                                         - Cisowski Kazimierz (MZG)
 Rewizyjnej - Mazurkiewicz Leonard (OKoG)
Komisje doraŸne
Statutowo-Regulaminowa - Kocoñ Adam,
Planowania Przestrzennego - Fedorowicz Krzysztof,
Inwentaryzacyjna - Serafin Tomasz,
Iloœæ radnych w Radzie VI kadencji - 21,
Obywatelski Komitet Opolszczyzny (OKoG) - 5
Mieszkañcy Ziemi G³ubczyckiej (MZG) - 7
Prawo i Sprawiedliwoœæ (PiS) - 4
Razem dla G³ubczyc (RdG) - 2
bez poparcia  politycznego - 3
Iloœæ osób funkcyjnych sta³ych w Samorz¹dzie Gminy - 13,
Skarbnik Gminy - Wachowiak Jerzy,
Sekretarz Gminy - Boles³aw Buniak
Hauptman-G³ogiewicz  Anna (od 1.05.2011)
opr. Jan Wac na podstawie Kalendarzy G³ubczyckich,
         rok wydania - 1995/1999/2003/2007/2011/2014

Liga Samorz¹dowa Ziemi G³ubczyckiej (LSZG) - 2
Praca, Uczciwoœæ, Porz¹dek (PUP) - 4
Obywatelski Komitet Samorz¹dowy (OKS) - 1
Iloœæ osób funkcyjnych sta³ych w Samorz¹dzie Gminy -10,
Skarbnik Gminy - Wachowiak Jerzy,
Sekretarz Gminy - Boles³aw Buniak,
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     Za nami kolejny sezon zmagañ pi³karskich. Zapad³y osta-
teczne rozstrzygniêcia we wszystkich klasach rozgrywkowych
- dla jednych sukcesy i awanse, dla drugich pora¿ki i spadki.
Jak by³o w g³ubczyckiej Polonii?
     Seniorzy drugi sezon wystêpowali w III lidze opolsko-œl¹skiej.
Niestety nasza dru¿yna zanotowa³a spadek do IV ligi opolskiej.
Zdania dotycz¹ce efektów gry w III lidze, jak zwykle wœród kibi-
ców s¹ podzielone i ka¿dy ma na ten temat swoje zdanie i odpo-
wiedŸ na pytanie, czy warto by³o? Ci którzy na pi³ce no¿nej znaj¹
siê choæ trochê odpowiedz¹: tak. Malkontenci bêd¹ swoje racje
na "nie" opieraæ na spadku dru¿yny, ale pamiêtajmy, ¿e Polonia
spad³a z silnej III ligi. Silnej? Tak, gdy¿ w³aœnie m.in. przeciwnik
Polonii - Nadwiœlan Góra, po dwóch bara¿ach z Soko³ami (Kle-
czew i Ostróda) awansowa³ do II ligi. Jak widaæ mocna ta opolsko-
œl¹ska liga! A czy ktoœ jeszcze pamiêta, ¿e jesieni¹ w G³ubczycach
Poloniœci zremisowali 1-1 z… Nadwiœlanem. Mo¿na siê teraz d³ugo
zastanawiaæ, czego zabrak³o Polonii w minionym sezonie? Pewnie
wszystkiego po trochu: punktów, szczêœcia, doœwiadczenia… I do
tego ta reorganizacja. Có¿, zosta³o tylko gdybanie…
      Wróæmy jednak na ziemiê. Przed nami kolejny rozdzia³ w dzie-
jach g³ubczyckiej Polonii. Jubileuszowy rok 70-lecia przypadaj¹-
cy w 2015 roku Polonia spêdzi w IV lidze. Znaj¹c historiê klubu,
nie bêdzie to ³atwy dla niego czas. W przesz³oœci po spadku
Polonia podnosi³a siê z mozo³em. Na szczêœcie gwarancjê dobrej
postawy zespo³u na dzieñ dzisiejszy daje zarz¹d klubu. Prezes
Marek Cury³o nie dopuszcza myœli o jakimkolwiek upadku Polo-
nii. Wprost przeciwnie - dzia³acze maj¹ ju¿ konkretny pomys³ na
zbli¿aj¹cy siê szybkimi krokami sezon. I licz¹ na pomoc w realiza-
cji planów tak¿e innych zainteresowanych losem Polonii. A o
tych w dzisiejszych czasach i w naszym g³ubczyckim œrodowi-
sku nie jest tak ³atwo. W minionym sezonie g³ubczyck¹ Poloniê
wspierali m.in. Urz¹d Miasta i Gminy G³ubczyce, Top Farms G³ub-
czyce, Top Farms Agro, Galmet, PKS G³ubczyce, Kosmed, Bio-
chem, Lombard G³ubczyce, Orlik, AgroComplex... Miejmy nadzie-
jê, ¿e w nadchodz¹cych miesi¹cach bêdzie dobrze a dzia³acze, za-
wodnicy, kibice i sympatycy klubu hucznie w przysz³ym roku bêd¹
œwiêtowaæ jubileusz Polonii! To ju¿ 70 lat!
SENIORZY
Klasa rozgrywkowa: III liga opolsko-œl¹ska / Trenerzy: Tomasz
Makarski (1-16 kolejka), Dariusz Wolny (17-30 kolejka).
Czy wiesz, ¿e… seniorów Polonii w sezonie 2013/2014 prowadzi³o
- przynajmniej teoretycznie - a¿ 5 szkoleniowców. Do 18 stycznia
trenerem by³ Tomasz Makarski. Zarz¹d poinformowa³ wówczas, ¿e
trenerem zostanie Waldemar Sierakowski. Niestety, 20 stycznia tre-
ner Sierakowski z przyczyn osobistych nie przyj¹³ funkcji trenera.
Podjêto decyzjê, ¿e chwilowo dru¿ynê poprowadzi duet Miros³aw
Monasterski i Dariusz Macedoñski. 30 stycznia zarz¹d klubu za-
trudni³ Dariusza Wolnego, który poprowadzi³ Poloniê w 13 III-
ligowych spotkaniach. Ju¿ wiemy, ¿e w nowym IV-ligowym sezo-
nie Poloniê w roli trenera poprowadzi urodzony w G³ubczycach
Marek Hanzel, który swoje najlepsze lata zawodnicze spêdzi³ we
W³ókniarzu Kietrz (m.in. w II lidze).
Kadra: £ukasz Bawo³, Patryk Ciastoñ, Tomasz Cieœlik, Rafa³ Czar-
necki, Marcel Fedorowicz, Wies³aw Frydryk, S³awomir Góra, Szy-
mon Grek, Marcin Gu¿da, Kamil Herba, Piotr Jamu³a, Rafa³ Janicki,
Rafa³ Kiklaisz, Szymon Kobylnik, Jacek Kopek, Piotr Kowalczyk,
Tomasz Kowalczyk, Patryk Krywko, Jacek Lenartowicz, Maciej
Machi, Mi³osz Miko³ajczak, Jakub Milewski, Wojciech Rudziñski,
Krzysztof Szeja, Marcin Œciañski, Karol Wanat, Mateusz Wawocz-
ny,  Mariusz Wiciak, Janusz Z³oczowski, Marcin Zygmunt; kie-
rownik dru¿yny: Wojciech Kruszyñski.

