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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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II  SEMINARIUM  KARATE-KATA    SHIHAN  SANTO TORRE

                                                                          >>>>>>> STR.3

V DZIEÑ KULTURY KRESOWEJ
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Tak, tak. To ju¿ pi¹ta edycja spotkania Kresowego, które do-
rocznie odbywa siê we wsi Bogdanowice. Wsi, która od 2009r.
w jedn¹ z wrzeœniowych niedziel staje siê swoistym oœrodkiem
kultury kresowej. Miejscem, do którego zje¿d¿aj¹ Kresowia-
nie z ró¿nych zak¹tków naszego województwa i kraju.
      Organizatorzy przedsiêwziêcia, czyli G³ubczyckie Towarzy-
stwo Mi³oœników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich,
so³ectwo i duszpasterz parafii czyni¹ starania, by Dzieñ Kultury
Kresowej by³ imprez¹ na wysokim poziomie. Niedziela, 14 wrze-
œnia br. godz. 12.00. Bogdanowicka œwi¹tynia wype³niona po
brzegi. Oto i Msza Œw. koncelebrowana z przejmuj¹c¹ homili¹ ks.
Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, oprawiona artystycznie przez
chór ECHO KRESÓW z Kêdzierzyna-KoŸla. Wœród wiernych
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, zaproszeni goœcie, rzesze
Kresowiaków i mieszkañcy Bogdanowic skupieni wokó³ cudow-
nego obrazu Matki Boskiej Bolesnej £askawej z  Monasterzysk.
    Po czêœci sakralnej estrada na boisku sportowym i wystêpy
do póŸnych godzin nocnych. Profesjonalna scena agencji arty-
stycznej MUSIC-BOX, a obok wielki telebim.
     Po raz kolejny mam przyjemnoœæ prowadziæ konferansjerkê tej
kresowej imprezy, któr¹  wype³niam osobistymi dygresjami i tema-
tyczn¹ poezj¹, czytaj¹c w³asne teksty. Wszak jestem Kresowiank¹.
Rodem  z Maziarni Wawrzkowej, powiat Busk, woj. tarnopolskie…
   Poczêstunek. Jad³a i napoju wystarczy dla wszystkich! Ko-
menda Hufca ZHP i harcerze wydaj¹ talony. A potem oficjalne
otwarcie uroczystoœci, co czyni  prezes Edward Wo³oszyn we-
spó³ z ks. Adamem Szubk¹ - kapelanem œrodowisk Kresowian.
Przywitanie goœci i… d³uga lista przyby³ych, w tym tak¿e ze
Zbara¿a. Tego historycznego, znanego choæby z "Trylogii".
     Oto i Krystyna Skalska - rzecznik Kongresu Kresowian w
Polsce i redaktorka "Lwowskiej Fali" w Radio Katowice. Potem
Halina Nabrdalik - redaktorka radia Opole i autorka s³ynnej au-
dycji "Nie samym chlebem".
   Lecz  czas na program artystyczny. Dzieci i m³odzie¿ Zespo³u Szkó³
w Bogdanowicach rozpoczynaj¹ swój blok tradycyjnym polonezem,
by nastêpnie zaprezentowaæ siê w bogatej ods³onie wokalnej. Tu¿
obok dopinguj¹ca ich  dyrektor - Aleksandra Bobkier, zatroskany o
ca³okszta³t przedsiêwziêcia so³tys - Marek Gorczyca z wiceprezesem
Kazimierzem Naumczykiem. W tzw. miêdzyczasie uczestników "zlotu
kresowego" odwiedzaj¹ niecodzienni goœcie, a mianowicie: marsza-
³ek województwa opolskiego Andrzej Bu³a i senator RP - Aleksander
Œwieykowski powracaj¹cy z powiatowych do¿ynek. Dziel¹ siê swy-
mi refleksjami, pozdrawiaj¹c ciep³o Kresowiaków.
   Dostrzegam te¿ burmistrza Jana Krówkê i jego zastêpcê - Kazimie-

rza Bedryja w towarzystwie mera Zbara¿a. Witam ich i  pozdrawiam.
   Nastêpnie anonsujê postaæ nietuzinkow¹ - znakomitego hi-
storyka - prof. Stanis³awa Niciejê, goœcia honorowego. W swej
barwnej prelekcji zabiera nas w krótk¹ podró¿ na Kresy, podkreœlaj¹c
przy tym, ¿e historia Kresów jest nauczycielk¹ patriotyzmu. Zachêca
te¿ do lektury swej kilkutomowej ksi¹¿ki pt. "Kresowa Atlantyda".
   Tu¿ po nim wyst¹pienie profesor Politechniki Opolskiej - Ma-
rii Kalczyñskiej. To autorka licznych publikacji poœwiêconych
Kresowianom w Polsce i na  œwiecie.
   Godz.18.45. pó³godzinny poœlizg. Pora na mój program "O Kre-
sach z nostalgi¹, o Kresach na weso³o". Rozpoczynam wiêc
piosenk¹ napisan¹ na tê w³aœnie okolicznoœæ. Zaraz potem wy-
wo³ujê Mietka Zaj¹ca, który doskonale wchodzi w rolê lwow-
skiego baciara, u¿ywaj¹c przy tym  gwary zwanej lwowskim ba-
³akiem. Opowiada gawêdê, dowcipkuje, bawi¹c publicznoœæ, któ-
ra nie szczêdzi braw. Jest z nami Beata Krzaczkowska, w wyko-
naniu której "Dumka na dwa serca" sprawia, ¿e czujê siê jak…
Helena z "Ogniem i mieczem". Wreszcie gwiazda wieczoru -
Maciej Wróblewski! Wspania³y pieœniarz, bard, kompozytor i
poeta z Zielonej Góry. Oczarowuje wszystkich swym niezwy-
k³ym g³osem, o niekoñcz¹cej siê niemal skali. Ku zdumieniu wi-
downi zaczyna swój koncert zaœpiewn¹ a'capella  na stoj¹co
"Bogurodzic¹”. Jego wystêp wype³niaj¹ utwory  przepe³nione
mi³oœci¹ Ojczyzny. Wtóruje sobie na w³asnorêcznie zrobionych
gitarach, w tym 18-strunowej, o niespotykanym dŸwiêku. Jego
koncert zapiera dech. Kupujê p³ytê barda, a kolejn¹ otrzymujê
od niego w prezencie.  Z dedykacj¹. Jest mi³o… A gdy wybrzmiewa
"Babcia ze Lwowa" w rytmie hiszpañskim… burza oklasków.
Bis! Musi byæ bis! I jest bis.
    Coraz intensywniej padaj¹cy deszcz nie jest w stanie po-
psuæ tego wieczoru. Jeszcze koncert Klaudii Stobik. To przed-
ostatni punkt programu. Pe³en emocji. M³oda wokalistka o ory-
ginalnej barwie g³osu, uczestniczka X-FAKTOR i MUST BE
THE MUSIC œwietnie interpretuje najwiêksze œwiatowe prze-
boje. Robi wra¿enie.  Dochodzi 22.00. Zapowiadam zespó³  MU-
SIC-BOX i zapraszam na zabawê taneczn¹. Oczywiœcie deszczo-
wo - burzow¹. ̄ egnam siê z wytrwa³ymi do koñca.
V Dzieñ Kultury Kresowej w Bogdanowicach. Kolejna jak¿e
udana impreza kultywuj¹ca i popularyzuj¹ca tradycje kresowe
na ziemi g³ubczyckiej, ale i przypominaj¹ca tragiczne wydarze-
nia na Kresach w latach 1939 - 1946.
 Pozwolê sobie zakoñczyæ cytatem: "By czas nie zaæmi³ i niepamiêæ".
           (<<<< foto str.2)               Maria Farasiewicz

II  SEMINARIUM  KARATE-KATA    SHIHAN  SANTO TORRE
     19.09.2014r w G³ubczycach odby³o siê seminarium Kadry Polski Karate WKF, trenerów i zawodników z ca³ej Polski. Udzia³
w nim wziê³o  80 uczestników. Zajêcia prowadzi³ jeden z najlepszych trenerów œwiata w kata Santo Torre 7 dan z W³och. Otwarcia
seminarium dokona³ Burmistrz G³ubczyc Jan Krówka oraz w imieniu Marsza³ka  Radny Sejmiku Wojewódzkiego Zbigniew Zió³ko.
   W trakcie otwarcia Santo Torre i prezes Polskiego Zwi¹zku Karate Wac³aw Antoniak oraz Burmistrz  pogratulowali sensejo-
wi Januszowi Ho³dzie zdania egzaminu na czarny pas IMCF Polska Military-Police Modern Comat Ststem. Egzamin zosta³
przeprowadzony na seminarium tej federacji 20.09.2014r. w Nysie.  Trener Kadry Polskiej powo³a³ do tej kadry zawodniczkê
naszego klubu Klaudiê Bociek oraz na zgupowania kadry zapraszany bêdzie Szymon Cieœlik -  jest za m³ody aby dostaæ formalne
powo³anie. Po zakoñczonym seminarium grupa rodziców naszego klubu zaprosi³a Santo Torre w czeskie góry do Karlowej
Studenki gdzie spêdziliœmy wspaniale wolny czas.    (foto str.2 <<<<<)

