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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

ZAPROSZENIE
STAROSTWO POWIATOWE

URZ¥D MIEJSKI
ZHP  KOMENDA HUFCA

Zapraszaj¹
na uroczyste obchody  upamiêtniaj¹ce

70. Rocznicê Zwyciêstwa
nad Niemieckim Faszyzmem

96. Rocznicê Powstania
Zwi¹zku Inwalidów Wojennych RP

które odbêd¹ siê
08.05.2015r. o godz. 12:00

przed Pomnikiem
Czynu Zbrojnego

Starosta G³ubczycki - Józef Kozina
Burmistrz G³ubczyc - Adam Krupa

Komendant Hufca ZHP -  Ryszard Kañtoch

"Polsko! Polsko!”
 Ty jak nikt inny znasz cenê "Wolnoœci"
Polsko, Ty poprzez ciernie
 i krzy¿ d¹¿y³aœ do niepodleg³oœci.
Polsko, Ty wiesz najlepiej jak wolnoœæ
nale¿y ceniæ,
nie pozwolimy o Polsko "Wolnoœci"
 w chaos zamieniæ.
•le siê zaczyna dziaæ Kochana Ojczyzno,
szczególnie miêdzy politykami,
ka¿dy ma inne zdanie
i wieczny spór pomiêdzy nimi.
Rz¹dz¹cy Tob¹
– Polsko nie wszyscy o Ciebie zatroskani.
Nie ma zgody pomiêdzy nimi,
przewa¿nie mówi¹ "ró¿nymi jêzykami"
Dlaczego tak siê dzieje? - powiedz
– odezwij siê Polsko!
Niech przyjdzie na nich opamiêtanie,
niech przypomn¹ sobie i w sercu im
pozostanie sakramentalne zdanie
"zgoda buduje – niezgoda rujnuje"!
Nie pozwól o Polsko zniweczyæ tego,
co nasi przodkowie krwi¹ zdobywali;
Nie pozwól abyœmy siê w chaosie
nie zagubili, nie popl¹tali.
                               Franciszka Delanowska
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PROMOCJA
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Drogi Gimnazjalisto !
      Ju¿ wkrótce bêdziesz musia³ podj¹æ wa¿n¹ decyzjê ¿yciow¹.
Jak jest to wa¿na decyzja, ju¿ chyba wiesz, gdy¿ uœwiadomili Ci
to rodzice i nauczyciele, którzy pragn¹, aby Twoje doros³e ¿ycie
zosta³o dobrze zaplanowane. Dlatego, wychodz¹c naprzeciw
Twoim oczekiwaniom, a tak¿e w celu udzielenia niezbêdnych
informacji, pragniemy przybli¿yæ Ci jedn¹ z mo¿liwych dróg
wyboru dalszego kszta³cenia. Mamy nadziejê, ¿e wybierzesz
w³aœnie nasz¹ szko³ê z bogat¹ ofert¹ edukacyjn¹.

Typy szkó³ i kierunki kszta³cenia od 01.09.2015r.
TECHNIKUM   4-letnie
* Technik ekonomista
* Technik handlowiec
* Technik mechanik
* Technik pojazdów samochodowych
* Technik elektryk
* Technik informatyk
* Technik urz¹dzeñ sanitarnych
* Technik budownictwa
* Technik logistyk
* Technik urz¹dzeñ i systemów energetyki odnawialnej
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE 3 - letnie
* Mundurowe - interdyscyplinarne (w tym: policja, stra¿
po¿arna, s³u¿ba wiêzienna, wojsko i mediacje w s³u¿bach
mundurowych, ratownictwo medyczne)

ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA  3 - letnia
WIELOZAWODOWA w zawodach:
* fryzjer
* krawiec
* cukiernik
* piekarz
* kucharz
* blacharz samochodowy
* elektryk
* mechanik-monter maszyn i urz¹dzeñ
* monter sieci, instalacji i urz¹dzeñ sanitarnych
* mechanik pojazdów samochodowych
             (praktyka na warsztatach ZSM lub u  pracodawców)
* œlusarz
              ( praktyka na warsztatach ZSM lub u pracodawców)
* sprzedawca
ZASADNICZA SZKO£A ZAWODOWA SPECJALNA
na podbudowie gimnazjum w zawodach:
 kucharz, piekarz, cukiernik
SZKO£A POLICEALNA
* Asystent osoby niepe³nosprawnej
* Technik administracji,  * Technik informatyk
LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CE dla DOROS£YCH
Zapraszamy na dzieñ otwarty do ZSM 14.05  godz. 830-1400.
PRZYJD•! ZOBACZ! ZOSTAÑ!

OFERTA EDUKACYJNA
ZESPO£U SZKÓ£ MECHANICZNYCH W G£UBCZYCACH

Chcesz mieæ dobry zawód?
To kszta³æ siê w ZSM;
Tu fachowca z Ciebie zrobi¹'
Coœ ju¿ o tym wiem.

Technik, mechanik, fryzjer,
Sprzedawca i ekonomista…
Zawodów naprawdê mnóstwo!
Ka¿dy niech korzysta.

Elektrotechnika, statystyka,
Technologia i rysunek,
To przedmioty powa¿ne,
Trzeba zdaæ z nich rachunek.

Wprawdzie grozê siej¹
Przepisy ruchu drogowego,
Lecz oto po lekcjach
Dzieje siê coœ niezwyk³ego!

Szkolny teatr TRADYCJA
Dostarcza wra¿eñ widzowi;
Wystêpy, konkursy, spektakle
S¹ na to dowody.

Popularnoœæ tak¿e ma
Mundurówka - ha, ha, ha…
W niej ch³opaki i dziewczyny
Bawi¹ siê w policjantów z Miami.

Otwieramy nowe szko³y,
Byœ mia³ wybór m³ody cz³ecze;
Technikum energii odnawialnej
To Twa przysz³oœæ i zaplecze…

Gdy staniesz kolego
Przed tym dylematem:
"Co robiæ ?" - chodŸ do nas,
A zyskasz wiele na tym !