Miejsce w rundzie zasadniczej: 9, mecze: 22, pkt: 20, bramki: 21-37.
Czy wiesz, ¿e… po rozegraniu rundy zasadniczej systemem "ka¿-
dy z ka¿dym" (mecz i rewan¿) w dwóch grupach po 12 zespo³ów
(pó³nocna i po³udniowa), po 4 najlepsze zespo³y awansowa³y do
grupy mistrzowskiej, a pozosta³e 16 dru¿yn utworzy³o dwie gru-
py spadkowe po 8 zespo³ów ka¿da (5-8 z grupy pó³nocnej i 9-12
z grupy po³udniowej oraz 9-12 z pó³nocnej i 5-8 z po³udniowej).
Rozegra³y one wiosn¹ mecz i rewan¿, ale tylko z zespo³ami z prze-
ciwnej grupy (8 spotkañ). Zachowano punkty i bramki z rundy
zasadniczej. Utrzymanie w III lidze dawa³y miejsca 1-3 z grup
spadkowych…Miejsce w grupie B spadkowej: 5, mecze: 8, punk-
ty: 29, bramki: 32-49.
JUNIORZY U-18
Klasa rozgrywkowa: Opolska I Liga Juniorów / Trener: Miros³aw
Monasterski.
Czy wiesz, ¿e… ze wzglêdu na liczbê dru¿yn - zaledwie 7, zespo³y
juniorów spotka³y siê ze sob¹ a¿ czterokrotnie - dwukrotnie je-
sieni¹ i dwukrotnie wiosn¹. Zdecydowanie lepiej m³odzi Poloni-
œci zaprezentowali siê w tym roku…
Kadra: Patryk Ciastoñ, Tomasz Czekaj, Szymon Grek, Dawid
Gródecki, Bart³omiej Karwowski, Marcin Karwowski, Szymon
Kobylnik, Maciej £apuñka, Marek Malinowski, Oskar Mielnik,
Damian Miksiewicz, Krzysztof Mirga, Szymon Nasierowski, Pa-
tryk Nowak, £ukasz Orlik, Mateusz Pastuch, Pawe³ Pi¹tkowski,
Dominik Raczkowski, Rados³aw Rubczyñski, Tomasz Ruszczak,
Pawe³ Sêk, Pawe³ Sobociñski, Bartosz Œnie¿ek, Karol Wanat,
£ukasz Wolanin.
Miejsce w tabeli: 3, mecze: 24, punkty: 37, bramki: 51-56.
JUNIORZY M£ODSI U-16
Klasa rozgrywkowa: I Liga Juniorów M³odszych / Trener: An-
drzej Bo¿êcki, Jakub Milewski (jesieñ), Andrzej Bo¿êcki (wiosna).
Czy wiesz, ¿e… niewiele brakowa³o, aby zespó³ Polonii zaj¹³ 1.
miejsce w tabeli, gdy¿ prowadzi³ w wiosennym meczu w G³ubczy-
cach z liderem z Opola (MKS MOSiR II), ale da³ sobie strzeliæ
wyrównuj¹c¹ bramkê. Tych dwóch "oczek" zabrak³o w³aœnie do
zwyciêstwa w grupie…
Kadra: Natan Antoszczyszyn, Filip Bieniarz, £ukasz Gaczkowski,
Szymon Gagatek, Szymon Grek, Bart³omiej Karwowski, Marcin
Karwowski, Krzysztof Kopera, Marek Malinowski, Oskar Miel-
nik, Damian Miksiewicz, Daniel Minartowicz, Krzysztof Mirga,
Dawid Morawiec, Kamil Nowacki, Patryk Nowak, Pawe³ Or³ow-
ski, Pawe³ Pi¹tkowski, Dominik Raczkowski, Jaros³aw Rubczyñ-
ski, Rados³aw Rubczyñski, Tomasz Ruszczak, Aron Szczypkow-
ski, Bartosz Œnie¿ek, Jan Tomczak, Pawe³ Wachniewski, Kacper
Zapotoczny, Wojciech ̄ ³obicki.
Miejsce w tabeli: 2, mecze: 16, punkty: 34, bramki: 78-25.
TRAMPKARZE U-14
Klasa rozgrywkowa: II Liga Trampkarzy (Grupa IV) / Trener: Wie-
s³aw Frydryk, Przemys³aw Michalak (jesieñ), Dariusz Macedoñ-
ski (wiosna); kierownik dru¿yny: Dorota Cury³o.
Czy wiesz, ¿e… Polonia z kompletem 22 zwyciêstw pewnie zajê³a 1.
m. w grupie, zdobywaj¹c w ca³ych rozgrywkach a¿ 207 bramek…
Kadra: Rafa³ Bilik, Jakub Cury³o, £ukasz Gaczkowski, Jakub Ga-
wêcki, Wojciech Hauc, Maksymilian Kobeluch, Simon Kobylañ-
ski, Mateusz Kogut, Szymon Ko³odyñski, Pawe³ Kopek, Tomasz
Kownacki, Mateusz Koziara, Szymon Kuklewicz, Ksawery Lej-
czak, Kacper Litwin, Kacper Mazurkiewicz, Wojciech Pilch, Ro-
bert PoŸniak, Sebastian Rak, Jaros³aw Rubczyñski, Piotr Szmit,
Jan Tomczak, Dawid Toporowski, Pawe³ Wachniewski, Filip
Wo³oszczuk, Filip Wójcik, Jakub Wójcik, Kacper Zapotoczny.
Miejsce w tabeli: 1, mecze: 22, punkty: 66, bramki: 207-14 >>>>