V DZIEÑ  KULTURY KRESOWEJ BOGDANOWICE 2014



        PaŸdziernik 2014 nr 10/2574

MER ZBARA¯A W G£UBCZYCACH
   W dniach od 12 do 14 wrzeœnia bie¿¹cego roku odwiedzi³a nasz¹
Gminê oficjalna delegacja ze Zbara¿a,  naszego miasta partnerskiego na
Ukrainie. Po raz pierwszy od oœmiu lat na czele delegacji sta³ Mer Zba-
ra¿a. Pan Roman Polikrovskij, który  zosta³ wybrany w wyborach bez-
poœrednich przed trzema miesi¹cami, odwiedzi³ G³ubczyce po 100 dniach
pe³nienia funkcji Mera Zbara¿a.
      Wiemy, ze Ukraina musi zmagaæ siê z agresj¹ zewnêtrzn¹ i wojn¹
we wschodnich rejonach kraju. Os³abiana przez cztery lata rz¹dów
ekipy Janukowycza, budowana jakby od nowa, armia ukraiñska musi
œcieraæ siê z doborowymi formacjami najemników. Problem wojny g³ê-
boko dotyka spo³eczeñstwo rejonów zachodniej Ukrainy, poniewa¿
armia chêtniej powo³uje rezerwistów z zachodniej, bardziej patrio-
tycznie usposobionej czêœci kraju. Dlatego rozgrywa siê dramat ro-
dzin rezerwistów z zaprzyjaŸnionego z nami Zbara¿a. Staraj¹ siê wy-
posa¿yæ swoich synów powo³anych do wojska w œrodki ochrony
osobistej, porz¹dne buty i czêœci umundurowania, co kosztuje czasa-
mi ca³e roczne dochody rodziny. W tym pomagaj¹ im s¹siedzi i przy-
jaciele. Zaœ po wyjeŸdzie ¿o³nierzy na front matki dr¿¹ o los swoich
synów, bo czasami ca³ymi tygodniami nie maj¹ od nich informacji.
Niestety,  zdarza siê, ¿e zamiast listów wracaj¹ do rodzin cia³a zabi-
tych na wojnie.
      Jak dowiedzieliœmy siê od Pana Mera Romana Polikrovskiego,
oprócz wielkiej przebudowy struktur pañstwa na wzór pañstw zjed-
noczonej Europy,  podejmowane s¹ próby reformy samorz¹dowej.
Obecnie ka¿da wiêksza wieœ jest osobn¹ gmin¹ z etatowymi pracow-
nikami urzêdu, co rodzi olbrzymi przerost biurokracji. W³adze chc¹
zreformowaæ samorz¹dy na wzór naszej reformy samorz¹dowej, dla-
tego delegacja ze Zbara¿a by³a zainteresowana funkcjonowaniem
naszego samorz¹du. Odwiedzili Urz¹d Miejski oraz spó³ki komunalne
naszej Gminy: Us³ugi Komunalne oraz G³ubczyckie Wodoci¹gi i Ka-
nalizacjê. Zwiedzili te¿ najwiêkszy zak³ad pracy w G³ubczycach, firmê
Galmet. Termin wizyty zosta³ tak wybrany, by goœcie mogli te¿ uczest-
niczyæ w imprezach kulturalnych naszego powiatu, jakimi by³y: Do-
¿ynki Powiatowe w Nasiedlu i  V Dzieñ Kultury Kresowej. Dziêki
obecnoœci na tych wydarzeniach Pana Marsza³ka Województwa Opol-
skiego Andrzeja Bu³y, mogli te¿ porozmawiaæ z gospodarzem nasze-
go województwa. Przedstawiciele naszego miasta partnerskiego byli
poruszeni wyrazami solidarnoœci, w walce ich kraju o  niepodleg³oœæ
i integralnoœæ, p³yn¹cymi od spotykanych przez nich osób oraz tym,
¿e prawie ka¿dy wspomina³ o swoich rodzinnych kresowych korze-
niach.
                                                                      Jan Krówka Burmistrz
.Foto: Delegacja miasta partnerskiego Zbara¿a - str.2 - V Dzieñ
Kultury Kresowej, str.5 -  Na pikniku Œrodowiskowego Domu Sa-
mopomocy, str.12 - w gabinecie Burmistrza, Tydzieñ  niemiecko-
czesko- polski,  str. 15 - Miêdzynarodowy Turniej Badmintona,

    17 wrzeœnia 2014r. w Ratuszu  Miejskim w G³ubczycach
odby³y siê Miêdzyregionalne Targi Pracy i Edukacji reali-
zowane w ramach  dzia³ania EURES-T Beskydy. Wspó³or-
ganizato-
rami  tar-
gów  byli
Starosta
G ³ u b -
czycki  i
Powiato-
wy Urz¹d
Pracy w
G³ubczy-
cach.
W Tar-
gach uczestniczy³o 37 wystawców, w tym 20 pracodaw-
ców, instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, agen-
cje zatrudnienia, szko³y wy¿sze i ponadgimnazjalne.
   Wœród zaproszonych goœci obecni byli równie¿  przed-
stawiciele Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Opolu oraz Urzê-
dów Pracy z Bruntala, Raciborza i Prudnika.
  Wystawiaj¹cy siê na targach pracodawcy oferowali po-
nad 350 ofert pracy krajowych i ponad 200 ofert pracy za
granic¹. Odwiedzaj¹cy targi mieli mo¿liwoœæ nawi¹zania
bezpoœredniego kontaktu z pracodawc¹ oraz  z³o¿enia do-
kumentów aplikacyjnych. Dodatkowo odwiedzaj¹cy mogli
zapoznaæ siê z bogat¹ ofert¹ edukacyjn¹ umo¿liwiaj¹c¹ za-
planowane œcie¿ki kszta³cenia, a tym samym kariery zawo-
dowej. Du¿ym zainteresowaniem wœród odwiedzaj¹cej m³o-
dzie¿y cieszy³y siê stoiska wystawowe szkó³ wy¿szych.
Innowacj¹ tegorocznych Targów by³a mo¿liwoœæ skorzy-
stania z porad doradców klienta Powiatowego Urzêdu Pra-
cy, a tak¿e z warsztatów wiza¿u i stylizacji  realizowanych
przez Spa Day Marilyn.
       Miêdzyregionalne Targi Pracy i Edukacji odwiedzi³o w
sumie ponad 500 osób. Liczba wystawców, osób odwie-
dzaj¹cych,  ofert pracy oraz mo¿liwoœæ bezpoœredniego
kontaktu osób poszukuj¹cych pracy z pracodawcami
utwierdzaj¹ nas w przekonaniu o s³usznoœci organizowa-
nia takich przedsiêwziêæ.
  W imieniu organizatorów sk³adam serdeczne podziêko-
wania wszystkim wystawcom i odwiedzaj¹cym, którzy wziêli
udzia³ w Miêdzyregionalnych Targach  Pracy i Edukacji.
                                                              Danuta Fr¹czek

MIÊDZYREGIONALNE
 TARGI PRACY I EDUKACJI

W IMIENIU STOWARZYSZENIA RODZICÓW DZIECI NIEPE£NOSPRAWNYCH TACY SAMI SERDECZNIE ZAPRASZAMY
wszystkich mieszkañców Powiatu G³ubczyckiego do zapoznania siê z nasz¹ kolejn¹ inicjatyw¹ realizowan¹ na rzecz dzieci niepe³no-
sprawnych, któr¹ jest wydanie bajki pt.: "Niezwyk³e zwierzêta z sosnowego lasu" autorstwa g³ubczyczanina pana Zbigniewa Zaj¹ca,
zawieraj¹cej dodatkowo teksty dydaktyczno-wychowawcze na temat akceptacji dzieci niepe³nosprawnych.
 Za pomoc¹ portalu www.polakpotrafi.pl rozpoczêliœmy zbiórkê œrodków na jej wydanie. Aby zrealizowaæ niekonwencjonaln¹
lekcjê tolerancji potrzebujemy 3000 z³. Wed³ug wytycznych portalu mamy 30 dni na zebranie pe³nej wymaganej puli, czyli do 22
paŸdziernika. W przypadku zebrania mniejszej kwoty ni¿ zak³ada projekt darowizny wróc¹ do darczyñców.
 Ka¿dego kto móg³by pomóc przy realizacji naszego przedsiêwziêcia zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem tel. 601 341 199
lub tacysamiogl@gmail.com . O szczegó³ach projektu mo¿na poczytaæ na  http://polakpotrafi.pl/projekt/dzieciaki-i-zwierzaki
i za pomoc¹ tej strony mo¿na bezpoœrednio  wesprzeæ finansowo realizacjê projektu.
O projekcie mo¿na równie¿ przeczytaæ na bezpoœredniej stronie stowarzyszenia www.tacy-sami.org
Przesy³am pozdrowienia, gor¹co licz¹c na przy³¹czenie siê mieszkañców G³ubczyc do realizacji naszego projektu
                                                                                                                          El¿bieta Ma³ko- Pr ezes stowarzyszenia Tacy Sami
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     Ju¿ niemal¿e tradycj¹ sta³o siê to , ¿e w po³owie
wrzeœnia na terenie Œrodowiskowego Domu Samo-
pomocy w Nowych Go³uszowicach spotykaj¹ siê lu-

dzie o dobrych sercach.
    W tym roku podobnie, jak i w
poprzednich latach  oprócz integra-
cji i dobrej zabawy przyœwieca³ nam
wszystkim jeden cel - zbiórka pie-
niêdzy dla potrzebuj¹cego dziecka.

       13 wrzeœnia kwestowaliœmy na rzecz 8-letniego Macieja Raka
z Kietrza. Maciej choruje od 3-go roku ¿ycia na bardzo rzadko
wystêpuj¹c¹ chorobê. Stale potrzebuje rehabilitacji i specjali-
stycznej opieki medycznej.
       Podczas pikniku sprzedawane by³y cegie³ki na rzecz Maæka,
odby³a siê aukcja m.in.: pi³ki z trwaj¹cych w³aœnie MŒ w pi³ce
siatkowej, kosz smako³yków od pana Nasieniaka z Kietrza oraz
pyszne torty ufundowane przez pani¹ Kacprzak i pana Gad¿a³ê
oraz pani¹ Ga³eck¹  równie¿ z Kietrza, a tak¿e pude³ko SPA wraz
z zegarkiem firmy Bisset.

   Imprezie towarzyszy³a muzyka na ¿ywo. Przygrywa³y nam ze-
spo³y Muzozaury oraz Legato z G³ubczyc. Piknik trwa³ to póŸnych
godzin wieczornych i zakoñczy³ siê zabaw¹ taneczn¹. Kolejny raz
okaza³o siê, ¿e mo¿na zrobiæ wspania³¹ imprezê w ma³ej wsi. . Za rok
spotykamy siê znowu ju¿ na pi¹tym Pikniku Integracyjnym. Ju¿ dziœ
zapraszamy do wspó³pracy wszystkich chêtnych, którzy chcieliby
zaanga¿owaæ siê w przygotowania kolejnego festynu.
     Pragniemy w tym miejscu podziêkowaæ wszystkim ludziom,
którzy wspomogli finansowo oraz rzeczowo nasz¹ inicjatywê, a
s¹ to: Starostwo Powiatowe, KP Policji,  KPP Stra¿y Po¿arnej,