                                Maria Farasiewicz

TO I OWO O ZSM



W tym roku organizatorzy dwóch wydarzeñ, w których nagra-
dzani s¹ przedsiêbiorcy, postanowili po³¹czyæ si³y i zorganizo-
waæ wspóln¹ galê. Jury Opolskiej Marki przyznawa³o statuetki
w kategoriach - eksport, produkt, produkt promuj¹cy region,
rewitalizacja  oraz innowacje, a do konkursu przyst¹pi³o 48  firm.

W kategorii eksport - sektor mikro i ma³e przedsiêbiorstwo
nagrodzono ZND CE Sp.zo.o. za ogrodzenia tymczasowe

ZND CE z siedzib¹ w Opolu nale¿y do grupy ZND Holding -
europejskiego lidera w zakresie produkcji ogrodzeñ tymczaso-
wych a¿urowych, paneli pe³nych oraz barierek. Zak³ad produk-
cyjny w Opolu zosta³ otwarty w 2011 roku  pierwotnie pod nazw¹
Mobile Fence. Z uwagi na ogromny wzrost popytu na ogrodze-
nia tymczasowe i koniecznoœæ podniesienia produktywnoœci, w
2012 roku spó³ka zakupi³a nieruchomoœæ po³o¿on¹ w Opolu na
terenie 6,5 ha, gdzie posiada hale produkcyjne i magazynowe o
powierzchni ponad 5.000 m2. Inwestycja pozwoli³a na rozwiniê-
cie parku maszynowego i wprowadzenie do produkcji nowego
asortymentu - w tym m.in. barierek eventowych. W 2013 roku

podjêta zosta³a decyzja o zmianie nazwy na ZND CE, celem uto¿-
samienia siê z g³ównym udzia³owcem -  firm¹ ZND Holding, któ-
ra posiada swoje oddzia³y m.in. w Holandii, Anglii i Niemczech.

W kategorii eksport - sektor œrednie i du¿e przedsiebior-
stwa - nagrodzono Stegu Sp. z o.o z Je³owej.

To rozpoznawalna marka europejska oferuj¹ca swoim klien-
tom szerok¹ gamê ok³adzin œciennych i kamieni dekoracyjnych,
przez lata poszerzaj¹c swój asortyment o nowe elementy kolek-
cji: dekory, akcesoria ogrodowe, panele z drewna naturalnego -
Wood Collection oraz akcesoria chemii budowlanej.

W kategorii  produkt  - sektor mikro i ma³e przedsiêbior-
stwo laureatem zosta³a firma Halupczok za zestaw mebli kuchen-
nych ROMA

W kategorii produkt promuj¹cy region sektor mikro i ma³e
przedsiêbiorstwo laureatem zosta³a firma Reklama Profil Ma³go-
rzaty Bia³ek  za Miêdzynarodowe Targi Turystyki "W stronê
s³oñca" W tej samej kategorii w sektorze œrednich i du¿ych przed-
siêbiorstw nie nap³ynê³o ani jedno zg³oszenie, dlatego jury przy-
zna³o wyró¿nienie dla Agencji Fotograficznej BANKFOTO - Ja-
ros³aw Ma³kowski za fotografiê lotnicz¹ z geotagowaniem zdjêæ
na masow¹  skalê,

W kategorii rewitalizacja - sektor mikro i ma³e przedsiê-
biorstwo (utworzonej po raz pierwszy) sektor mikro i ma³e przed-
siêbiorstwo statuetkê ex aquo otrzymali BJ Sp. z o.o. za rewitali-
zacjê  Pa³acu Sulis³aw w Sulis³awiu (gmina Grodków) oraz domE-
XPO OpoleWyró¿nienie trafi³o do Villi Park w Opolu za przebu-
dowê pa³acu i rewitalizacjê kompleksu gastronomiczno - hotelo-
wego oraz zabytkowego parku ze starodrzewem.

W kategorii rewitalizacja - sektor œrednie i du¿e przedsiê-
biorstwo nagrodzono Opolski Oœrodek Doradztwa Rolniczego
za rewitalizacjê zabytkowego pa³acu i parku przypa³acowego

W drugiej nowej kategorii innowacyjnoœæ w sektorze mikro i
ma³ych firm laureatem zosta³a OFAMA Sp. z o.o.za opracowanie
i wprowadzenie do produkcji innowacyjnej technologii wytwa-
rzania form do produkcji cegie³, wypracowanej we wspó³pracy z
Politechnik¹ Opolsk¹

W kategorii produkt - sektor œrednie i du¿e przedsiêbior-
stwo nagrodzono Galmet Sp. z o.o z G³ubczyc za kolektor s³o-
neczny p³aski KSG 21 Premium GT i KSG 27 Premium GT

Powsta³ on w wy-
niku badañ in¿y-
nierów firmy Gal-
met z naukowcami
Politechniki Wro-
c³awskiej. Galmet
zajmuje siê pro-
dukcj¹ kolektorów
s³onecznych, pomp
ciep³a powietrz-
nych i gruntowych,
ekologicznych ko-
t³ów centralnego
ogrzewania, ogrze-
waczy wody, zbior-
ników, wymienni-
ków ciep³ej wody

u¿ytkowej, buforów do 5.000 litrów. Zaletami nagrodzonej pompy
s¹: podgrzewanie wody w zbiorniku o pojemnoœci 200-250 li-
trów do temperatury 50 st.C., niskie zu¿ycie energii; w okre-
sie letnim istnieje mo¿liwoœæ wykorzystania jej do och³adza-
nia pomieszczeñ. Urz¹dzenie posiada dodatkow¹ wê¿ownicê s³u-
¿¹c¹ do pod³¹czenia innego Ÿród³a ciep³a, np. kominek, kolek-
tor s³oneczny, piec centralnego ogrzewania, którym mo¿e w
sposób automatyczny sterowaæ.