POLONIA G£UBCZYCE PO SEZONIE 2013/2014
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  OCHOTNICZA STRA¯ PO¯ARNA
W  NOWEJ WSI G£UBCZYCKIEJ

    Na podstawie danych zawartych w Historii Powiatu G³ubczyckiego - zeszyt
,,Historia pojedynczych miejscowoœci powiatu g³ubczyckiego"  z 1914 roku
opisanej  przez Roberta Hofirichtera - wydawnictwo MAXENGEL.
 Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Nowej Wsi  powsta³a w  1899 roku .
  Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej  po przyjeŸdzie  na tereny g³ubczyckie   Ojco-
wie obecnych stra¿aków  w 1945 roku reaktywowali  jednostkê Ochotniczej Stra¿y
w Nowej Wsi. OSP powsta³a  na bazie istniej¹cej (do dnia dzisiejszego) stra¿nicy
oraz przedwojennego  sprzêtu  po¿arniczego pozostawionego  przez  by³ych miesz-
kañców. By³a  to konna sikawka czêœciowo wyposa¿ona  w sprzêt i armaturê wodn¹
Pierwszymi za³o¿ycielami  jednostki, byli druhowie: (zosta³o to zapisane na
niemieckim papierze)  Krupa Piotr - komendant,  Buchaniec Franciszek -  naczel-
nik, Kurek Kazimierz ,  Fleszer Józef,  Zagrobelny Tadeusz - sekretarz,  Bara-
nowski Franciszek,  Baranowski Bronis³aw,  Czak Ludwig -skarbnik,  Kamiñski
Jan, Kurek W³adys³aw, .Kurek Wilhelm, Sypko Ksawery, Krupa Micha³, Wie-
liczko Józef                   gospodarz. Watras Stanis³aw, Kleczek Kazimierz, Kamiñski
Micha³, BŸdziuch Bronis³aw, Kurek Stanis³aw syn Tomasza, Kurek Stanis³aw
(kurasik), Romaniszyn Adolf, Mogielnicki Kazimierz, Dañczuk Jan
   W latach piêædziesi¹tych  jednostka otrzyma³a motopompê M8. Natomiast
sikawka zosta³a zast¹piona wozem konnym. W 1990 roku jednostka  pozyska³a
samochód po¿arniczy marki ̄ uk. W roku 2009  zosta³  zast¹piony   samocho-
dem marki LAND ROVER. Z inicjatywy w³adz OSP  w ubieg³ym roku pozyska-
no lekki samochód po¿arniczy marki MERCEDES- BENZ.Jednostka  bra³a udzia³
w wielu akcjach ratowniczych  w tym równie¿ w 1997 roku wziê³a udzia³  w akcji
usuwania skutków powodzi  na terenie powiatu g³ubczyckiego oraz kêdzie-
rzyñsko - kozielskiego. Oprócz czynnego  udzia³u w dzia³aniach ratowniczych
jednostka równie¿ wychowuje i szkoli  m³odych adeptów sztuki po¿arniczej.
Odzwierciedleniem   tych dzia³añ s¹  liczne puchary, medale i dyplomy za zajêcie
pierwszych miejsc w zawodach sportowo-po¿arniczych w gminie i na szczeblu
powiatu, województwa, a tak¿e w eliminacjach krajowych.  OSP   œciœle wspó³-
pracuje z jednostk¹ stra¿y po¿arnej z BYKOV-LARYSCHOV z Republiki Cze-
skiej.
Stan osobowy jednostki to::
* Cz³onkowie  czynni -37, * Cz³onkowie  honorowi - 8, * Cz³onkowie wspieraj¹cy-
6
* cz³onkowie M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej - 8
Ponadto OSP z Samorz¹dem So³ectwa i Ko³em Gospodyñ Wiejskich zrealizo-
wa³a kilka projektów przy udziale œrodków Samorz¹du Województwa i UE  m.in.
* Wyposa¿enie sali audio-wizualnej do szkoleñ.
*  Mieszkañcy Nowej Wsi G³ubczyckiej poznaj¹ bogactwo kul turowe, organi-
zuj¹c "Zjazd Wicynian".
* Remont i wyposa¿enie kuchni w œwietlicy w Nowej Wsi ..
* Nauka gry w tenisa ziemnego dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych "Nowa Wieœ
Tenisem Stoi"   *  "Zdrowe ̄ ywienie-Zdrowe Myœlenie".
    OSP na trwale wros³a w ¿ycie mieszkañców Nowej Wsi G³ubczyckiej, ka¿de
œwiêto koœcielne czy te¿ pañstwowe odbywa siê z udzia³em stra¿aków i pocztu
sztandarowego Sztandar jest objêty szczególn¹ trosk¹, s³u¿y   jednostce od
ponad piêædziesiêciu  lat. Zosta³ wrêczony w czerwcu 1963 roku, natomiast 2
lipca 1995r. z okazji 50-lecia OSP zosta³ odznaczony Srebrnym Medalem za
Zas³ugi dla Po¿arnictwa.  Sztandar  ten  ma ju¿ po nad pó³wieku. Œwiêta Stra¿ac-
kie s¹ uroczyœcie obchodzone przez wszystkich mieszkañców. Wyrazem tego
szacunku jest tablica pami¹tkowa umieszczona na œcianie  koœcio³a w Nowej
Wsi  z napisem;" Bogu na Chwa³ê, BliŸniemu na Ratunek. Ho³d i podziêkowa-
nie dla cz³onków Stra¿y Po¿arnej w Nowej Wsi"..W zwi¹zku  jubileuszem 115 -
lecia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Nowej Wsi G³ubczyckiej jak równie¿  w
uznaniu zas³ug, mieszkañcy i cz³onkowie OSP w Nowej Wsi G³ubczyckiej  pod-
jêli inicjatywê ufundowania  nowego sztandaru.  Komitet ze sk³adek mieszkañ-
ców wsi  i innych fundatorów  ufundowa³ nowy  sztandar, który zosta³ uroczy-
œcie poœwiêcony i wrêczony jednostce w dniu  11 maja 2014 roku.
 (relacja w poprzednim GG)