Us³ugi Komunalne, So³ectwo Nowa Wieœ, Elektromet Go³uszo-
wice, hurtownia Viwa, Ustronianka Ustroñ, Artim Opole, Gal-
met, Stacja Benzynowa w Kietrzu, Sklep Cartel w Kietrzu, Agro -
Car Kowalczuk Kietrz, Agro - Eko -m Czy¿ Jab³oñski Kietrz, Top
Car Jacek Olejnik Kietrz, Sklep Ela Wies³aw Romaniuk Kietrz,
Salon Fryzjerki Joanna Skawiñska Kietrz, Salon Kosmetyczny
"Ewa" Kietrz, Bar Ma³gorzata Bednarz Kietrz, Hotel Domino,
Kiosk Piotr Sobczak Kietrz, Kwiaciarnia Szafirek Anna Kamiñ-
ska Kietrz, Kosmed, Nasieniak Kietrz, Bank Spó³dzielczy G³ub-
czyce, Alexander Puh Kietrz, "U Patryka" Witold Zinko G³ub-
czyce, Zaklad foto-
graficzny Janusz
Baczkur G³ubczyce,
Kwiaciarnia Jadwiga
Tomala Kietrz, Nowex
G³ubczyce, Keks
G³ubczyce, Firma Falk
and Ross, Iwona
Wiewiór - Biart, Piotr
Hinz - Himedia,
£ukasz Orz³owski -
Azulstudio, Katarzy-
na Staroñ - Bosch
Polska, Adam Starzyk
- Statool, Joanna Bin-
czarowska - Joker,
Kamil Wajtulewicz -
Techtime, Tomasz
Kaczmarek - Lob,
Magda Puczyñska -
Adecor, Marek Kantor - Markant, Agnieszka Paradowka - grupa
Ventana, Marcin Paw³owski, Decathlon, Adam Burzyñski, Ob-
s³uga Pens4U, Janina Gurbisz, Jolanta Jasiñska - Inco Veritas,
Katarzyna Komarnicka - Colgate, Firma Cellfast, Firma Omme4R,
Firma Colormarkt, Rafa³ Przybylak - studio reklamy, Szymon Po-
pczyk - Pozytyw, Maciej Szyporta, Arkadiusz Grabowski, Sola-
rium Z³ota Pla¿a w G³ubczycach, Studio Kosmetyczne Victoria w
G³ubczycach, Piotr Sza³ankiewicz - Hair Fashion G³ubczyce, Zbi-
gniew Antoszczyszyn - zak³ad fryzjerski w G³ubczycach, Dorota
Tobiasiñska - zak³ad fryzjierski w G³ubczycach, Restauracja "Za-
cisze" w G³ubczycach, Dworek Peszków w G³ubczycach, Grze-
gorz Nobis - zak³ad fryzjerski w G³ubczycach, Grzegorz Filipek -
Bar na Targu, Beata Filipek, Rafa³ Malik - Cafe Paradiso, Snack
Bar - G³ubczyce, Pizzeria Angelo - G³ogówek, Katarzyna Fry-
drych Katarzyna Czy¿owicz - cukiernia Bia³o - Czarna, Piotr
Wojtas - EMB Studio, Pani Ela z firmy Printico, Solarium Domini-
kana G³ubczyce, Elektromechanika Andrzej Wêgrzyn G³ubczy-
ce, Monika Chmielewska - Olmix G³ubczyce, Synergia Fitnes
Krapkowice, Met Kol G³ubczyce, Welur Matt Kietrz, Firma Gabi
Nasiedle, Roman Zaj¹c Wieliczka, Edyta Medyñska, Firma ASA
G³ubczyce, Skok G³ubczyce, Top Farms G³ubczyce, Farmer G³ub-
czyce, Maciej Szyporta - Mirlo, Karolina Szczepanik G³ubczyce,
Alfred Morawiec G³ogówek, Marcin Perczyñski, Inters Kraków,
Firma Vincent G³ubczyce, Pawe³ Knapik G³ubczyce, Ekookna
Kornica, Ma³gorzata Furman Grobniki, Gracjan Humeniuk, To-
masz Okrêt "Baroko" G³ubczyce, Lotos G³ubczyce, £ankowski
Mariusz, Kazimierczak Krystian, TV G³ubczyce, Firma Makita
Polska, Mateusz Szymuœ, Zespó³ Muzozaury, Zespó³ Legato,
Wulkanizacja Stanis³aw Borszowski i wiele innych osób o wielki
sercu a które chcia³y pozostaæ anonimowe.
                                                    Bardzo wszystkim dziêkujemy!!!
                                                                            Organizatorzy.

Ludzie o dobrych sercach
 Piknik Integracyjny ŒDS
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MIÊDZYREGIONALNE
 TARGI PRACY I EDUKACJI

      Punkt Poœrednictwa Pracy, wraz
z Hufcem Pracy 8-1 w G³ubczycach,
w dniu 17 wrzeœnia, na zaproszenie
Starosty G³ubczyckiego, wziêli
udzia³ w MIÊDZYREGIONAL-
NYCH TARGACH PRACY I EDUK-
CJI. Targi  organizowane by³y przez
Starostê G³ubczyckiego i Powiato-
wy Urz¹d Pracy w G³ubczycach w
ramach dzia³añ EURES-T  Beskidy.

     Miejscem tegorocznych targów by³ Ratusz Miejski w G³ub-
czycach, ul. Rynek 1, Sala pod "Anio³em ".
      Dziêki bardzo dobrej wspó³pracy z w³adzami Powiatu G³ub-
czyckiego, Punkt Poœrednictwa Pracy, wraz z Hufcem Pracy 8-1,
mia³y mo¿liwoœæ, promocji swojej dzia³alnoœci, przedstawienie
posiadanych ofert pracy i promowania aktualnie trwaj¹cego pro-
jektu "Gwarancja dla M³odzie¿y ", Równi na Rynku Pracy.
    Podczas tegorocznych targów, uda³o siê tak¿e nawi¹zaæ wspó³-
pracê z dwoma nowymi pracodawcami, spoza powiatu g³ubczyc-
kiego, którzy zainteresowani s¹ sta³a wspó³prac¹ z naszymi jed-
nostkami.  Nastêpnym etapem rozmów z pracodawc¹, zmierzaj¹-
cym do podpisania porozumienia, bêd¹ wizyty bezpoœrednio w
siedzibach firm.
       Wizyta u pracodawcy da mo¿liwoœæ  poznania oferty, oczeki-
wañ i wymagañ, po to by móc w³aœciwie oceniaæ i wstêpnie do-
konaæ rekrutacji ewentualnych  kandydatów.
Miejmy nadziejê i¿ rozmowy zakoñcz¹ siê sukcesem i uda siê
pozyskaæ kilkadziesi¹t nowych miejsc pracy, na terenie naszego
powiatu.
                                Agnieszka Kowalczyk, Krzysztof Patryjach
                                                       (fotoreporta¿ Jan Wac str. 20)

HUFIEC PRACY 8-1 ILIA MBP
NA DO¯YNKACH GMINNYCH
   31.08.2014 r. w miejscowoœci Mokre,  podczas Gminnych
 Do¿ynek, Hufiec Pracy 8-1 oraz Filia M³odzie¿owego
Biura Pracy w G³ubczycach mieli swoje stoisko.
    W zwi¹zku z
tym, i¿ by³a to
du¿a impreza na
terenie naszej
Gminy, i tym ra-
zem nie mog³o
nas tam zabrak-
n¹æ. By³a to do-
skona³a okazja,
na pokazanie siê,
na promocje na-
szej dzia³alnoœci,
na przedstawie-
nie oferty, jak¹
mamy dla m³o-
dych ludzi, w
czym mo¿emy
pomóc i z czego
m³odzie¿ aktual-
nie mo¿e skorzy-
staæ. Nasze stoisko by³o licznie odwiedzane nie tylko przez m³o-
dzie¿, ale i przez osoby doros³e. Swoja obecnoœci¹ zaszczycili
nas radny  Sejmiku Województwa Opolskiego Zbigniew Zió³ko,
Burmistrz G³ubczyc Jan Krówka, Wicestarosta Powiatu G³ubczyc-
kiego Irena Sapa, oraz przedstawiciele w³adz powiatowych i gmin-
nych bior¹cych udzia³ w uroczystoœciach. Taka w³aœnie forma
promocji pomaga nam dotrzeæ do jeszcze liczniejszej grupy m³o-
dzie¿y i sprawia, ¿e jesteœmy bardziej widoczni i dostrzegani na
"naszym podwórku". Obecnoœæ w³adz na naszym stoisku i ich
zainteresowanie œwiadczy dodatkowo, o tym, i¿ Hufiec Pracy oraz
Filia MBP postrzegana jest jako partner do dalszych wspólnych
dzia³añ, na terenie Naszej Gminy.
                                            wychowawca Agnieszka Kowalczyk
                                                 wolontariusz Krzysztof Patryjach

"Narodowe czytanie Trylogii"
w Zespole Szkó³ Specjalnych

   W odpowiedzi na apel
pana prezydenta Broni-
s³awa Komorowskiego
 7 wrzeœnia w wielu mia-
stach Polski odby³o siê
wspólne "Narodowe czy-
tanie Trylogii Henryka
Sienkiewicza".
Nasza szko³a nie pozo-