W konkursie Firma Roku organizowanym przez 14 lat przez
Izbê Gospodarcz¹ "Œl¹sk" wrêczono statuetki dla najprê¿niej
rozwijaj¹cych siê firm zrzeszonych w Izbie w trzech kategoriach:
przedsiêbiorstwo, produkt / us³uga, junior biznesu. W ka¿dej
kategorii nominowane by³y trzy firmy, spoœród których kapitu³a
wy³oni³a laureatów .

Zarz¹d Izby Gospodarczej "Œl¹sk" postanowi³ te¿ wrêczyæ
wyró¿nienia wszystkim firmom nominowanym, które nie otrzy-
ma³y statuetek,  Arnoldowi Czechowi, prezesowi Fundacji Roz-
woju Œl¹ska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych nadano tytu³
Cz³onka Honorowego Izby Gospodarczej "Œl¹sk"

                                                  opr. na podst. www.nto.pl

OPOLSKA MARKA 2014  I FIRMA ROKU 2014
 NAGRODA DLA GALMETU

 Nagrody Urzêdu Marsza³kowskiego oraz Izby Gospodarczej Œl¹sk dla przedsiêbiorców  wrêczono  podczas gali
 w domEXPO Opole. Opolsk¹ Markê przyznano po raz 12,  a tytu³ Firmy Roku po raz 14.
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  20 marca 2015 roku, dwójka uczniów z g³ubczyckiego LO
- Aleksander Sypniewski z klasy II C i Wojciech Bury z klasy
I C, przeprowadzi³a wywiad spo³eczny, daj¹c mo¿liwoœæ wypo-
wiedzenia siê mieszkañcom miasta na temat spêdzania czasu
wolnego w G³ubczycach. Badanie to by³o czêœci¹ zadania re-
krutacyjnego do XXI sesji Sejmu Dzieci i M³odzie¿y, który
odbêdzie siê 1 czerwca 2015 w Warszawie.

M³odzi spo³ecznicy po podliczeniu wyników i wyci¹gniêciu
wniosków oraz napisaniu planu dzia³añ wziêli udzia³ w serii spo-
tkañ z Burmistrzem  G³ubczyc panem Adamem Krup¹ oraz z Se-
kretarzem Powiatu G³ubczyckiego panem Tadeuszem Schmid-
tem.

Plan dzia³añ zosta³ oparty na wnioskach z przeprowadzonego
wywiadu spo³ecznego na 120 osobach w ró¿nym wieku. Spo³e-
czeñstwo mia³o szansê podzieliæ siê ze swoj¹ opini¹ gdzie naj-
chêtniej spêdza siê czas w G³ubczycach, jakie miejsca wymagaj¹
poprawy, gdzie najchêtniej uprawia siê sport. Okaza³o siê, ¿e w
mieœcie nie ma wystarczaj¹cych miejsc spêdzania czasu wolnego a
za du¿y problem uznano zdewastowany park i brak œcie¿ek rowero-
wych. Równie¿ czystoœæ miasta wzbudzi³a wiele kontrowersji.

W napisanym przez uczniów planie dzia³añ uwzglêdniono za-
³o¿enia ³¹cz¹ce wnioski z kilku dziedzin ¿ycia spo³ecznego. Wska-
zano propozycjê rewitalizacji parku od ul. Moniuszki do ul.
¯eromskiego, zak³adaj¹c¹ etapow¹ modernizacjê œcie¿ek dla pie-

szych z wydzielonymi drogami rowerowymi, placów zabaw, re-
nowacjê œredniowiecznych murów miejskich, modernizacjê Sta-
wu £abêdziego do postaci sezonowego lodowiska, oraz remont,
poprzez wymianê nawierzchni i krzese³ek, kortów tenisowych.
W propozycjach równie¿ znalaz³a siê poprawa estetyczna i funk-
cjonalna  Alei Lipowej oraz remont Œwi¹tyni Dumania.

Przy okazji rewitalizacji parku miejskiego zaproponowano
wytyczenie trasy rowerowej przez ten obiekt. Obecnie, na pod-
stawie umowy partnerskiej z s¹siednimi powiatami oraz umowy
transgranicznej z Krnovem, trwaj¹ przygotowania do wytycze-
nia trasy, a kandydaci na pos³ów zaoferowali siê w przeprowa-
dzeniu konsultacji spo³ecznych i zaplanowaniu potencjalnego
przebiegu trasy.

Ka¿dy lubi ¿yæ w czystoœci. Badani mieszkañcy wskazali jed-
nak, ¿e czystoœæ na naszych chodnikach i placach nie jest zbyt
zadowalaj¹ca. M³odzie¿ na przeprowadzonych spotkaniach za-
proponowa³a, ¿e mo¿e zaplanowaæ akcjê spo³eczn¹ dot. sprz¹ta-
nia po swoich pupilach w trakcie spaceru z nimi. Ponadto w
najbli¿szym czasie do Zak³adu Us³ug Komunalnych w G³ubczy-
cach trafi pismo i petycja zwracaj¹ce uwagêna têj sprawê. Wy-
magania, jakie s¹ stawiane przed t¹ instytucj¹ to m.in. zamonto-
wanie dozowników z foliowymi torebkami ko³o koszy miejskich
w newralgicznych punktach miasta.

Tegoroczny temat rekrutacji na XXI sesjê Sejmu Dzieci i M³o-
dzie¿y zosta³ okreœlony przez czêœæ zaanga¿owanych nauczy-
cieli za bardzo trudny i skomplikowany, porównywalny do za-
dañ stawianych przed studentami na wydzia³ach geograficznych
i socjologicznych.