M£ODZICY U-12
Klasa rozgrywkowa: Liga M³odzików / Trener: To-
masz Makarski, Przemys³aw Michalak (jesieñ), Prze-
mys³aw Michalak (wiosna).
Czy wiesz, ¿e… Polonia zdoby³a tyle samo punktów,
co zwyciêzca rozgrywek Cukrownik Baborów (28),
ale o kolejnoœci w tabeli zadecydowa³y wyniki bez-
poœrednich meczów: 0-1 w Baborowie i 2-2 w G³.
Kadra: Gracjan Bernadzik, Rafa³ Bilik, Szymon Cu-
ry³o, Maksymilian Æwiêczek, Szymon Gawêcki,
Wojciech Hauc, Karol Janiczek, Szymon Ko³odyñ-
ski, Mateusz Koziara, Patryk Kubik, Szymon Ku-
klewicz, Filip Kunc, Kacper Litwin, Jakub Makse-
lan, Kacper Mazurkiewicz, Micha³ Raczkowski, B³a-
¿ej Wiciak, Filip Wo³oszczuk, Jakub Wójcik, Mi-
cha³ Zwi¹zek.  Miejsce w tabeli: 2, mecze: 10, punk-
ty: 28, bramki: 84-4.
ORLICY U-10  Klasa rozgrywkowa: Liga Orlików
(grupa I) / Trener: Rafa³ Czarnecki.
Czy wiesz, ¿e… Poloniœci rywalizowali tylko z 2
dru¿ynami. Rozgrywki sk³ada³y siê z cyklicznych
turniejów z udzia³em wszystkich 3 zespo³ów w po-
szczególnych miejscowoœciach, m.in. na boiskach
Orlika. W 12 turniejach Poloniœci rozegrali 24 me-
cze, z których 7 wygrali a 17 przegrali.
Kadra: Wiktor Behra, Stanis³aw B³oñski, Bartosz
Bryliñski, Szymon Burek, Krystian Chrobostow-
ski, Mi³osz Ciapa, Filip D¹browa, Jacek D¹browa,
Patryk Frydryk, Marcel Jaworski, Jakub Krajew-
ski, Adrian Kunc, Maciej Lichocki, Robert Litwin,
Patryk Marek, Beniamin Mroczkowski, Jakub Opo-
lony, Dominik Przyby³a, Micha³ Señ, Jakub Wiê-
cek, Dawid Wilusz. Miejsce: 3, mecze: 24, punkty:
21, bramki: 43-74.
¯ACY Trener: Rafa³ Czarnecki.
Czy wiesz, ¿e… zespó³  ¿aków uczestniczy³ w
dwóch turniejach, które odby³y siê w G³ogówku
(pierwszy w kwietniu). W czerwcu najm³odsza dru-
¿yna Polonii uczestniczy³a w Mini Mistrzostwach
Œwiata 2014, w których uczestniczy³y a¿ 32 dru¿y-
ny z województwa opolskiego. G³ubczyccy ¿acy
zagrali jako reprezentacja Iranu, ale niestety Pu-
charu Œwiata nie zdobyli. Ten prawdziwy Iran w
Brazylii te¿ nie…
Kadra: Dominik Biœta, Piotr Czy¿owicz, Pawe³ Ko-
twica, Dominik Lenartowicz, Jakub Lichocki, Kon-
rad Mendrala, Szymon Piskorz, Marcin Rudziñski,
Tomasz Serwetnicki, Franciszek Waliduda, Milan
Zarówny.
UWAGA: wraz z biletem na inauguracyjny mecz
Polonii G³ubczyce sezonu 2014/2015 w opolskiej
IV lidze kibice otrzymaj¹ kolejny, 24 numer "PO-
LONIUSZA" a w nim m.in. kadra seniorów Polo-
nii, garœæ najœwie¿szych informacji i ciekawo-
stek z klubu, "Krótka pi³ka czyli 3 pytania do…
nowego trenera Polonii" oraz specjalny dodatek
"Z lamusa Poloniusza" - tym razem "Polonia w
Lidze Miêdzywojewódzkiej (MW): lata 1993-
1995".
PRZYJD• NA MECZ POLONII! KUP BILET!
PRZECZYTAJ O HISTORII POLONII!
Robert Stebnicki  "Poloniusz"
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ŒWIATOWY DZIEÑ
 JÊZYKA ROSYJSKIEO

12 czerwca uczniowie ZSM G³ubczyce pod opiek¹ nauczycielki
jêzyki rosyjskiego Krystyny Koziary i uczniowie ZSCKR wraz z
nauczycielk¹ Renat¹ Korus  brali udzia³ w Œwiatowym Dniu Jê-
zyka Rosyjskiego organizowanym przez Instytut Filologii
Wschodnios³owiañskiej Uniwersytetu Opolskiego i Ko³o Na-
ukowe Kultury Rosyjskiej Uniwersytetu Opolskiego przy wspó³-
pracy z Opolskim Oddzia³em Wojewódzkim Stowarzyszeniem
Wspó³pracy Polska-Wschód i Rosyjskim Centrum Kultury i
Nauki Legnica-Opole. A byli to uczniowie klasy I a , II a  III a-
technikum ekonomicznego,  ucz¹cy siê w³aœnie tego jêzyka.
M³odzie¿ mia³a okazjê wys³uchaæ referatu przygotowanego przez
prof. Wojciecha Chlebdê a odczytanego przez  dr Irenê Daneck¹,
w którym przywo³ana zosta³a postaæ wielkiego poety rosyjskie-
go Aleksandra Puszkina , wielokrotnie podkreœlono rolê puszki-
nowskiej poezji w kszta³towaniu  wspó³czesnego jêzyka rosyj-
skiego, pokazano potêgê i ponadczasowoœæ poezji Puszkina ,
nie bez powodu dzieñ urodzin tego poety sta³ siê œwiatowym
dniem jêzyka rosyjskiego. Uwagê m³odzie¿y przyku³ tak¿e wy-
k³ad dr Jadwigi Tarsy o rosyjskich demotywatorach.
Nie zabrak³o równie¿ czêœci artystycznej , w której i my ZSM
mieliœmy swój wk³ad. Wyst¹pi³a bowiem  uczennica III kl  Iwona
Halikowska ze stosownym na tê okolicznoœæ repertuarem  i za-
œpiewa³a piosenkê Poliny Gagariny  pt  ,,Ko³ybielnaja" w orygi-
nalnej wersji jêzykowej , a tak¿e s³ynn¹ ,, Modlitwê" Bu³ata Oku-
d¿awy.
Wyst¹pili tak¿e uczniowie II LO z Kêdzierzyna - KoŸla , studenci
, a tak¿e prof.  Elena  Yazykowa Rosjanka  - pracownik naukowy,
kierownik Zak³adu Paleobiologii  UO.
Po spotkaniu dr I. Danecka zabra³a naszych uczniów na  Wzgó-
rze Uniwersyteckie racz¹c nas barwn¹ opowieœci¹ o historii po-
wstania tego¿ wzgórza, a tak¿e przedstawiaj¹c ofertê edukacyjn¹
dla m³odzie¿y ucz¹cej siê jêzyka rosyjskiego , a s¹ to obok filolo-
gii wschodnios³owiañskiej takie kierunki studiów jak: jêzyk biz-
nesu i jêzyk obcy w turystyce. Tak wiêc warto uczyæ siê jêzyka
rosyjskiego.
Parafrazuj¹c powiedzenie hiszpañskiego pisarza Carlosa Ruiza
Zafona mo¿na powiedzieæ : nie ma niepotrzebnych jêzyków , s¹
tylko uœpione umys³y!.                              Krystyna Koziara