sta³a bierna i tak¿e przy³¹czy³a siê do tego apelu.
       9 wrzeœnia uczniowie gimnazjum przy Ze-
spole Szkó³ Specjalnych w G³ubczycach, wspól-
nie czytali fragmenty "Trylogii", które przybli-
¿y³y im sylwetki bohaterów i wspania³e sceny
balistyczne. Mimo trudnych archaizmów jê-
zykowych (które t³umaczyliœmy ze s³owni-
kiem), gimnazjalistom bardzo podoba³o siê
dzie³o naszego noblisty i pomys³ wspólne-
go czytania. Uczniowie pod kierunkiem pani
polonistki wykonali tak¿e gazetkê œcienn¹
o bohaterach "Trylogii".
                                              El¿bieta Szumska
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20 lat TRADYCJI
Teatr TRADYCJA Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w G³ubczycach zo-
sta³ za³o¿ony w 1994 roku przez polonistkê - Mariê Farasiewicz i nadal
przez ni¹ prowadzony. Jest to praca spo³eczna i pozalekcyjna.
   Od pocz¹tku swojego istnienia TRADYCJA bierze czynny udzia³ w
¿yciu szko³y, miasta, powiatu i województwa, zapisuj¹c kolejne karty
ksiêgi kulturalnej naszego regionu.
   O wysokim poziomie artystycznym teatru oraz jego znacz¹cej roli w powie-
cie g³ubczyckim œwiadcz¹ liczne, udokumentowane osi¹gniêcia na szczeblu
wojewódzkim i ogólnopolskim. Mo¿na tu wymieniæ wielokrotnie zdobywa-
ne laury na Wojewódzkim Przegl¹dzie Zespo³ów Kolêdniczych HERODY w
Lewinie Brzeskim,w Wojewódzkich Spotkaniach Teatrów Dramatycznych i
Kabaretów PROSCENIUM w Nysie, Nagrody Marsza³ka Województwa
Opolskiego czy Nagrody Muzeum Wsi Opolskiej i inne.
   Osi¹gniêcia te s¹ dostrzegane przez prasê regionaln¹, wojewódzk¹ i
ogólnokrajow¹, jak te¿ telewizjê regionaln¹ i lokaln¹ oraz Radio Opole i
Katowice. Stale nagrywane i emitowane s¹ wystêpy TRADYCJI, audy-
cje i wywiady z pani¹ Mari¹ Farasiewicz i cz³onkami teatru.
Wychowankowie szkolnego teatru kszta³c¹ siê w szko³ach teatralnych
Krakowa, Warszawy i £odzi. S¹ ju¿ zawodowymi aktorami, jak np. Marek
Nêdza - absolwent PWSTiT w £odzi, wyk³adowca tej¿e uczelni, zdobyw-
ca "Z³otej Maski'2012" dla najlepszego aktora teatralnego, aktor Teatru
im. Jaracza w £odzi.
Artyœci teatru TRADYCJA zdobywaj¹ równie¿ liczne nagrody i wyró¿nie-
nia indywidualne. S¹ laureatami Wojewódzkiego i Centralnego Turnieju Te-
atru Jednego Aktora (Marek Nêdza, Mietek Zaj¹c),Wojewódzkiego Przegl¹-
du Poezji i Pieœni Jana Paw³a II "Syækasewomzycom" (Iwona Halikowska,
Monika Sabatowicz, Bart³omiej Baran, Agata Zió³kowska, Agnieszka K³ak),
Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Polskiej i Obcojêzycznej (Natalia At³a-
chowicz, Iwona Halikowska, Damian Wo³owczyk) i innych.
Teatr TRADYCJA ZSM na bie¿¹co wspó³pracuje z Miejskim Oœrodkiem
Kultury, Urzêdem Gminy, Starostwem Powiatowym w G³ubczycach, Urzê-
dem Marsza³kowskim w Opolu i innymi oœrodkami. Wspó³tworzy ¿ycie kul-
turalne nie tylko szko³y, ale i lokalnego œrodowiska, powiatu i województwa.
Œwiadcz¹ o tym liczne przedsiêwziêcia(w wiêkszoœci cykliczne), np.:
* G³ubczyckie Dni Kultury,
* Festiwal Kultury Powiatowej,
* program integracyjny "Bez barier",
* Do¿ynki Gminno-Diecezjalne i Powiatowe,
* Jarmark Anielski pod Ratuszem,
* Dni Kultury Kresowej - Biesiada Kresowa,
* programy artystyczne dla osadzonych w Zak³adzie Karnym
* koncerty Maryjne i Bo¿onarodzeniowe
* Programy Papieskie w koœcio³ach dekanatu g³ubczyckiego i poza nim,
* jubileusze i imprezy okolicznoœciowe,
* wystêpy w wielu miejscowoœciach Opolszczyzny.
Niezwyk³ym wyró¿nieniem dla TRADYCJI by³o zaproszenie do udzia³u
w benefisie Daniela Olbrychskiego w Zakrzowie w 2011 roku i wystêp
przed znakomitym aktorem, który wysoko oceni³ talent i umiejêtnoœci
sceniczne aktorów - amatorów (Mietka Zaj¹ca i Moniki Sabatowicz).

Wspó³praca z lokaln¹ grup¹ dzia³ania "P³askowy¿ Do-
brej Ziemi" zaowocowa³a udzia³emw czesko - polskim
spektaklu "Zaœlubiny Mieszka i D¹brówki" w Hradcu
nad Morawic¹ i wystêpami na terenie Republiki Cze-
skiej. Ponadto teatr wspó³pracuje z m³odymi studenta-
mi re¿yserii Praskiej Szko³y Filmowej - FAMU, w efekcie
czego zosta³ nakrêcony film "Œwiêtokradztwo" z udzia-
³em aktorów TRADYCJI
W repertuarze teatru znajduj¹ siê programy tak œwiec-
kie jak i sakralne, klasyczne i awangardowe, kabareto-
wo - satyryczne i poetycko-muzyczne. Wœród propo-
zycji scenicznych zaszczytne miejsce zajmuj¹ spektakle
ludowe, obrzêdowe i obrzêdowo - kolêdnicze, np.: "Sku-
baczki", "Herody", "Pascha", "Noc Œwiêtojañska" itd.
Szkolny teatr kultywuje i popularyzuje polsk¹ tradycjê
z jej bogat¹ obrzêdowoœci¹ i zwyczajem, kszta³ci w du-
chu regionalizmu oraz przywo³uje ducha Kresów. Sku-
pia wokó³ siebie uczniów g³ubczyckiego "Mechanika",
absolwentów, nauczycieli i sympatyków.
Opiekun, re¿yser, scenarzysta i autorka wielu tekstów
tworzonych na potrzeby TRADYCJI, pani Maria Fara-
siewicz, k³adzie szczególny nacisk na kulturê ¿ywego
s³owa, siêga do dzie³ literatury piêknej, adaptuj¹c tek-
sty Gombrowicza, Mro¿ka, Ga³czyñskiego czy Czecho-
wa. Jej podopieczni wykazuj¹ siê scenicznie tak¿e w
trudnej sztuce monodramu. M³odzi ludzie rozwijaj¹ tu
swoje pasje i zainteresowania, poszerzaj¹ horyzonty i
zdobywaj¹ wiedzê przydatn¹ w doros³ym ¿yciu.
W aktywnej i owocnej pracy scenicznej teatru TRADY-
CJA dzia³alnoœæ spo³eczna i charytatywna zajmuj¹ szcze-
gólne miejsce, co œwiadczy o wra¿liwoœci i otwarciu siê
na potrzeby lokalnego œrodowiska. Wszystkie wystê-
py zespo³u s¹ ogólnodostêpne i bezp³atne. Od lat teatr
TRADYCJA zajmuje siê opraw¹ artystyczn¹ organizo-
wanych przez pani¹ Mariê Farasiewicz koncertów cha-
rytatywnych z okazji pierwszego dnia wiosny w Miej-
skim Oœrodku Kultury w G³ubczycach. Dochód z tych
koncertów przeznaczony by³m. in. na wsparcie dzia³al-
noœci Franciszkañskiego Oœrodka Pomocy Dzieciom w
G³ubczycach czy te¿ Stowarzyszenia Rodziców Dzieci
Niepe³nosprawnych TACY SAMI.
Powiatowe i gminne media na bie¿¹co informuj¹ lokalne
spo³eczeñstwo o pracy artystycznej teatru TRADYCJA.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e odgrywa on wa¿n¹ rolê w Powie-
cie G³ubczyckim i regionie, cieszy siê uznaniem, popu-
larnoœci¹ i pe³ni rolê kulturotwórcz¹.
   Obchody jubileuszu teatru TRADYCJA odbêd¹ siê
w ramach G³ubczyckich Dni Kultury.
                                                                 (foto str..8>>>)
                                                                Monika Surma

KALENDARIUM OBCHODÓW 20 LECIA TEATRU TRADYCJA ZSM

*  27.10.2014r. - godz. 19:00 - "Teksty w rozsypce" - wieczór autorski Marii Farasiewicz ("Klub na skrzy¿owaniu" MOK )
*  28.10.2014r. - spotkanie z zawodowym aktorem Markiem Nêdz¹ w murach "Mechanika",
*  28-29.10.2014r., godz. 16:00 - warsztaty teatralne poprowadzone przez Marka Nêdzê (Sala widowiskowa MOK),
*  29-30.10.2014r. - monogram "Sk¹d ta wra¿liwoœæ" Ireneusza Iredyñskiego w wykonaniu Mietka Zaj¹ca; re¿. M. Farasiewicz
     (ZSM, LO, ZSCKRU w G³ubczycach),
*   .....

WSZYSTKIE IMREZY - WSTÊP WOLNY!
                                                                                                                                                                             ZAPRASZAMY!
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wiado-
moœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umiesz-
czeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczy-
cach w dniu:
1. 02.09.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia
nieruchomoœæ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Ba-
³uckiego nr 3/1.
Z dniem 13.10.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 518, 659 i 805) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o
nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zby-
wanej nieru-chomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieru-
chomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.
2. 09.09.2014 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœæ prze-
znaczon¹ do oddania w dzier¿awê obejmuj¹c¹ czêœæ dzia³ki
nr 665/2 o powierzchni 0,0060 ha, po³o¿on¹ w G³ubczycach
przy ul. I Armii WP.
3. 12.09.2014 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœæ przezna-
czon¹ do oddania w dzier¿awê obejmuj¹c¹ czêœæ dzia³ki nr 119/9 o
powierzchni 0,1400 ha, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. £¹kowej.
4. 15.09.2014 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœæ przezna-
czon¹ do oddania w dzier¿awê obejmuj¹c¹ dzia³kê nr 110/11 o po-
wierzchni 0,0771 ha, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Kopernika.

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
1. 7 paŸdziernika 2014 r. odbêdzie siê IV przetarg ustny
 nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci zabudo-
wanej budynkiem handlowo - us³ugowym, oznaczonej wed³ug
ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 478/28 o powierzchni 0,1256
ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Klasztornej nr 7. Cena
wywo³awcza do przetargu wynosi 160 904,00 z³.
Wadium wynosi 16 000,00 z³.
2. 21 paŸdziernika 2014 r. III rokowania nieograniczone w
sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci 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 wieczy-
ste u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 429/23. Cena nierucho-
moœci wynosi 13 046,00 z³. Zaliczka wynosi 1 300,00 z³.
3. 24 paŸdziernika 2014 r. odbêd¹ siê II rokowania nieograni-
czone w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej budyn-
kiem magazynowo - sk³adowym, oznaczonej wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 485/10 o powierzchni 0,0359 ha, po³o¿o-
nej w G³ubczycach przy ul. Sosnowieckiej nr 23. Cena wyjœcio-
wa do rokowañ wynosi 42 360,00 z³.
 Zaliczka wynosi 4 300,00 z³.