                                                        Aleksander Sypniewski

 DO XXI SESJI
SEJMU DZIECI I M£ODZIE¯Y

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
Je¿eli jesteœ niepe³nosprawnym ruchowo mieszkañcem Gminy G³ubczyce,

potrzebujesz za³atwiæ osobiœcie sprawê w Urzêdzie Miejskim w G³ubczycach
zg³oœ ten fakt telefonicznie pod numerem telefonu

77 485 23 25 lub elektroniczne na podany e-mail: um@glubczyce.pl
- pracownik urzêdu odwiedzi Ciê w Twoim miejscu zamieszkania.
Wystarczy podaæ: rodzaj sprawy do za³atwienia, numer telefonu
lub e-mail do kontaktu, miejsce zamieszkania i ewentualny termin

                    wraz z godzin¹ kiedy mo¿emy Ciê odwiedziæ.
                                                                                      Burmistrz G³ubczyc
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                                 Tak naprawdê samotni jesteœmy wtedy,
                                              kiedy sami od ludzi odchodzimy.
                                                        ks.Jan Twardowski

V PLASTYCZNE WARSZTATY WIELKA-
NOCNE W DOMU DZIENNEGO POBYTU
      W naszym spo³eczeñstwie funkcjonuje stereotyp ocenia-
nia ludzi starszych jako osoby bierne, wycofane z ¿ycia spo-
³ecznego, chore i wymagaj¹ce pomocy osób drugich. Tymcza-
sem jest inaczej, nie doceniamy ile seniorzy maj¹ w sobie ener-
gii i potencja³u, s¹ najlepszym Ÿród³em wiedzy o tym co by³o, o
naszych korzeniach i tradycji – t¹ wiedz¹ bardzo chêtnie dziel¹
siê z innymi.

        Rokrocznie Dom Dziennego Pobytu zaprasza w swoje
podwoje dzieci z naszych przedszkoli na Plastyczne Warszta-
ty Wielkanocne, na których seniorzy i dzieci wspólnie wyko-
nuj¹ ró¿norodne ozdoby na Œwiêta Wielkanocne. Nie ma bo-
wiem lepszego sposobu na wzajemne poznanie siê i uczenie

siê od siebie ni¿ wykonanie wspólnie jakiegoœ zadania.
    W tym roku goœciliœmy dzieci z Przedszkola nr 1 w G³ubczycach
z grupy "S³oneczka". Ka¿da z seniorek pomaga³a swojemu "S³o-
neczku" wykonaæ ozdobê œwi¹teczn¹. Dzieci pod opiek¹ przybra-
nej "Babci" mia³y za zadanie wykleiæ "loczkami" papierowego ba-
ranka, dokleiæ mu oczka i kopytka, ozdobiæ wst¹¿eczk¹, a nastêp-
nie umocowaæ ozdobê na patyczku. To jeszcze nie by³ koniec za-
bawy, potem jeszcze trzeba by³o wykleiæ witra¿yki na okna w kszta³-
cie pisanek.  Przedszkolaki by³y takie dumne, kiedy przy pomocy
"Babci" uda³o im siê stworzyæ przeœliczne ozdoby! A ile by³o œmie-
chu i zabawy... Ka¿de z dzieci zabra³o swoje prace aby pokazaæ
rodzicom i rodzeñstwu.
          Dzia³ania miêdzypokoleniowe podejmowane przez nasz Dom

przynosz¹ wiele radoœci i zaba-
wy zarówno seniorom, jak i dzie-
ciom. To dobrze spêdzony czas,
który pozwala na stymulowa-
nie atokretywnoœci wszystkich
uczestników, nawi¹zywanie
wiêzi miêdzypokoleniowej i
wzajemn¹ akceptacjê. U nas
nikt siê NIE NUDZI!
       Przebywanie z dzieæmi po-
zwala na przekazaniu dzieciom
czegoœ nowego, a jednocze-
œnie starego – dzieci nie-
odmienne s¹ zdumione kiedy
s³ysz¹, ¿e babcia z dziadkiem nie
mieli komputera, a zabawki by³y
zupe³nie inne. Kontakt z dzieæ-
mi daje seniorom mo¿liwoœæ
przypomnienia sobie dawnych
zabaw, wierszyków i piosenek
z m³odych lat, których dzieci
nie znaj¹, bo zosta³y pominiête

w obecnym programie nauczania.
        Przedszkolaki natomiast zara¿aj¹ seniorów radoœci¹ i  cieka-
woœci¹ œwiata oraz zaskakuj¹ swoj¹ otwartoœci¹ i bezpoœrednim
zachowaniem.
                                          Liliana D¹browa  kierownik   DDzP

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy podatników i przedsiêbiorców
DO  URZÊDU SKARBOWEGO W G£UBCZYCACH

do  Sali konferencyjnej nr 223 znajduj¹cej  siê   na 1 piêtrze
w    dniu     15. 05. 2015 r.    (pi¹tek) na  godz. 10.00  na spotkanie informacyjne na temat :

     WSPARCIE W PRAWID£OWOŒCI ROZLICZEÑ  PODATKOWYCH
 I OGRANICZENIE UNIKANIA OPODATKOWANIA

       w trakcie którego bêdzie mo¿na zapoznaæ siê z:
* rol¹ istniej¹cej w Urzêdzie Skarbowym w G³ubczycach komórki   wierzycielskiej,

której zadaniem jest wykorzystanie dostêpnych instrumentów  s³u¿¹cych wzrostowi  stopnia dobrowolnego regulowania
zobowi¹zañ podatkowych,   bez koniecznoœci  wszczynania egzekucji  administracyjnej,

* mechanizmami maj¹cymi na celu wsparcie podatnika w zakresie   prawid³owoœci rozliczeñ    podatkowych i ograniczenie
unikania opodatkowania, co prowadziæ ma do uczciwej  konkurencji,

    * aktualnymi obszarami dla bran¿ podwy¿szonego ryzyka, nara¿onych na udzia³  w oszustwach karuzelowych oraz konse-
kwencjami podatkowymi  i karnymi za  udzia³   w tego typu oszustwach.