W TROSCE O ZDROWIE
    W  Szkole Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w G³ubczy-
cach ju¿ od trzech lat podejmowane s¹ dzia³ania maj¹ce na celu
promowanie zdrowego stylu ¿ycia. W roku szkolnym 2013/2014
dzia³ania prozdrowotne mia³y na celu ograniczyæ zjawisko agre-
sji wœród uczniów oraz poprawiæ nawyki ¿ywieniowe dzieci.

  W ramach dzia³añ wp³ywaj¹-
cych na ograniczenie zjawiska
agresji z uczniami przeprowa-
dzone zosta³y zajêcia nt Co
muszê zrobiæ, aby byæ lubia-

ny przez rówieœników?
Wszystkie klasy uczestni-
czy³y w konkursie "Naj-
grzeczniejsza klasa". Kon-
kurs trwa³ od  paŸdziernika
2013r. do koñca maja 2014r.
Zwyciêzcami tego konkur-
su zosta³a klasa Ib  (wy-
chowawca - p. Miros³awa
Masiuk) i kl. VIc (wycho-
wawca- p. El¿bieta Tanta-
³a).

    Samorz¹d Uczniowski, którego opiekunem jest p. Katarzyna
Drzewicka- So³tys zorganizowa³ Tydzieñ Uprzejmoœci i dni inte-
gruj¹ce spo³ecznoœæ szkoln¹ ( dni kolorowe, Dzieñ Spódnicy,
Dzieñ Kundelka, Dzieñ Praw Cz³owieka, Dzieñ z andrzejkowymi
ciasteczkami, Dzieñ postaci z ksi¹¿ki "Kubuœ Puchatek", Dzieñ
Czystego Biurka, walentynki, Dzieñ Kota itp.). Staraliœmy siê
kszta³towaæ w³aœciwe postawy uczniów równie¿ poprzez udzia³
dzieci w akcjach charytatywnych. Nasi uczniowie uczestniczyli
w zbiórce karmy dla psów i kotów, w akcji "Góra grosza", w
zbiórce nakrêtek - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzêtu
rehabilitacyjnego dla chorego dziecka. Uczniowie i nauczyciele
z naszej szko³y wziêli udzia³ w Ogólnopolskim projekcie "Szla-
chetna paczka". W³aœciwe postawy uczniów kszta³towano rów-
nie¿ poprzez wskazywanie postaci godnych naœladowania. Tak¹
postaci¹ bez w¹tpienia jest nasz patron- Janusz Korczak. Œwiêto
Patrona obchodziliœmy uroczyœcie dnia 25 kwietnia br. Z tej oka-
zji uczniowie przebierali siê za postacie zwi¹zane z Januszem
Korczakiem, uczniowie klas I-III brali udzia³ w konkursie "Kor-
czakowskie kukie³ki", a uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w
Quizie o Januszu Korczaku. W klasach by³y prowadzone zajêcia
poœwiêcone postaci Janusza Korczaka i jego twórczoœci. W tym
dniu odby³ siê równie¿ uroczysty apel.. W szkole organizowane
by³y takie uroczystoœci , jak: Dzieñ Ch³opca, wigilie klasowe,
Dzieñ Babci i Dziadka, Dzieñ Kobiet, Dzieñ Matki, Dzieñ Rodzi-
ca. W klasach drugich p. Barbara Janicka prowadzi³a program
wspieraj¹cy zdrowie psychiczne ma³ych dzieci "Przyjaciele Zip-
piego". W ramach dzia³añ kszta³tuj¹cych w³aœciwe zachowania
dzieci w szkole odby³o siê równie¿ przedstawienie "Pinokio".

Nauczyciele podczas zebrañ z rodzicami poruszali tematy zwi¹-
zane z agresj¹ i omawiali sposoby ograniczania tego zjawiska
wspólnie z rodzicami. Podsumowaniem naszych dzia³añ zwi¹za-
nych z ograniczaniem zjawiska agresji wœród uczniów by³ apel
"B¹dŸ moim przyjacielem, który odby³ siê dnia 12 czerwca br.
Apel przygotowa³y klasa IIc                                 ( wychowawca-
p. Barbara Wojciechowska) i klasa Vc ( wychowawca- p. Ma³go-
rzata Szymczyna).
 Drugim celem wokó³ którego skupiliœmy swoje dzia³ania by³a
poprawa nawyków ¿ywieniowych dzieci. W ramach tych dzia-
³añ wychowawcy klas przeprowadzili z uczniami zajêcia nt nie-
w³aœciwego od¿ywiania i jego wp³ywu na nadwagê i oty³oœæ
dzieci. O skutkach niew³aœciwego od¿ywiania uczniowie mogli
siê równie¿ dowiedzieæ  na spotkaniu     z pielêgniark¹ szkoln¹- p.
Danut¹ Zapotoczn¹. W naszej szkole organizowano te¿ zdrowe
tygodnie: Tydzieñ Zdrowego Pieczywa ( X13r.), Tydzieñ Kanap-
kowy (XI 13r.), Tydzieñ Sa³atki Owocowej XII13r, Tydzieñ Jo-
gurtowy (I14r.), Tydzieñ Sa³atki Warzywnej (II14r.), Tydzieñ z
Nowalijkami (IV14r). W klasach I-III zosta³ przeprowadzony kon-
kurs "Cudaki           z warzywniaka", który zorganizowa³a p. Aneta
Waliduda. (dok. nast. GG) Barbara Wojciechowska
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DZIEÑ MATKI I OJCA
W PRZEDSZKOLU NR 3