4. 25 listopada 2014 r. odbêd¹ siê:
a) IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-
ruchomoœci oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów, jako dzia³ki
nr 504/9 i nr 504/16 o ³¹cznej powierzchni 1,0592 ha, po³o¿onej w
G³ubczycach przy ul. Kopernika nr 39. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 325 068,00 z³ + VAT.
Wadium wynosi 33 000,00 z³.
b) IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-
ruchomoœci lokalowej (lokal o innym przeznaczeniu ni¿ mieszka-
niowy o pow. u¿ytkowej 145,90 m2), po³o¿onej w G³ubczycach
przy ul. Rynek nr 3-5/a wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci grun-
tu z dzia³ki nr 372/3. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 472
343,00 z³ + VAT.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
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

TEATR
TRADYCJA
ZESPO£U
SZKÓ£
MECHANICZNYCH
MA 20 LAT
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Jan Krówka

IV.      Du¿e projekty wzmacniaj¹ce infrastrukturê oœwiaty
Oprócz projektów maj¹cych na celu inwestowanie w infra-
strukturê sportow¹, o których pisa³em w czêœci trzeciej, a w
ramach, których powsta³y przy zespo³ach szkó³ w Lisiêci-
cach i Pietrowicach nowoczesne wielofunkcyjne boiska.
    Regionalny Program Operacyjny pozwala³ sk³adaæ wnio-
ski na rozwój nowoczesnej infrastruktury oœwiatowej. Gmi-
na G³ubczyce z³o¿y³a wniosek na projekt "Multimedialne
pracownie jêzykowe w Szko³ach Podstawowych i Gimna-
zjach na terenie Gminy G³ubczyce". Projekt znalaz³ siê na
liœcie rezerwowej i w wyniku oszczêdnoœci poprzetargowych
uzyska³ dofinansowanie w wysokoœci 506 752 z³. W wyniku
realizacji tego projektu wszystkie szko³y podstawowe i gim-
nazja otrzyma³y nowoczesne, interaktywne pracownie jêzy-
kowe sterowane komputerowo z tablic¹ multimedialn¹. Dru-
gim du¿ym projektem realizowanym przez Gminê G³ubczyce
wspólnie z Województwem Opolskim jest projekt "Opolska
Szko³a, szko³¹ ku przysz³oœci". Projekt wartoœci 1 473 671
z³ realizowany jest w gminnych gimnazjach. W ramach pro-
jektu szko³y otrzyma³y nowoczesny sprzêt komputerowy od
wydajnych serwerów, in¿ynierii sieci radiowej po laptopy
dla uczniów. Otrzyma³y tak¿e nowoczesne oprogramowanie
do zarz¹dzania szko³¹: miêdzy innymi dzienniki elektronicz-
ne, elektroniczne arkusze organizacyjne, plany lekcji, plat-
formy elerningowe i wiele innych. Opolska eSzko³a to ca³o-
œciowy (holistyczny) model oœwiaty, który w swoim rozwoju
opiera siê na technologii informacyjno-komunikacyjnej. Pro-
jekt w za³o¿eniu wspiera szko³ê by wykorzystywa³a techno-
logie informacyjno-komunikacyjne w procesie swojego
rozwoju ku lepszemu, bardziej skutecznemu wype³nianiu swo-
jej misji edukacyjnej, wychowawczej i spo³ecznej. Opolska eSz-
ko³a to ci¹gle rozwijane przez specjalistów z Opolskiego Cen-
trum Rozwoju Edukacji, ale tak¿e przez nauczycieli wszystkich
szkó³ bior¹cych udzia³ w projekcie, wirtualne œrodowisko kszta³-
cenia (uczenia siê i nauczania), zarz¹dzania i komunikacji.
V.    Ma³e projekty oraz projekty programu Kapita³ Ludzki
Oprócz programów infrastrukturalnych, których efektem s¹
konkretne budowle czy wyposa¿enie w sprzêt, Unia Euro-
pejska wspiera te¿ dzia³ania spo³eczne swoich pañstw cz³on-
kowskich. Najwa¿niejszym programem uruchomionym w
Polsce korzystaj¹cym z Europejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego EFS jest Program Operacyjny Kapita³ Ludzki (POKL)
"Celem POKL jest umo¿liwienie pe³nego wykorzystania po-
tencja³u zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i
potencja³u adaptacyjnego przedsiêbiorstw i ich pracowni-
ków, poprawê stanu zdrowia osób pracuj¹cych, podniesie-
nie poziomu wykszta³cenia spo³eczeñstwa, zmniejszenie ob-
szarów wykluczenia spo³ecznego oraz wsparcie dla budowy
struktur administracyjnych pañstwa. POKL  s³u¿y przyspie-
szeniu rozwoju spo³eczno-gospodarczego Polski, wzrosto-
wi zatrudnienia oraz zwiêkszeniu spójnoœci spo³ecznej, go-
spodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej".
   Trudno zliczyæ z jakich projektów w naszej gminie korzy-
sta³o spo³eczeñstwo od czasu naszego wst¹pienia do UE.
G³ównym beneficjentem s¹ instytucje s³u¿by spo³ecznej jak
urzêdy pracy, s³u¿ba zdrowia, oœrodki pomocy spo³ecznej,
domy pomocy spo³ecznej, stowarzyszenia itp.  Powiatowy
Urz¹d Pracy w G³ubczycach realizowa³ projekty, których ce-

lem by³a aktywizacja bezrobotnych przez sta¿e, stypendiowane szkolenia,
ró¿ne formy zatrudnienia z finansowym wsparciem powstawania nowego
miejsca pracy itp. Podobne formy realizowa³y inne instytucje i fundacje.
    Ostatnio Powiatowy Urz¹d Pracy w G³ubczycach realizuje du¿y
projekt tworzenia partnerstwa na rzecz rozwoju  opartego o lokalne
zasoby. Do projektu zaproszono wszystkie bez wyj¹tku podmioty,
którym na sercu le¿y rozwój Ziemi G³ubczyckiej. Bogactwo innych
form korzystania w naszej gminie przez instytucje i stowarzyszenia
z programu POKL mogliby przedstawiæ sami beneficjenci poszcze-
gólnych projektów.
     Spróbujê opisaæ kilka projektów, z których korzysta³y jednostki
gminne. Szko³y i placówki oœwiatowe tak¿e korzysta³y z POKL. Na-
sze szko³y i przedszkola w wiêkszoœci mog³y sk³adaæ wnioski do
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy. Ale te¿ realizowa³y projekty w kon-
kursach og³aszanych przez ró¿ne fundacje i stowarzyszenia. W la-
tach 2008- 2010 realizowany by³ w ramach POKL IX 9.1.2 ze œrod-
ków EFS projekt we wszystkich szko³ach i gimnazjach gminnych
pod tytu³em "To ka¿dy umieæ powinien… odkrywanie tajemnic
ICT". Celem projektu by³o upowszechnienie nowoczesnych metod
pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ wykorzystuj¹cych technologie ICT (In-
formation and Communication Technologies) a wartoœæ dofinanso-
wania to 363 082 z³. W latach 2010- 2011 realizowany by³ w gmin-
nych szko³ach podstawowych w ramach POKL IX 9.1.2 ze œrodków
EFS projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów kl. I-III szkó³ podstawowych"  w ramach POKL IX 9.1.2,
wspó³finansowany ze œrodków EFS w wysokoœci 317 412 z³, zaœ w
gimnazjach projekt "Program zajêæ dodatkowych wspieraj¹cych
rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkó³ gimnazjalnych wo-
jewództwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011" wspó³finanso-
wany ze œrodków EFS w wysokoœci 122 802 z³. W roku szkolnym
2011/ 2012 w zespo³ach szkó³ w Lisiêcicach i Pietrowicach realizo-
wano projekt "Ka¿dy mo¿e odkrywaæ tajemnice œwiata" z dofinan-
sowaniem ze œrodków EFS w wysokoœci 94 262 z³. W roku szkolnym
2012/ 2013 w szko³ach podstawowych prowadzonych przez Gminê
G³ubczyce zrealizowano projekt "Indywidualizacja nauczania w kl.
I-III w szko³ach podstawowych Gminy G³ubczyce", wspó³finanso-
wany ze œrodków EFS w wysokoœci 227 349 z³ oraz projekt "e-du-
kacj@ w Zespole Szkó³ im. Weteranów II Wojny Œwiatowej w Li-
siêcicach - kompetencje nauczycieli do kszta³cenia mulitimedial-
nego", wspó³finansowany ze œrodków EFS w wysokoœci 69 648 z³.
Przyk³adami projektów wykorzystuj¹cych dofinansowanie z EFS
realizowanych przez fundacje s¹ dwa projekty realizowane w latach 2007-
2008 w Szkole w Go³uszowicach: Program "Uczenie siê przez ca³e ¿ycie"
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji COMENIUS Partnerski Projekt Szkó³,
dofinansowany kwot¹ 29077 z³  i  Projekt "Szko³a na TAK" w ramach EFS
Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Lkudzkich Fundacja
Kalos kai Apathos dofinansowany kwot¹ 61 743 z³ oraz projekt realizowa-
ny w Szkole w Zopowych "Jêzyk w Roli Glównej Czyli Teatralne Przy-
gody Jêzykowe" w ramach Programu Polsko - Amerykañskiej Fundacji
Wolnoœci English Teaching, którego krajowym operatorem jest Nidzicka
Fundacja Rozwoju NIDA, dofinansowany kwot¹ 11 668 z³.
     Innym Ÿród³em dofinansowania ma³ych projektów jest program
wspó³pracy Czechy- Polska w ramach POWT zarówno w ramach
Euroregionu Silesia, którego cz³onkiem s¹ G³ubczyce, jak i Eurore-
gionu Pradziad, którego cz³onkiem jest Krnov i czeskie gminy przy-
graniczne. Nasza m³odzie¿ i dzieci mog¹ korzystaæ wspólnie z dzieæ-
mi czeskimi zarówno z projektów przygotowanych w Polsce jak i w
Czechach.                                                              >>>>dok.str.12
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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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    >>> (dok. ze str 9) W tym miejscu nie skupia³bym siê na
kwotach dofinansowania, chocia¿by dlatego i¿ w przypadku
projektów przygotowanych przez stronê czesk¹ nawet ich nie
znamy, lecz chcia³bym pokazaæ ró¿ne formy wspó³pracy naszych
instytucji oœwiaty i kultury. Realizowany by³ projekt "Czesko-
Polska telewizja dzieciêca" zarówno w Krnovie jak i w MOK w
G³ubczycach. Przedszkole nr 3 napisa³o projekt "Czesko - Pol-
skie tradycje nie znaj¹ granic - Tanecznym krokiem do Euro-
py" realizowany z Krnovskimi szkolkami. Gimnazjum nr 1 przy-
gotowa³o projekt "Sztuka nie zna granic", którego g³ównym
celem by³o zorganizowanie dzia³añ artystycznych m³odzie¿y z
G³ubczyc i Krnova w wieku gimnazjalnym oraz doposa¿enie w
sprzêt i instrumenty. Przedszkole nr 2 wspó³pracuje Przedszko-
lem Mikkulaska w Krnovie w ramach projektu czeskiego ,, Przed-
szkola bez granic". Spotkania odbywaj¹ kilka razy w roku ( 5-
8) w Krnovie jak i w G³ubczycach - zabawy ruchowe, muzyczne,
plastyczne, wystêpy artystyczne, zawody sportowe, wyciecz-
ki, warsztaty dla rodziców, miasteczko ruchu drogowego. W
roku 2012 wspó³pracowali równie¿ z przedszkolem  Klicek z Krno-
va - w ramach projektu ,, Razem przep³yn¹æ granice- nauka
p³ywania." W G³ubczycach i Krnovie odbywa³y siê równie¿
warsztaty dla nauczycieli z obu stron - pierwsza pomoc, au-
tyzm, œwi¹teczne tradycje. Przedszkole nr 3 nawi¹za³o
wspó³pracê z trzema przedszkolami w Ostrawie i nasze dzie-
ci mog³y odwiedziæ to piêkne, du¿e miasto w Republice
Czeskiej w ramach projektów realizowanych przez Czechów
" Skolky bez hranic" oraz "Raæte vstoupit do pohadky".
     Bardzo dobrze wspó³pracuje ze szko³ami i przedszkolami z
Krnova Zespó³ Szkó³ w Pietrowicach. Nie ma miesi¹ca, by nie
by³o wspólnych zajêæ dzieci czeskich z Krnova  i polskich z
Pietrowic. W ramach wspó³pracy transgranicznej jest realizo-
wanych wiele projektów G³ubczyc i Krnova dedykowanych dla
doros³ych. Sztandarowym jest organizowany od ponad 20 lat
"Festyn Górnoœl¹ski- Honoslaske Slavnosti", który realizo-
wany jest w jednym roku w G³ubczycach, w drugim w Krnovie,
od wst¹pienia naszych pañstw do UE czêsto z dofinansowa-
niem unijnym. W 2012 roku przy dofinansowaniu unijnym œwiê-
towaliœmy wspólnie z Rusinem 750 - lecie Rusina i Pomorzowic.
Z inicjatywy Krnova uczestniczyliœmy w du¿ym projekcie wraz
z gminami powiatów prudnickiego i g³ubczyckiego oraz gmina-
mi mikroregionu krnovskiego "Œl¹sk bez granic- Slesko bez
hranic". Projekt dotyczy³ utworzenia bazy danych o zapleczu
turystycznym pogranicza Krnova, powiatu prudnickiego i g³ub-
czyckiego, który zawiera  dane teleadresowe hoteli, pensjona-
tów, zaplecza gastronomicznego oraz atrakcji turystycznych
wraz  z uruchomieniem internetowego systemu rezerwacji po-
przez przegl¹darkê internetow¹.  W projekcie "Bezpieczne po-
granicze" wspó³pracowali policjanci czescy oraz polscy miê-
dzy innymi poprzez  organizacjê wspólnych patroli oraz kon-
ferencji szkoleniowych.
      Innym Ÿród³em dofinansowania ma³ych projektów jest oœ III
Leader PROW. Gmina uzyska³a dofinansowanie na realizacjê
do¿ynek w Debrzycy, Równem i Mokrem, tegoroczne œwiêto
stra¿ackie, Dzieñ Dziecka na ORW w  Pietrowicach, Dzieñ Kul-
tury Kresowej i Jarmark Anielski. Z tego Ÿród³a chêtnie korzy-
staj¹ stowarzyszenia i parafie, otrzymuj¹c dofinansowanie na
realizacjê ma³ych projektów. Opisa³em tylko niektóre projekty
realizowane w ramach dofinansowania EFS i funduszy ma³ych
projektów, by pokazaæ ró¿norodnoœæ zadañ, które otrzyma³o
unijne dofinansowanie. Pewnie wiele jednostek, instytucji i sto-
warzyszeñ przedstawi³oby przynajmniej drugie tyle przyk³adów.
Znacznie wiêcej œrodków na podobne projekty znajdzie siê w