                                                                                           PO  Naczelnik Urzêdu Skarbowego  w G³ubczycach
                                           mgr Dawid Pelc
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lokalu mieszkalnego nr 5
 po³o¿onego w G³ubczycach

 przy ul. Kochanowskiego 13

Przetarg odbêdzie siê w œwietlicy siedziby G³ubczyc-
kiego TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, w G³ubczycach,
w dniu 28.05.2015r.  o godzinie  9.00.
    Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w pie-
ni¹dzu do dnia 27.05.2015r.  w wysokoœci 1670,00z³ przelewem
na konto: BZ WBK 62 10902154 0000 0005 6000 7786 z adno-
tacj¹: "przetarg - Kochanowskiego 13/5"
Cena wywo³awcza 16700,00 z³, wysokoœæ post¹pienia: 200z³
Opis: lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej 22,70m2, po³o-
¿ony jest na II piêtrze budynku mieszkalno-us³ugowego. Do
lokalu przynale¿y piwnica o pow. 8,70m2.oraz dwie komórki na
pó³piêtrach, o pow. u¿ytkowej 1,20m2 ka¿da.
Na uk³ad funkcjonalny lokalu sk³ada siê jedno pomieszczenie.
W lokalu brak ³azienki. Wc wspólne na pó³piêtrze. Wysokoœæ
pomieszczeñ œrednio 3,67m. Pod³oga: wyk³adzina pcv na p³ycie
paŸdzierzowej oraz p³ytki pcv, tynki malowane klejowo i olejnie,
drzwi drewniane p³ytowe pe³ne, okno drewniane skrzynkowe.
Lokal wyposa¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-kanali-
zacyjn¹, ogrzewanie piecowe. Lokal nie posiada urz¹dzeñ ku-
chennych. Lokal o z³ym uk³adzie funkcjonalnym. Lokal nie po-
siada balkonu ani loggii. Standard lokalu niski - lokal wymaga
remontu kapitalnego
.

lokalu mieszkalnego nr 7
po³o¿onego w G³ubczycach

 przy ul. Kochanowskiego 13

Przetarg odbêdzie siê w œwietlicy siedziby G³ubczyckie-
go TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, w G³ubczycach,
 w dniu 28.05.2006r.  o godzinie  1000.
Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w pie-
ni¹dzu do dnia 27.05.2015r.  w wysokoœci 7040z³ przelewem na
konto: BZ WBK 62 10902154 0000 0005 6000 7786 z adnotacj¹:
"przetarg - Kochanowskiego 13/7"
Cena wywo³awcza 70400 z³, wysokoœæ post¹pienia: 800z³
Opis: lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej 59,50m2, po³o-
¿ony jest na II piêtrze budynku mieszkalno-us³ugowego. Do
lokalu przynale¿y piwnica o pow. 28,10m2.oraz komórka gospo-
darcza na II pietrze, o pow. u¿ytkowej 4,70m2.
Na uk³ad funkcjonalny lokalu sk³ada siê: przechodnia kuchnia,
jeden pokój, wc, przedpokój.  Wysokoœæ pomieszczeñ 3,67m.
Pod³ogi: wyk³adziny pcv na p³ycie paŸdzierzowej, tynki malowa-
ne klejowo i olejnie, drzwi drewniane p³ytowe pe³ne, nietypowe,
okna drewniane skrzynkowe. Lokal wyposa¿ony jest w instala-
cjê elektryczn¹, wodno-kanalizacyjn¹, gazow¹, ogrzewanie pie-
cowe. Lokal w pe³ni wyposa¿ony w urz¹dzenia ³azienkowe i ku-
chenne, w kuchni trzon kuchenny. Lokal o z³ym uk³adzie funk-
cjonalnym, pomieszczenia przechodnie, wysokoœæ pomieszczeñ
znacznie ponad normê. Lokal nie posiada balkonu ani loggii.
Standard lokalu przeciêtny.

lokalu mieszkalnego nr 8
po³o¿onego  w G³ubczycach

 przy ul. Kochanowskiego 13

Przetarg odbêdzie siê w œwietlicy siedziby G³ubczyc-
kiego TBS Sp. z o.o.  ul. Pocztowa 8, w G³ubczycach,
w dniu 28.05.2006r.  o godzinie  11.00.
Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w pie-
ni¹dzu do dnia 27.05.2015r.  w wysokoœci 1860z³ przelewem na
konto: BZ WBK 62 10902154 0000 0005 6000 7786 z adnotacj¹:
"przetarg - Kochanowskiego 13/8"
Cena wywo³awcza 18600 z³, wysokoœæ post¹pienia: 200z³
Opis: lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej 26,10m2, po³o-
¿ony na poddaszu budynku mieszkalno-us³ugowego. Do lokalu
przynale¿y piwnica o pow. 10,70m2.
Na uk³ad funkcjonalny lokalu sk³ada siê: przedpokój z wnêk¹
kuchenn¹, pokój, wc. W lokalu brak ³azienki. Wysokoœæ po-
mieszczeñ œrednio 2,35m. Pod³ogi: wyk³adziny pcv na p³ycie
paŸdzierzowej, tynki malowane klejowo i olejnie, drzwi drewnia-
ne p³ytowe pe³ne, okno drewniane skrzynkowe. Lokal wyposa-
¿ony jest w instalacjê elektryczn¹, wodno-kanalizacyjn¹, ogrze-
wanie piecowe. Lokal nie posiada urz¹dzeñ kuchennych. Lokal
o z³ym uk³adzie funkcjonalnym, brak ³azienki. Lokal nie posiada
balkonu ani loggii. Standard lokalu niski - lokal wymaga remon-
tu kapitalnego, lokal zniszczony wskutek po¿aru.