     Tradycyjnie od lat starsze przedszkolaki z okazji œwiêta rodzi-
ców wyst¹pi³y na scenie g³ubczyckiego Domu Kultury. Co roku
cztery grupy dzieci piêcioletnich i szeœcioletnich, czyli prawie set-
ka dzieci bierze udzia³ w monta¿u s³owno-muzycznym na bazie
wybranej bajki. W roku ubieg³ym by³a to piêkna opowieœæ "Na
jagody", w tym roku "Baœñ nocy œwiêtojañskiej".
"Sobótka" to piêkne, polskie œwiêto zakochanych, nieco ju¿ za-
pomniane. W naszym przedszkolu kultywujemy tradycje, st¹d
nasze dzieci znaj¹ tañce i piosenki ludowe, by ocaliæ je od zapo-
mnienia. Dzieci w piêknej scenerii odegra³y sceny poszukiwania
kwiatu paproci, tañczy³y m.in. Polkê, Cajdzika, Maryneczkê, Polkê
tramblankê, œpiewa³y tradycyjne, biesiadne piosenki tj. Wi³a wian-
ki, G³êboka studzienka, Czerwone jab³uszko, ale by³ te¿ element
nowoczesny: improwizacja ruchowa w przyciemnionym œwietle z
opaskami fluorescencyjnymi do utworu Fryderyka  Chopina.
Wystêpy siê uda³y, dzieci zaprezentowa³y siê jak profesjonalni ar-
tyœci na scenie, o czym œwiadcz¹  pe³ne zachwytu opinie rodziców
a my jesteœmy dumne z docenienia wielu tygodni przygotowañ
dzieci, strojów, muzyki, scenografii na tak du¿e przedsiêwziêcie.

"WESO£Y DZIEÑ ZABAW"
     Maj i czerwiec to miesi¹ce, w których szczególnie odbywaj¹
siê ró¿ne uroczystoœci z ró¿nych okazji. Pogoda sprzyja zabawie
na œwie¿ym powietrzu , wiêc bawimy siê i my w Przedszkolu nr 3 z
okazji… do zabawy okazji nie trzeba szukaæ, za to tego, kto j¹
zorganizuje ju¿ tak.
Kasa Stefczyka z oddzia³em w G³ubczycach zorganizowa³a nam
zabawy na dmuchañcu - skakañcu oraz s³odki poczêstunek. Ska-
kanie i s³odkoœci to gwarancja udanej zabawy. Dzieci rozeœmiane,
umorusane s³odyczami, z balonami w d³oniach wraca³y z ogrodu
do przedszkola zadowolone i przyjemnie zmêczone.
Za zorganizowanie i udzia³ w imprezie dziêkujemy pracownikom
oddzia³u Kasy Stefczyka w G³ubczycach, w szczególnoœci dla kie-
rownika oddzia³u pani Katarzyny Nowackiej oraz kierownika re-
gionalnego pani Aleksandry Naczyñskiej.
  Podziêkowanie sk³adaj¹  - dzieci, rada pedagogiczna,
Dyrektor Przedszkola nr 3
                                               Anna Komplikowicz - Serwetnicka

PIKNIK RODZINNY
Z OKAZJI DNIA MATKI

 27 maja 2014 r. w Stadninie koni
„Stajnia na Warszawskiej”
odby³ siê piknik rodzinny z okazji
Dnia Matki zorganizowany przez na-
uczycielki i grono rodziców z grupy
V ”Smerfy„ z Przedszkola Nr 1
 Po powitaniu wszystkich zaproszo-
nych matek oraz gosci przez panie
pracuj¹ce w Przedszkolu oraz dzie-
ci nast¹pi³a czêœæ artystyczna, w
której dzieci spiewa³y  piosenki i
wierszami podziêkowa³y rodzicom
za trud w ich wychowanie.  Radoœæ,
uœmiech i zadowolenie na twarzach ro-
dziców sprawi³y wrêczane przez dzieci
upominki i laurki, które dzieci przygo-
towa³y samodzielnie pod czujnym okiem swoich pañ pani
Marzeny Gisal i Krystyny Bednarskiej.
  Dla wielu dzieci wizyta w stadninie koni, by³a  pierwsz¹ okazj¹,
aby bli¿ej poznaæ te zwierzêta, dowiedzieæ siê, w jaki sposób je
pielêgnowaæ i dbaæ, utrzymuj¹c w dobrej kondycji i zdrowiu.
Ka¿de dziecko mia³o okazjê przejechaæ siê konno
i szczotkowaæ zwierzêta.   Specjalnie na tê okazjê pan Mariusz
Mielnik tatuœ Rafa³ka przygotowa³ liczne atrakcje i konkuren-
cje sprawnosciowe dla Matek z dziecmi np. sztrzelanie z ³uku,
rzut podkow¹, przeci¹ganie liny.
 Piknik ten to równie¿ wspólna biesiada na, któr¹ przygotowa-
no wiele smacznych smako³yków . Nie zabrak³o kie³basek z
grilla. Na deser by³y ciasta przygotowane przez Radê Rodzi-
ców i nauczycielki z naszego przedszkola.
 Takie spotkania niew¹tpliwie wzmacniaj¹ wiêzi emocjonalne
dziecka z rodzin¹, integruj¹ rodziców z przedszkolem oraz stwa-
rzaj¹ okazjê do aktywnego spêdzania wolnego czasu. Pe³ni¹
te¿ bardzo wa¿n¹ rolê w integracji œrodowiska lokalnego.
 Rodzice i panie wychowawczynie dziêkuj¹ Panu Mariuszowiu
Mielnik za  pomoc i ¿yczliwoœæ  w zorganizowaniu Pikniku z
Okazji Dnia Matki by³o to niezapomniane spotkanie pe³ne wra-
zen i wspomnieñ.