programowaniu na lata 2015- 2020. Bardzo dobrze, ¿e coraz
wiêcej podmiotów, zw³aszcza sektora spo³ecznego nauczy³o
siê pisaæ i realizowaæ ciekawe projekty z unijnym wsparciem.
Jest nadzieja, ¿e dziêki temu œrodki z funduszu ma³ych projek-
tów zwiêksz¹ aktywnoœæ spo³eczn¹, edukacyjn¹, kulturaln¹ i
zawodow¹ naszego spo³eczeñstwa, ¿e w Gminie G³ubczyce
nie tylko bêdzie siê ¿y³o lepiej, ale i ciekawiej.
VI.  Posumowanie
    Nie sposób w paru krótkich artyku³ach opisaæ wszystkie efek-
ty wykorzystania przez Gminê G³ubczyce faktu wejœcia przed 10
laty Polski do Unii Europejskiej. Z grubsza licz¹c Gmina prze-
kroczy³a kwotê 40 milionów z³ wartoœci dofinansowania unij-
nego swoich projektów w roku 2013. Wiêkszoœæ tych œrodków
zainwestowaliœmy w infrastrukturê: budynki, drogi, sprzêt, sieci
kanalizacyjne i inne. Czêœæ œrodków w rozwój naszego najwiêk-
szego zasobu, w kapita³ ludzki. Ile funduszy otrzyma³y inne in-
stytucje, przedsiêbiorcy i stowarzyszenia trudno zliczyæ. Na pew-
no œrodki te pomog³y zmieniæ oblicze naszego miasta i gminy,
poprawi³y ¿ycie mieszkañców. Oczywiœcie nie wszystko uda³o
siê zrealizowaæ. Pamiêtamy, ¿e g³ównym celem  pomocy unijnej
na lata 2015- 2020 jest wsparcie rozwoju poszczególnych regio-
nów w oparciu o ich w³asne zasoby. Razem z gminami powiatów
nyskiego, prudnickiego i g³ubczyckiego stworzyliœmy "Partner-
stwo Nysa 2020", którego program zosta³ najwy¿ej oceniony w
kraju w ramach konkursu EOG. Mamy dofinansowanie na przy-
gotowanie programów i strategii rozwoju i  wspó³pracy gmin i
powiatów naszego partnerstwa. Czeka nas (instytucje gminne,
gminnych radnych, sektor gospodarczy i sektor spo³eczny) wie-
le pracy, by wykorzystaæ m¹drze œrodki unijne dla rozwoju na-
szej Ziemi G³ubczyckiej. Nadziej¹ napawa zaanga¿owanie i wspó³-
praca przy projekcie Powiatowego Urzêdu Pracy "Warsztaty
partnerstwa lokalnego na rzecz o¿ywienia spo³eczno-gospodar-
czego i tworzenia miejsc pracy w powiecie g³ubczyckim." Oby
tylko nie sta³o siê tak, ¿e przy wspólnym stole  zabraknie czêœci
naszych radnych gminnych, jak zabrak³o Gminy Baborów w
"Partnerstwie Nysa 2020".

MER ZBARA¯A Z DELEGACJ¥ U BURMISTZA G£UBCZYC I NA
SPOTKANIU „TYGODNIA NIEMIECKO-CZESKO-POLSKIEGO”
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ŒP  PROF. ALICJA MRUK

Pani prof. Alicji Mruk nie ma ju¿ wœród nas, zmar³a 12 wrzeœnia
2014. Ci, którzy  znali pani¹ prof. zapamiêtali  jako osobê rze-
teln¹, sumienn¹, o wysokiej kulturze osobistej, a przy tym nie-
zwykle skromn¹. Wspania³a  kole¿anka, chêtnie dziel¹ca siê swo-
im doœwiadczeniem pedagogicznym. Mia³a wyraŸny wp³yw na
atmosferê panuj¹c¹ w szkole, dba³a o wszechstronny rozwój
osobowoœci uczniów, by³a dla nich wzorem do naœladowania.
Pozostanie w pamiêci wielu pokoleñ uczniów i tych ¿yj¹cych
nauczycieli, którzy wspó³pracowali z pani¹ Alicj¹ Mruk.
,,Moja znajomoœæ z pani¹ profesor ma zwi¹zek bezpoœredni z
rozpoczêciem nauki w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w 1956. Ze
wspomnieñ uczniowskich ja i moi koledzy z 40-osobowej klasy,
pamiêtamy pani¹ profesor jako niezwykle mi³¹ osobê o du¿ej umie-
jêtnoœci organizowania pracy z uczniami, przyjazn¹ wobec nich i
troszcz¹c¹ siê o ich powodzenie w nauce. Okazywa³a te¿ pomoc w
sprawach rodzinnych swoim wychowankom. Jako nauczycielka
historii by³a skrupulatna w odniesieniu do faktów historycznych
i istotnych dat dotycz¹cych przede wszystkim historii Polski. Naj-
ogólniej mówi¹c lubiliœmy historiê i pani¹ profesor.
   Mia³em zaszczyt wspó³pracowaæ z prof. Alicj¹ Mruk jako na-
uczyciel fizyki, a w doœæ d³ugim okresie dyrektor liceum. Jako
nauczycielka historii przyk³ada³a du¿¹ wagê do prawdy historycz-
nej, interpretacji faktów i zdarzeñ, co szczególnie w pocz¹tkowym
okresie PRL nie by³o takie proste. Wymaga³o to m¹droœci, w pew-
nym sensie dyplomacji i odwagi osobistej. Mia³a zawsze to na
uwadze, ¿e przekazuje tê wiedzê kolejnym m³odym pokoleniom.
     Jako dyrektor Liceum  ¿egna³em przechodz¹c¹ na emeryturê
pani¹ prof. Alicjê Mruk i  wyra¿a³em s³owa podziêkowania."
   Tak wspomina zmar³¹ prof. Alicjê Mruk,  by³y dyrektor Liceum
Ogó³nokszta³c¹cego w G³ubczycach Edward Wo³oszyn
                                                                    Agata Wo³oszyn
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     W okresie tj. od 1 do 14 wrzeœnia 2014 r.
odnotowaliœmy 46 zdarzeñ i by³y to: 42 miej-
scowych zagro¿eñ, 2 po¿ary oraz 2 alarmy
fa³szywe.
Z powodu gwa³townych opadów deszczu,
jakie przesz³y na pocz¹tku wrzeœnia nad po-
wiatem g³ubczyckim, stra¿acy z JRG oraz OSP
najczêœciej wyje¿d¿ali do wypompowywania
wody z zalanych piwnic, usuwania b³ota z
terenu posesji i dróg publicznych, a tak¿e
usuwania po³amanych drzew i konarów.
Wœród zg³oszeñ alarmowych by³o tak¿e 5
wyjazdów do usuniêcia gniazd os i szersze-
ni.
W dniu  9 wrzeœnia o godz. 13:29 dy¿urny
stra¿y po¿arnej otrzyma³ zg³oszenie o wypad-
ku dwóch samochodów osobowych na tra-
sie Lewice - Zubrzyce. Na ³uku drogi zderzy-
³y siê Fiat Punto oraz Nissan Primera. Wszy-
scy podró¿uj¹cy opuœcili pojazdy o w³asnych
si³ach. Dwóm osobom zosta³a udzielona
pierwsza pomoc przez przyby³y na miejsce
ZRM.
W dniu 10 wrzeœnia o godz. 5:23 stra¿acy wy-
jechali do po¿aru samochodu dostawczego
Mercedes Benz w miejscowoœci Jab³onka. Po
przybyciu na miejsce ugasili po¿ar, podaj¹c
pr¹d wody na pal¹cy siê samochód oraz ura-
towali mienie o znacznej wartoœci wydoby-
waj¹c z czêœci ³adunkowej przewo¿one mo-
tocykle.