lokalu mieszkalnego nr 9
po³o¿onego  w G³ubczycach

 przy ul. Kochanowskiego 13

Przetarg odbêdzie siê w œwietlicy siedziby G³ubczyckie-
go TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, w G³ubczycach,
w dniu 28.05.2006r.  o godzinie  1200.
Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w pie-
ni¹dzu do dnia 27.05.2015r. w wysokoœci 5410z³ przelewem na
konto: BZ WBK 62 10902154 0000 0005 6000 7786 z adnotacj¹:
"przetarg - Kochanowskiego 13/9"
Cena wywo³awcza 54100 z³, wysokoœæ post¹pienia: 600z³
 Opis: lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej 61,40m2, po³o-
¿ony na poddaszu budynku mieszkalno-us³ugowego. Do lokalu
przynale¿y piwnica o pow. 17,80m2.
Na uk³ad funkcjonalny lokalu sk³ada siê: przechodnia kuchnia,
dwa popkoje w tym jeden przechodni, w lokalu brak ³azienki, wc
wspólne na pó³piêtrze.  Wysokoœæ pomieszczeñ œrednio 2,45m.
Pod³ogi: wyk³adziny pcv na p³ycie paŸdzierzowej, tynki malowa-
ne klejowo i olejnie, drzwi drewniane p³ytowe pe³ne,  nietypowe,
okna drewniane skrzynkowe. Lokal wyposa¿ony jest w instala-
cjê elektryczn¹, wodno-kanalizacyjn¹, ogrzewanie piecowe. Lo-
kal w pe³ni wyposa¿ony w urz¹dzenia kuchenne, w kuchni trzon
kuchenny. Lokal o z³ym uk³adzie funkcjonalnym. Lokal nie po-
siada balkonu ani loggii. Standard lokalu niski - lokal wymaga

remontu bie¿¹cego.

OG£OSZENIE O PRZETARGACH
Prezes Zarz¹du G³ubczyckiego TBS Spó³ka z o.o.  ul. Pocztowa 8, 48 - 100 G³ubczyce

og³asza
I ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿:
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lokalu mieszkalnego nr 10
 po³o¿onego  w G³ubczycach
przy ul. Kochanowskiego 13

Przetarg odbêdzie siê w œwietlicy siedziby G³ub-
czyckiego TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, w G³ubczycach,
w dniu 28.05.2006r.  o godzinie  13.00.
Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium
w pieni¹dzu do dnia 27.05.2015r. w wysokoœci 1250z³
przelewem na konto: BZ WBK 62 10902154 0000 0005 6000
7786 z adnotacj¹: "przetarg - Kochanowskiego 13/10"
Cena wywo³awcza 12500 z³, wysokoœæ post¹pienia: 200z³
Opis: lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej 17,60m2,
po³o¿ony na poddaszu budynku mieszkalno-us³ugowe-
go. Do lokalu przynale¿y piwnica o pow. 7,00m2.
Na uk³ad funkcjonalny lokalu sk³ada siê: jedno pomiesz-
czenie. W lokalu brak ³azienki, wc wspólne na pó³piê-
trze.  Wysokoœæ pomieszczenia œrednio 2,35m. Pod³ogi:
wyk³adzina pcv na p³ycie paŸdzierzowej, tynki malowa-
ne klejowo i olejnie, drzwi drewniane p³ytowe pe³ne,  okno
drewniane skrzynkowe. Lokal wyposa¿ony jest w insta-
lacjê elektryczn¹, wodno-kanalizacyjn¹, ogrzewanie pie-
cowe - trzon kuchenny. Lokal nie posiada urz¹dzeñ ku-
chennych. Lokal o z³ym uk³adzie funkcjonalnym. Lokal
nie posiada balkonu ani loggii. Standard lokalu niski -
lokal wymaga remontu kapitalnego.

Utrata wadium przy sprzeda¿y ka¿dego lokalu nastêpuje:
 kiedy ¿aden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny
wywo³awczej  je¿eli oferent, którego oferta zostanie przy-
jêta uchyli siê od zawarcia umowy.
Przedmioty przetargów mo¿na ogl¹daæ w ka¿dym uzgod-
nionym telefonicznie terminie.
Osoby uprawnione do kontaktów:
 Miros³aw Pelc tel. (077) 485 22 42 wew. 24
Wymienione nieruchomoœci nie s¹ obci¹¿one hipotek¹.
    W przetargach mog¹ braæ udzia³ osoby fizyczne, oso-
by prawne lub jednostki nieposiadaj¹ce osobowoœci
prawnej. Dowód wniesienia wadium wraz z dowodem
to¿samoœci (osoby fizyczne) oraz aktualny odpis z KRS
(dla osób prawnych i jednostek nie posiadaj¹cych oso-
bowoœci prawnej) podlega przed³o¿eniu komisji przetar-
gowej przed otwarciem przetargu. W przypadku, gdy w/
w osoby dzia³aj¹ przez pe³nomocników, pe³nomocnicy
zobowi¹zani s¹ przed³o¿yæ pe³nomocnictwo z podpisem
notarialnie potwierdzonym do przyst¹pienia do przetar-
gu na poszczególn¹ nieruchomoœæ. Nieprzed³o¿enie po-
wy¿szych dokumentów bêdzie skutkowa³o niedopusz-
czeniem do przetargu.
    W przypadku gdy nabywc¹ nieruchomoœci ustalony
zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzo-
ziemców (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1380), do zawarcia umo-
wy notarialnej sprzeda¿y nieruchomoœci nabywca wi-
nien przed³o¿yæ zezwolenie, je¿eli uzyskanie zezwolenia
wynika z przepisów cytowanej wy¿ej ustawy.
   Kupuj¹cy ponosi koszty aktu notarialnego.

         WSZAWICA
- POWRACAJ¥CY PROBLEM

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  zwraca uwagê na powra-
caj¹cy od lat problem wystêpowania wszawicy u dzieci.