Rada Rodziców z grupy V „Smerfy”

     KPPS Po¿arnej  30 czerwca z samego rana otrzymaliœmy trochê nietypowe zg³oszenie o uwiêzionym koniu w rowie melio-
racyjnym. 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.
      4 lipca o godz. 6:39 w miejscowoœci Tarnkowa dosz³o do wypadku drogowego. Samochód osobowy Hundai wypad³ z drogi i uderzy³
w przydro¿ne drzewo. W wyniku uderzenia, kieruj¹ca pojazdem kobieta dozna³a obra¿eñ cia³a.
Ponadto stra¿acy zabezpieczali w Branicach l¹dowisko dla œmig³owca LPR i gasili po¿ar trawy na nieu¿ytkach w okolicach Zubrzyc.
    W minionym tygodniu nasz¹ komendê odwiedzi³y dwie zorganizowane grupy wycieczkowe. Pierwsz¹ by³a grupa mieszkañców z Domu
Pomocy Spo³ecznej w Dzbañcach, natomiast drug¹  grupa dzieci z pó³kolonii letnich w Baborowie. Odwiedzaj¹cym nas mi³ym goœciom
pokazaliœmy stra¿ po¿arn¹ „od kuchni”, a jak zwykle, najwiêcej uœmiechu sprawi³y kurtyny wodne.
Rozpoczê³y siê wakacje dla dzieci i m³odzie¿y, sezon urlopowy w pe³ni. Jest to czas odpoczynku nad wod¹, przy grillu czy ognisku.
Niestety w ca³ym kraju ju¿ odnotowaliœmy wiele utoniêæ, zwi¹zanych z nieostro¿noœci¹ i brakiem rozs¹dku nad wod¹.
Apelujemy o rozwagê i bezpieczne zachowanie, by mi³y wypoczynek nie przerodzi³ siê w tragediê. Chcia³bym równie¿ zaapelowaæ do
Pañstwa, o zwracanie uwagi na auta pozostawione na parkingach, w których czasami zamykane s¹ w upale dzieci i zwierzêta. W takich
przypadkach nale¿y szybko i stanowczo zareagowaæ, liczy siê ka¿da sekunda. Powiadamiamy Policjê i niezw³ocznie otwieramy drzwi.
Jeœli nie mamy kontaktu z dzieckiem lub zwierzê wykazuje oznaki przegrzania, a drzwi s¹ zaryglowane, wówczas wybijamy szybê.
Mo¿na to zrobiæ ostrym przedmiotem jak np. klucze lub czymœ ciê¿kim np. kamieniem. Nale¿y zwróciæ uwagê, aby podczas wybijania
szyby od³amki nie zrani³y twarzy dziecka. W razie potrzeby udzielamy pierwszej pomocy i wzywamy odpowiednie s³u¿by ratownicze.
¯yczê Pañstwu s³onecznej pogody i udanego oraz bezpiecznego wypoczynku.                                    bryg. Wojciech Semeniuk
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MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
M£ODSZYCH TAEKWONDO
  W dniach 16-18 maja 2014 r. w Nowej Rudzie odby³y siê XXI
  Mistrzostwa Polski Juniorów M³odszych Taekwondo.

     W zawodach wziê³o udzia³ 238
zawodników z 44 klubów. Klub Spor-
towy Taekwondo w G³ubczycach i
ZS w Pietrowicach reprezentowa³a
piêcioosobowa ekipa sportowa:
Olga Jab³oñska, Ma³gorzata Bernaœ,
Wojciech ¯³obicki, Marta Wsiaki
(sêdzia) i Daniel Jano (trener). Wspa-
nia³y wystêp Wojciecha ¯³obickie-

go w kategorii walk pow. 70 kg zaowo-
cowa³  I miejscem. Wojtek w drodze do
fina³u pokona³ zawodnika z klubu Ta-
ewo KWSW Warszawa, nastêpnie
LKT Legnica i o wejœcie do fina³u wy-
gra³ z Szymonem Byra z WSKT Wro-
c³aw. W walce fina³owej stoczy³ zwy-
ciêski pojedynek z Marcinem Grabskim
z GKT Gdañsk uzyskuj¹c tytu³ Mistrza
Polski.  Ma³gorzata Bernaœ wygra³a w
pierwszej walce z Justyn¹ Podgórn¹ i

niestety w æwieræ finale  po dogrywce uleg³a Katarzynie Gdula z
MKS ̄ ak Bia³a Podlaska.

HISTORYCZNY SUKCES
  W dniach 6-8 czerwca 2014 r. w Czêstochowie odby³y siê
  XXVII Mistrzostwa Polski Seniorów.

     Wziê³o w nich udzia³ 161
zawodników z 30 klubów. W
zawodach tych mogli wyst¹-
piæ tylko zawodnicy, którzy
wczeœniej zdobyli kwalifika-
cjê startuj¹c w Pucharze Pol-
ski i Grand Prix Polski Ta-
ekwondo. Wielk¹ niespo-
dziankê sprawi³a dru¿yna
kobiet Klubu Sportowego
Taekwondo w G³ubczycach
w sk³adzie: Marta Wsiaki,
Karolina Konik, Paulina
Szpak, Kamila Ciechanow-
ska, Agnieszka Stachura, zaj-
muj¹c II m w walkach dru¿y-
nowych i II m w uk³adach
dru¿ynowych. W drodze do
fina³u nasze Panie pokona³y

zawodniczki z klubów: KS Dragon Janów, Matsogi Ciechanów i
LKT Legnica. Jest to historyczny sukces naszego Klubu. Bardzo
dobrze wystartowali nasi zawodnicy w konkurencjach indywidu-
alnych zajmuj¹c medalowe miejsca. Bartosz S³odkowski II m walki
+ 85 kg i II m testy si³y, Kamila Ciechanowska II m uk³ady, Marta
Wsiaki III m uk³ady i III m walki do 68 kg, Karolina Konik III m
walki do 62 kg i III m techniki specjalne i Paulina Szpak III m
uk³ady. £¹cznie KST G³ubczyce zdoby³ 10 medali. Podczas gali
fina³owej trener KST G³ubczyce Daniel Jano otrzyma³ nagrodê
Ministra Sportu   i Turystyki za wyniki w pracy szkoleniowej w
roku 2013, której efektem by³y sukcesy sportowe  zawodników
odniesione na arenie miêdzynarodowej.