KOMUNIKAT
      W okresie wakacji, 31 lipca przeprowa-
dziliœmy na terenie Osiedla Konstytucji 3
Maja æwiczenia sprawdzaj¹ce mo¿liwoœæ pro-
wadzenia akcji ratowniczych.
       Niestety w kilku przypadkach zastaliœmy
zastawione drogi po¿arowe, a tak¿e place ma-
newrowe.
     Z powodu zastawienia drogi po¿arowej,
nasz czas dojazdu wyd³u¿y³ siê o prawie 10
minut. W zdarzeniach, gdy o ¿yciu decyduj¹
sekundy, 10 minut to ogromna strata. W tym
czasie, swobodnie rozwijaj¹cy siê po¿ar w
mieszkaniu mo¿e osi¹gn¹æ temperaturê bli-
sko 700 C, nie daj¹c nam szans na skuteczne
dzia³ania ratownicze.
Pomimo upomnieñ wydanych podczas æwi-
czeñ niefrasobliwym kierowcom, drogi po¿a-
rowe s¹ nadal nagminnie zastawiane.
Apelujemy do Pañstwa, abyœcie zwrócili
szczególn¹ uwagê na bezpieczeñstwo w³a-
sne oraz s¹siadów i nie zastawiali nam jedy-
nej drogi dotarcia do potrzebuj¹cych.
                      bryg. Wojciech Semeniuk

6 wrzeœnia  w Kêdzierzynie - KoŸlu w Hali Azoty pierwszy raz w tym sezonie
przystapili do zawodów najm³odsi adepci badmintona. Rywalizowano  w dwóch
kategoriach wiekowych U-9 dzieci i U-11 ¿acy. Obsada zawodów by³a miêdzynaro-
dowa, dziêki przybyciu czeskich dzieci. Najlepiej wypad³a nasza najm³odsza zawod-
niczka Maja Janko zdobywaj¹c pierwsze miejsce w kategorii dzieci.
Tego samego dnia w Bieruniu odby³ siê
Ogólnopolski Turniej Juniorów M³od-
szych. Nasz klub reprezentowali Weroni-
ka Koœció³ek i Jakub Gireñ. Jakub graj¹c z
Weronik¹ w grze mieszanej zdobyli drugie
miejsce.
 13 wrzeœnia na hali ZOKiS w G³ubczy-
cach odby³ siê Miêdzynarodowy Tur-
niej Silesia Cup. Zawody otworzy³ Bur-
mistrz G³ubczyc Jan Krówka, który
¿yczy³ uczestnikom udanego wystê-
pu i mi³ego pobytu w naszym mieœcie.
   W otwarciu uczestniczy³a delegacja
miasta partnerskiego G³ubczyc -Zba-
ra¿a na Ukrainie (foto) Turniej by³ in-
auguracj¹ sezonu 2014/2015 dla m³o-
dych badmintonistów. W imprezie
udzia³ wziêli
zawodnicy z
kraju oraz
goœcie z
Czech. Nasi
podopieczni
zdobyli grad
medali roz-
poczynaj¹c
znakomicie
sezon.
Poni¿ej podajemy wyniki zawodników Technika:
Gra pojedyncza juniorów -Im.- Robert Mirga, IIIm.-Dawid Mazur.
Gra podwójna juniorów - I m. - Robert Mirga/ Sebastian Obrycki
II m. - Micha³ Ustimowicz/ Marcin Wnuk Orlicz Suchedniów
Gra mieszana juniorów - I m.- Sebastian Obrycki/ Aleksandra Bia³ek UKS Start
Wide³ka
Gra pojedyncza juniorów m³odszych - I m.- Jakub Gireñ
Gra mieszana juniorów m³odszych- I m. - Jakub Gireñ/ Weronika Koœció³ek
Gra pojedyncza m³odziczek - II m. - Laura Berestecka
Gra pojedyncza m³odzików- III m. - Maciej Siemiginowski
Gra podwójna m³odziczek -I m. - Laura Berestecka/ Agnieszka Foryta STB Energia
Lubliniec
Gra podwójna m³odzików- I m. - Jakub Minartowicz/ Maciej Gajewski
Gra mieszana m³odzików -I m. - Maciej Siemiginowski/ Agnieszka Foryta STB
Energia Lubliniec
Gra pojedyncza m³odzików m³odszych- I m.- Szymon Œlepecki
II m. - Jakub Mazur
Gra podwójna m³odzików m³odszych
I m. - Szymon Œlepecki/ Jakub Mazur
W tym samym czasie co Turniej Silesia Cup nasi kadrowicze Polski do lat 15 Maciej
Matusz i Bartosz Ga³¹zka oraz do lat 17 Kordian Kobylnik  rywalizowali w Miêdzy-
narodowym Turnieju w stolicy Chorwacji Zagrzebiu. Maciek zdoby³ wszystkie
kolory medali : w grze podwójnej z Bartkiem zdobyli tytu³ mistrzowski, w grze poje-
dynczej wywalczy³ srebrny kr¹¿ek, a w grze mieszanej stan¹³ na najni¿szym  stopniu
podium. Bartek dorzuci³ jeszcze br¹zowy medal w grze pojedynczej. Podsumowuj¹c
zdobyliœmy 4 medale, 1 z³oty, 1 srebrny i dwa br¹zowe. Serdecznie gratulujemy.

BADMINTON -  LKS TECHNIKKPPSPO¯
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LOS  ANGELES CORAZ BLI¯EJ...
23-26.08.2014r Ponad 1200 zawodników z szesnastu

województw bra³o  udzia³ w X Letnich Igrzyskach Olimpiad
Specjalnych, które odby³y siê w Bydgoszczy.
    Powiat G³ubczycki reprezentowa³o siedmiu uczniów Specjal-
nego Oœrodka Szkolno Wychowawczego,
  a byli to: Denis Marcinek, Krystian Marcinek oraz Katarzyna
Mirga startowali w konkurencji kolarstwo pod opiek¹  nauczy-
ciela wychowania fizycznego Tomasza Kiszczyka. Ewa Sznura-
wa oraz Mateusz Mirga startowali w konkurencji tenis sto³owy
pod opiek¹  nauczyciela wychowania fizycznego Dariusza Sza-
³agana. Uczeñ Robert Bilik reprezentowa³ Opolszczyznê w pi³ce
no¿nej, a Sebastian Wilczyñski  w zawodach lekkoatletycznych.
£¹cznie ekipa z Opolszczyzny liczy³a ponad 90 osób.
    Do Bydgoszczy przyjechaliœmy w sobotê rano i mieliœmy ca³y
dzieñ na zaaklimatyzowanie siê, gdy¿ starty zaczyna³y siê w nie-
dzielê. U zawodników mo¿na by³o wyczuæ napiêcie, ka¿dy roz-
mawia³ o zawodach, formie, pogodzie oraz wszystkim co by³o
zwi¹zane z igrzyskami, sprawa by³a jasna, wszyscy czekali z nie-
cierpliwoœci¹ na start!

     Wiêkszoœæ z dziesiêciu dyscyplin odbywa³o siê na stadionie
Zawiszy, to piêkny obiekt z szerok¹ baz¹ sportow¹. I tutaj trzeba
dodaæ i¿ wszystkie obiekty, trasy, stadiony, p³ywalnie, korty itd.
by³y przygotowane perfekcyjnie wed³ug œwiatowych norm.
Po dwudniowych zmaganiach zostali wy³onieni najlepsi z naj-
lepszych. Najwiêkszy sukces osi¹gnêliœmy w kolarstwie zdoby-
waj¹c dwa z³ote medale. Denis Marcinek zdoby³ z³oto w kolar-
stwie czasowym oraz br¹z w kolarstwie szosowym, Katarzyna
Mirga z³oto w kolarstwie szosowym br¹z w kolarstwie czaso-
wym oraz Krystian Marcinek br¹zowy medal w kolarstwie szo-
sowym oraz V miejsce w kolarstwie czasowym.

Tenis sto³owy, drugie miejsce i srebrny medal wywalczy³ Mate-
usz Mirga w grze deblowej oraz trzecie miejsce w grze pojedyn-
czej, Ewa Sznurawa pi¹te miejsce w grze pojedynczej. Nasz jedy-
ny reprezentant, który startowa³ w lekkiej atletyce Sebastian
Wilczyñski zdoby³ drugie miejsce i srebrny medal w sztafecie 4 x
100m, pi¹te miejsce skok w dal oraz siódme miejsce bieg na

100m. Jako reprezentacja Opolszczyzny w pi³ce no¿nej wraz z
Robertem Bilikiem  zdobyliœmy br¹zowy medal igrzysk. Robert
zdoby³ dwie bardzo wa¿ne bramki.
Jak mo¿na zauwa¿yæ igrzyska by³y dla nas ³askawe, a medali nie
brakowa³o. X Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Bydgosz-
czy by³y preeliminacj¹ do œwiatowych igrzysk, które w lipcu
2015 odbêd¹ siê w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych.
Aby wystartowaæ w igrzyskach œwiatowych zawodnik musi zdo-
byæ z³oty medal w igrzyskach krajowych co nasi kolarze uczyni-
li, oraz mieæ ³ut szczêœcia w losowaniu.
 Najlepsz¹ wiadomoœæ pozwoli³em sobie zostawiæ na koniec!
Katarzyna Mirga uczennica Specjalnego Oœrodka Szkolno Wy-
chowawczego w G³ubczycach zosta³a wylosowana jako rezer-
wowa do XIV Œwiatowych Letnich Igrzysk, które w dniach 24
lipca - 02 sierpnia 2015 odbêd¹ siê w Los Angeles. Jest to niesa-
mowite wyró¿nienie dla nas wszystkich zarówno szko³y, nauczy-
cieli czy wszystkich mieszkañców naszego powiatu. Trzymam
kciuki i mam nadzieje ¿e Kasi uda siê wystartowaæ w Igrzyskach
Œwiatowych w Los Angeles!

                                                              Tomasz Kiszczyk
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OSTRZE¯ENIE PUBLICZNE
Na stronach internetowych S³u¿by Celnej Repu-
bliki Czeskiej ukaza³a siê informacja dotycz¹ca
przeprowadzonej kontroli na terenie zak³adów w
miejscowoœci Bystrzyca. Podczas kontroli ujaw-
niono 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth, któ-
ry zawiera³ w swoim sk³adzie niebezpieczny dla
zdrowia i ¿ycia konsumentów alkohol metylowy.
Producentem zakwestionowanego alkoholu jest
firma VAPA DRINK s.r.o. Maj¹ zielon¹ etykietê z
wyraŸnym czerwonym napisem: ABSINTH 60%.
Celnicy na razie nie wiedz¹, ile ska¿onego absyn-
tu znajduje siê w punktach sprzeda¿y.