Wbrew powszechnej opinii czy-
stoœæ i porz¹dek nie daj¹ gwarancji
ochrony przed wszawic¹. Do zaka-
¿enia dochodzi w wyniku bezpo-
œredniego kontaktu z osob¹ chor¹.
Z tego te¿ powodu, najwiêksze za-
gro¿enie zaka¿eniem wystêpuje
wœród dzieci i m³odzie¿y, które  w
przeciwieñstwie do osób doro-
s³ych nie zachowuj¹ wystarczaj¹-
cego dystansu - przytulaj¹ siê g³o-
wami w trakcie zabawy, œpi¹ obok
siebie w czasie poobiedniej prze-
rwy, po¿yczaj¹ sobie nawzajem
szczotki czy gumki do w³osów.

 Wszawica i jej objawy
Wszawica nale¿y do chorób za-

kaŸnych, powodowana jest przez
paso¿yta - wesz g³owow¹. Paso¿yt
ten ¿yje wy³¹cznie na ow³osionej
skórze g³owy cz³owieka i ¿ywi siê
jego krwi¹. W miejscu uk¹szenia
powstaje niewielkie zgrubienie, które swêdzi i piecze. Silny œwi¹d oraz
odczyn zapalny skóry spowodowany jest toksynami, które wesz wpro-
wadza podczas uk³ucia. Uczucie œwi¹du sk³ania do intensywnego dra-
pania podra¿nionego miejsca. Objaw czêstego drapania g³owy u dzieci
mo¿e byæ oznak¹ wszawicy.

                                      Skuteczna profilaktyka
Wszawicy ³atwiej zapobiegaæ ni¿ j¹ leczyæ. Profilaktyka sprowadza

siê do przestrzegania podstawowych zasad higienicznych. Nale¿y czê-
sto kontrolowaæ czystoœæ skóry g³owy, zmieniaæ bieliznê osobist¹ i po-
œcielow¹, dbaæ o czystoœæ osobist¹. Jeœli zdarzy siê, ¿e problem wszawi-
cy wyst¹pi nale¿y przeprowadziæ proste zabiegi higieniczne, które po-
wtarzane systematycznie pozwol¹ na likwidacjê problemu. W aptekach
dostêpne s¹ bez recepty skuteczne szampony przeciwwszawicze. Nale-
¿y pamiêtaæ, ¿e leczeniu powinny zostaæ poddani wszyscy domownicy,
nie  tylko dzieci.

W przypadku wyst¹pienia wszawicy w szkole b¹dŸ przedszkolu nie-
zwykle wa¿ne jest wczesne wykrycie Ÿród³a zaka¿enia oraz podjecie dzia-
³añ w celu jego eliminacji. Do obowi¹zków rodziców nale¿y dbanie o
dobro w³asnego dziecka, a tak¿e nie stwarzanie sytuacji nara¿enia na
zaka¿enie innych dzieci. Nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e usuniêcie wszy, a
tak¿e ich jajeczek (gnid)  w stopniu zapobiegaj¹cym szerzeniu siê wsza-
wicy na inne osoby jest prostym zabiegiem higienicznym, który mo¿e i
powinien byæ przeprowadzany przez rodziców lub opiekunów dziecka
w czasie nieprzekraczaj¹cym kilkudziesiêciu minut.

Aby dzia³ania higieniczne by³y skuteczne musz¹ byæ realizowane sys-
tematycznie do czego niezbêdna i zarazem wystarczaj¹ca jest wspó³pra-
ca rodziców, nauczycieli i dyrekcji placówki   z pielêgniark¹ œrodowiska
nauczania i wychowania. Ewentualna decyzja o pozostawieniu dziecka
w domu do czasu usuniêcia wszy znajduje siê ca³kowicie w gestii jego
opiekunów. Jednak¿e nale¿y pamiêtaæ, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cym pra-
wem rodzice maj¹ obowi¹zek dbania o dobro w³asnego dziecka, a wszyst-
kie przypadki lekcewa¿enia problemu mog¹ byæ dla placówki sygna³em
zaniedbañ opiekuñczych w stosunku do dziecka. Pañstwowy Powiato-
wy Inspektor  Sanitarny w G³ubczycach

                                                                        mgr  Alina Mazur - Ciapa



MAJ 2015
xx. 05.2015        "Majówka w lesie" – nordic walking w plenerze – dla  podopiecznych DDP
02-05-2015         Dzieñ Stra¿aka - G³ubczyce
02.05.2015         Dzieñ Flagi - impreza plenerowa, 10.00 - 15.00 weekend majowy Rynek
02.05.2015         Dzieñ Flagi Narodowej KH ZHP, KPP Sta¿y Po¿arnej Godz. 11:00
03.05.2015         Majówka - impreza plenerowa  12.45 - 16.00 weekend majowy sala widowiskowa
03.05.2015         224. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, KHZHP, koœció³ par. Pomnik  Godz. 11:00
07.05.2015        Wystawa „Ksi¹¿ka w czasie-czas ksi¹¿ki” Pow.Muzeum, Klasztor oo Franciszkanów,  Bibl.Publiczna
08.05.2015         70. Rocznica zwyciêstwa nad niemieckim faszyzmem, KPZHP, Pomnik  Godz. 10:00
08.05 2015         Obchody uroczystoœci Dnia Stra¿aka w KP PSP    na placu apelowym   godz.11.00
8.05. 2015              ” Syæka se wom zycom”  sala widowiskowa  MOK godz.  9.00
8.05.2015               Dni Otwarte Funduszy Unijnych  Rynek    godz. 13.00 - 22.30
9.05. 2015               Dni Otwarte Funduszy Europejskich  Rynek
09.05.2015         Miêdzynarodowe Zawody Karate WKF VI Grand Prix Œl¹ska Polsko - Czeskiego  Hala ZOKIS - LZS
9.05. 2015              Syæka se wom zycom ZS Pietrowice  godz. 16.00
16-19.05.2015    Miêdzynarodowy Festiwal Pianistyczny PSM, MOK
17-18.05.2015    Harcerska Majówka,  Zespó³ Szkó³ w Baborowie  - ZHP
18.05.2015         Warsztaty -”Utrzymanie dobrej kondycji umys³u” (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1
21.05.2015            Program profilaktyczny Gimnazjum nr 1 sala widowiskowa  godz. 9.00
20.05.2015         Dzieñ otwarty w SOSW
22-24.05.2015    Indywidualne Mistrzostwa Polski M³odzików M³odszych w badmintonie,  Hala ZOKiS, LKS
24.05.2015             Festyn rodzinny Camping Pietrowice (szczegó³y - plakat str.1 GG) godz.14.00
25-26.04.2015    Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików w Badmintonie  Hala ZOKIS
27.05.2015              Przedszkole nr 3 sala widowiskowa MOK
29-30.05.2015    Manewry Sprawnoœciowe ZHP, SP 1 w G³ubczycach  - ZHP
30.05.2015         Olimpiada Przedszkoli, Hala ZOKIS
31.05.2015              Kino Centrum zaprasza
31.05.2015         Wycieczka do Wadowic –  urodziny œw. Jana Paw³a II, (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1