XXIII MISTRZOSTWA POLSKI
 TAEKWONDO JUNIORÓW

W dniach 24-25 maja 2014 r. w Bystrzycy K³odzkiej

odby³y siê XXIII Mistrzostwa Polski Taekwondo Juniorów.
Bardzo dobry start zawodników KST G³ubczyce da³ nam trzy
medale: jeden z³oty i dwa srebrne. Mistrzyni¹ Polski zosta³a
Karolina Konik zajmuj¹c I miejsce w walkach do 60 kg. Kamila
Ciechanowska wywalczy³a II miejsce w walkach 55 kg i II miej-
sce w uk³adach. Nasze utytu³owane zawodniczki zdoby³y, tak-
¿e kwalifikacje na Mistrzostwa Polski Taekwondo Seniorów w
Czêstochowie, które odbêd¹ siê w czerwcu bie¿¹cego roku.
Mamy nadziejê, ¿e ich wysoka forma utrzyma siê i na tym tur-

nieju.

PODSUMOWANIE PROJEKTU
    14.05.2014 r. w MOK w  G³ubczycach odby³o siê podsumowa-
nie projektu Polsko-Czeskiego pt: ,,Tworzenie i tradycje - wspól-
nie przekraczamy granice". Pani Dyrektor Marcela Vondráková z
Czech i Pan Dyrektor Bogdan Kulik podziêkowali rodzicom   i
dzieciom oraz nauczycielom, którzy brali udzia³ w tym projekcie.
Zwieñczeniem tego programu by³a wystawa zdjêæ, na których
by³a ukazana etapowoœæ programu, jaki by³ zaplanowany na
czas trwania projektu. Wystawa by³a dostêpna do podziwiania
przez siedem dni w MOK w G³ubczycach oraz na festynie ro-
dzinnym w Zespole Szkó³ w Pietrowicach . Po krótkiej prezentacji
odby³o siê kameralne spotkanie. W radosnej atmosferze i rozmowie
rodzice mogli podzieliæ siê wra¿eniami z dzia³añ edukacyjnych w
ramach projektu. Dziêkujemy Pani Monice Komarnickiej z Miej-
skiego Oœrodka Kultury z G³ubczyc. Dziêkujemy za mi³¹ wspó³pra-
ce z gronem pedagogicznym z przedszkola z Krnova i czekamy na
nowy równie obfituj¹cy w prze¿ycia projekt.
                                                                            Jadwiga Buczma
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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.

G³os G³ubczyc -

 bezp³atny informator samorzadowy
 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach.

 (ISSN 1234-0890)
nak³ad 1200 egz.

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

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

e-mail janwac@o2.pl

Materia³y zamówione
i niezamówione przyjmujemy

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

Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za nades³ane  i

opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania i
redagowania  tekstów i zmiany tytu³ów;

Nie odpowiadamy za treœæ zamieszczonych
 og³oszeñ i reklam.

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

na  http://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription?di-
rids=67

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

 www.wie-druk.pl

Proszê
o kontakt telefoniczny

(Tel. 662 322 668)
albo spotkanie
z Pani¹ Ani¹,

która wynajmowa³a
mieszkanie w Nysie
w dzielnicy Komisji

Edukacji Narodowej.
Ania powiedzia³a mi,
¿e pochodzi z okolic

G³ubczyc.
Jej telefon jest g³uchy.

Bardzo proszê o kontakt.

PAÑSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANI-

TARNY
dzia³aj¹c na podstawie art. 4 ust.1 ustawy

z dnia 14 marca 1985r.
o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz. U z 2011r. nr 212, poz.

1263) oraz w oparciu o rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia  z
dnia 8 kwietnia 2011r.

w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakoœci¹ wody
w k¹pielisku i miejscu wykorzystywanym do k¹pieli (Dz. U. nr

86, poz. 478), uwzglêdniaj¹c wyniki badañ próbek wody
pobranych w dniu 16.06.2014r. informuje ¿e:

   woda w k¹pielisku po³o¿onym na terenie
 Oœrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego,

Camping nr 240 w Pietrowicach
 jest przydatna

 do k¹pieli.
W przypadku zmiany jakoœci wody w k¹pielisku zostan¹

wydane stosowne komunikaty.
Powy¿szy komunikat o stanie jakoœci wody nale¿y przekazaæ
mieszkañcom w sposób ogólnie przyjêty na danym terenie.
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Serdecznie Witamy 28Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

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

Fotografie noworodków: KADR

Studio

Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur,

G³ubczyce,

Grunwaldzka 2,

662 065 354

Franciszkiewicz
Franciszek s.Eweliny

Klisino 12.06.2014 4.20
3200g 57cm

Antoszczyszyn Tomasz
s.Marty Zubrzyce 27.06.2014

21.05 2950g 52cm

Bomersbach Antonina
c.Anny Niekazanice

24.06.2014 6.25,3620g
57cm

Ciemny Karol s.Agniesz-
ki N. Go³uszowice

12.06.2014 19.30 2850g
53cm

Michalak Bart³omiej
s.Ewy G³ubczyce

19.06.2014 19.06.2014
14.40 4050g 59cm

Grabuñczyk s.Joanny
G³-ce 08.06.2014 11.40

3500g 57cm

Jagie³³o Alicja c.Ma³gorzaty
G³ubczyce 21.06.2014 9.45

3400g 54cm

Ka³amajska Liliana
c.Edyty G³ogówek

05.06.2014 8.30 2950g
55cm

£ukaszczyk Filip s.Anny
Bogdanowice 13.06.2014

6.20 3200g 54cm

Zimorski Miko³aj s.Angeliki
Nowe Go³uszowice

17.06.2014 23.10 3000g
53cm

Michalski Grzegorz
s.Barbary Baborów

14.06.2014 4.45 2840g
50cm

Pabian Jan s.Aleksandry G³-ce
03.06.2014 14.50 4100g

59cm

Podstawka Aleksandra
c.Anny G³-ce 23.06.2014

14.25 2850g 52cm

Œlepecka Zofia c.Natalii
G³ubczyce 26.06.2014

13.15 3900g 58cm

Œlusarczyk Adam s.Magdy
Prudnik 16.06.2014 6.10

4100g 59cm

Zieleñ Maja c.Marty
G³ubczyce 14.06.2014

18.45 3200g 54cm

Stanis³aw Galara
cz³owiek 25-lecia

powiatu
 g³ubczyckiego
w plebiscycie

NTO
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