     W zwi¹zku z powy¿szym G³ówny Inspektor Sa-
nitarny ponownie przypomina, ¿e spo¿ywanie alko-
holu niewiadomego pochodzenia, nawet w butel-
kach ³udz¹co przypominaj¹cych oryginalne produk-
ty, mo¿e powodowaæ powa¿ny uszczerbek na zdro-
wiu a nawet œmieræ.
Dawka alkoholu metylowego zagra¿aj¹ca uszkodze-
niem nerwu wzrokowego wynosi od 4 do 15 ml.
Dawka œmiertelna, minimalna to tylko 30 ml. W pierw-
szych godzinach od wypicia alkoholu metylowego
objawy s¹ takie same jak po wypiciu alkoholu spo-
¿ywczego - pobudzenie, weso³kowatoœæ, wzmo¿o-
na aktywnoœæ fizyczna i psychiczna. Po kilku godzi-
nach od zatrucia (czas wyst¹pienia objawów zale¿y
od wypitej iloœci metanolu) dochodzi do sennoœci,
œpi¹czki i g³êbokich zaburzeñ œwiadomoœci (utrata
przytomnoœci, bez mo¿liwoœci dobudzenia). Docho-
dzi do zaburzeñ oddychania, oddech jest przyœpie-
szony, g³êboki. Wystêpuj¹ nudnoœci, wymioty i bóle
brzucha. Nastêpuj¹: spadek ciœnienia têtniczego i
przyspieszenie czynnoœci serca oraz zaburzenia wi-
dzenia (czasem wystêpuj¹ce z opóŸnieniem) do ca³-
kowitej nieodwracalnej (najczêœciej) œlepoty.

LEKCJE Z ZUS
"Lekcje z ZUS" to projekt autorski ZUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznej, który zrodzi³ siê z potrzeby budowy œwiadomoœci m³odego poko-
lenia Polaków, w tak wa¿nym aspekcie ich przysz³ego ¿ycia, jakim s¹ ubez-
pieczenia spo³eczne.
Dziœ, niestety, niewielu m³odych Polaków zdaje sobie sprawê z tego, czym
s¹ ubezpieczenia spo³eczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu siê z
tych ubezpieczeñ. "Lekcje z ZUS" maj¹ za zadanie kszta³towaæ œwiado-
moœæ m³odzie¿y, ucz¹c przy tym zasady solidaryzmu spo³ecznego, a po-
nadto dawaæ praktyczn¹ wiedzê przysz³ym przedsiêbiorcom.
Materia³y dydaktyczne do "Lekcji z ZUS" powsta³y przy wspó³pracy z
metodykiem nauczania, który wspó³tworzy³ podobne projekty z komercyj-
nymi instytucjami finansowymi. Ilustracje do lekcji wykonali m³odzi polscy
rysownicy. Materia³y by³y wstêpnie testowane w ma³ych grupach uczniów,
a nastêpnie w ramach pilota¿u projektu, którego pierwszy etap odby³ siê w
paŸdzierniku i listopadzie 2013 roku w 10 szko³ach P³ocka, Radomia i Sie-
dlec, zyskuj¹c pozytywn¹ opiniê zarówno wœród nauczycieli, jak i uczniów.
Wiêkszoœæ uczestników pilota¿u wskaza³a na bardzo du¿e znaczenie przeka-
zywanej wiedzy i ciekaw¹ formu³ê zajêæ. Drugi etap
pilota¿u obejmowa³ ju¿ ca³¹ Polskê. Do pilota¿u przy-
st¹pi³o 176 szkó³, 259 nauczycieli, 11 627 uczniów, w
tym z Opolszczyzny 5 szkó³, 5 nauczycieli i 156 uczniów.
Dla wszystkich szkó³ bior¹cych udzia³ w lekcjach zo-
sta³ tak¿e zaplanowany ogólnopolski konkurs wie-
dzy o ubezpieczeniach spo³ecznych.
Wszystkie materia³y potrzebne do projektu oraz do
konkursu dostêpne s¹ na stronie Zak³adu pod adre-
sem www.zus.pl/edukacja
Beata Œwi¹tek Rzecznik prasowy Oddzia³u ZUS w
Opolu tel. 77 4511 542
adres e-mail: Beata.Swiatek@zus.pl

STOWARZYSZENIE  RODZICÓW
DZIECI NIEPE£NOSPRAWNYCH TACY SAMI

serdecznie zaprasza
wszystkie chêtne dzieci z G³ubczyc i okolic do wziêcia udzia³u w
1.przesiewowym badaniu logopedycznym oraz przesiewowym  badaniu
pod k¹tem wad postawy dla dzieci
Charakterystyka oferty:  przesiewowe badania logopedyczne i ruchowe
 cel diagnozy: diagnoza mowy dzieci i prawid³owoœci postawy dzieci  pro-
wadz¹cy: neurologopeda i fizjoterapeuta z doœwiadczeniem w pracy z dzieæmi
termin zajêæ: 25.10.2014, po wczeœniejszej rejestracji telefonicznej 693-905-216
2. grupowych zajêciach manualno - plastycznych,wiek uczestników 5-8 lat
cel zajêæ: rozwijanie wyobraŸni, kreatywnoœci i zdolnoœci manualnych
prowadz¹cy: Ma³gorzata Or³owska i Magdalena Szafrañska
termin zajêæ: w ka¿dy wtorek od godz. 17:00, czas trwania: 60 min
zapisy na zajêcia: po wczeœniejszym zg³oszeniu telefonicznym
                       695-929-512 lub   na adres email: tacysamiogl@gmail.com
3. grupowych zajêciach ruchowych z elementami integracji sensorycznej SI
* grupa wiekowa: dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne
* cel zajêæ: zajêcia skierowane dla dzieci pod k¹tem korekcji wad postawy,
     prawid³owego rozwoju psychoruchowego, z w³¹czeniem elementów
      in  tegracji sensorycznej SI
* prowadz¹cy: fizjoterapeuta z doœwiadczeniem w pracy z dzieæmi, pracuj¹cy
    elementami integracji sensorycznej SI i elementami metody NDT Bobath
* czas trwania: 30 min
* termin zajêæ: co tydzieñ po wczeœniejszym zg³oszeniu telefonicznym
    508-172-037
UDZIA£ ODP£ATNY  w formie darowizny na cele statutowe stowarzy-
szenia z przeznaczeniem na doposa¿enie sal terapeutycznych dla dzieci
niepe³nosprawnych bêd¹cych podopiecznymi Stowarzyszenia Tacy Sami.
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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

Fotografie

noworodków:

KADR Studio

Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur,

G³ubczyce,

 Grunwaldzka 2,

662 065 354

                                                          G³ubczyce 18.09.2014r.
Komitet na Rzecz Integracji
Mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej
 SPRAWOZDANIE finansowe z przebiegu zbiórki publicznej.
     Zgodnie z decyzj¹ NR.OR.5311.2.2014 z dnia
01.04.2014r. wydan¹ przez Wicestarostê Powiatu G³ub
    czyckiego przeprowadzono zbiórkê publiczn¹ w okresie
01.04.2014r. - 30.09.2014r. na terenie powiatu g³ubczyckiego .
    Zbiórkê przeprowadzono w nastêpuj¹cych formach:
- zbiórkê ofiar pieniê¿nych,
- zbiórkê ofiar w naturze
1. Ogólna suma zebranych ofiar pieniê¿nych -20.710,07z³.
2. Koszty zwi¹zane z organizacj¹ i przeprowadzeniem
    zbiórki - 82.00z³.
3. Po odliczeniu z ogólnej kwoty  pozycji 2 dochód ze
    zbiórki wynosi - 20. 628, 07z³.
4. Dok³adny podzia³ dochodu ze zbiórki zgodnie z okreœlo
    nymi celami w decyzji przedstawia siê nastêpuj¹co ;
- Zorganizowano 7 imprez integracyjnych mieszkañców
   Domu Pomocy Spo³ecznej w Klisinie  z filiami w Bobo
    luszkach, Branicach, Bliszczycach,  Radyni, Dzbañcach,
G³ubczycach .Na organizacjê w/w imprez przeznaczono
20.628,07z³,  oraz w naturze.
     Komitet zbiórki publicznej - Nawara Sylwia, Glapa
     Danuta, Szycht El¿bieta, Danielewicz Gabriela.
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Serdecznie Witamy 54 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych w  lipcu 2014 w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach. Rodzicom Gratulujemy! (pozosta³e dzieci w nast. GG)

Puzio Dominik
s.Marty Rudziczka

15.07.2014 3100g 56cm

Romaniuk Maksymi-
lian s.Natalii Prudnik

09.07.2014 4100g 59cm

Siekierzyñska Zofia
c.Ma³gorzaty G³-ce

30.06.2014 2960g 55cm

S³obuta Maciej
s.Joanny Bodzanów

03.07.2014 3300g 57cm

Stopyra Dagmara
c.Anety G³ubczyce

10.07.2014 2520g 52cm

Tomczak Urszula
c.Anny G³ubczyce

06.07.2014  2780g 50cm

Trentkiewicz B³a¿ej
s.Moniki Prudnik

24.07.2014 3650g 55cm

Twardowska Lena c.
Eweliny Œciborzyce M.
17.07.2014 3450g 55cm

Wierciuch Kacper
s.Karoliny G³ubczyce
13.07.2014 3750g 56cm

Za³uska Pawe³
s.Izabeli Królowe

22.07.2014 3200g 55cm

Zarêba Klara
c.Kamili Kietrz

22.07.2014 3550g 57cm

Bawo³ Antonina
c.Izabeli Pomorzowice
01.08.2014 3600g 58cm

Burkot Mi³osz
s.Katarzyny G³-ce

22.08.2014 3700g 57cm

Chamczyk Natalia
c.Justyny Baborów

28.08.2014  4300g 56cm

Drzewiecki Wojciech
s.Anny Kietrz

11.08.2014  4100g 60cm

Gargacz Agata
c.Pauliny Równe

22.08.2014  2700g 54cm

Goœciej Jakub s.Agaty
Skrzypiec 13.08.2014

3800g 60cm

Jankowski Filip
s.Marty Czerwonków

29.08.2014  3100g 55cm

Jórków Mi³osz
s.Kamili N. Go³uszowice
28.07.2014  3350g 53cm

Kietla Oliwia
c.Moniki Zawiszyce

25.08.2014  3900g 57cm

Kosoñ Dawid
s.Aleksandry Klisino
12.08.2014 3000g 54cm

Kowalski Wojciech
s.Moniki Prudnik

29.08.2014 3200g 55cm

Maciaszczyk Anna
c.Emili Pomorzowice

13.08.2014 3200g 53cm

Madejczyk Jakub
s.Katarzyny G³ubczyce
15.08.2014 3050g 53cm

May Micha³ s.Justy-
ny Grudynia Wielka

20.08.2014  3650g 56cm
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