CZERWIEC 2015
xx.06.2015  Zawody sportowo-po¿arnicze "PR¥DOPI£KA" na stawie ³abêdzim - Park Miejski
xx.06.2015 "Piknik czerwcowy" – wycieczka do lasu – dla podopiecznych DDP
xx. 06.2015 XII pielgrzymka autokarowa do Bryksy na "Dzieñ Skupienia" – impreza dla DDP woj.opolskiego
xx. 06.2015 "IV G³ubczycka Olimpiada Seniorów" – wojewódzka  impreza integracyjna org. przez DDP dla emerytów
xx. 06.2015 "Witamy Lato 2015" – biesiada  w ogrodzie   dla podopiecznych DDP
xx. 06.2015 Wycieczka autokarowa dla podopiecznych DDP  Góry Sto³owe/Tarnowskie Góry
xx. 06.2015 Dni Miasta - impreza plenerowa
xx. 06.2015  Udzia³ w IV Olimpiadzie sportowej organizowanej przez DDzP  (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1
xx. 06.2015 Udzia³ w obchodach Œwiatowego Dnia Inwalidy w Opolu, (ORPZERiI)siedziba  ul.Olimpijska 1
01.06.2015   Festyn rekreacyjno sportowy z okazji  DNIA DZIECKA.okolice ratusza
3.06.2015     Opolski Miting Kolarski Olimpiad Specjalnych
06/07.06.2015  Rajd Zuchowy - ZUCHOLANDIA, Pietrowice G³ubczyckie  - ZHP
10.06.2015      XVIII Wojewódzki Turniej ŒDS Nowe Go³uszowice - ŒDS
20.06 - 04.07.2015r. - Warsztaty i plener malarski G³ubczyce
22.06.2015    Halo - G³ubczyce cykliczny program publicystyczno - rozrywkowy,  klub Na skrzy¿owaniu godz. 18.00 -  wstêp wolny.

TWORZYMY KALENDARIUM WA¯NYCH WYDARZEÑ, IMPREZ ARTY-
STYCZNYCH, INTEGRACYJNYCH, UROCZYSTOŒCI, ZAWODÓW

SPORTOWYCH, DO¯YNEK, ODPUSTÓW, itp, itd.  W 2015 ROKU

Kochani wspó³redaktorzy G³osu G³ubczyc
 i wspó³organizatorzy imprez i uroczystoœci w 2015 r.

W zwi¹zku z propozycj¹ Burmistrza A.Krupy wprowadzenia w GG sta³ej rubryki
informuj¹cej/zapowiadaj¹cej/promuj¹cej planowane imprezy, uroczystoœci, zawody sportowe, do¿ynki, odpusty, mecze,

op³atki, itp, itd,  proszê o nadsy³anie na adres janwac@O2.pl krótkich informacji
 o planach (nawet do koñca 2015 roku),

te ju¿ pewne z dat¹ i godzin¹ lub tylko miesi¹c, nazwê, kto i gdzie organizuje.
Informacje i korekty nades³ane do 20 danego miesi¹ca

 - równie¿ relacje z udanych imprez - uka¿¹ siê w nastêpnym GG.
UWAGA!  Wszelkie informacje do GG przesy³aæ na adres jw. w za³¹czniku - tekst w Wordzie, zdjêcia

 w JPG (zdjêcia z telefonów komórkowych, œci¹gniête z Internetu, w Wordzie nie nadaj¹ siê do druku).
                                                                                                                 Pozdrawiam Jan Wac



MAJ  2015 nr 5/264 11

WYPADKI!!!!  WYPADKI W ...
 BEZPIECZNA OBS£UGA MASZYN

I URZ¥DZEÑ W GOSPODARSTWIE
ROLNYM

Mechanizacja prac pozwala zwiêkszyæ
wydajnoœæ produkcji i ograniczyæ jej
koszty, jednak niew³aœciwe u¿ytkowanie
lub przygotowane do pracy maszyny
powoduj¹ zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia
rolników. Du¿a liczba ruchomych elemen-

tów roboczych, czêsto nieos³oniêtych w po³¹czeniu z brakiem
wiedzy i umiejêtnoœci obs³uguj¹cego, zwykle prowadzi do wy-
padków i to tych najgroŸniejszych w skutkach.

Wypadkom wskutek pochwycenia przez ruchome czêœci ma-
szyn, na terenie dzia³ania Oddzia³u Regionalnego KRUS w Opo-
lu w 2014r. uleg³o 46 rolników.

Przyczyn¹ tych wypadków najczêœciej s¹:
-z³y stan techniczny maszyn, zw³aszcza brak os³on i hamul-

ców, niesprawny uk³ad kierowniczy,
- u¿ywanie maszyn wyeksploatowanych lub nieprzystosowa-

nych do okreœlonych zadañ,
- regulacja i smarowanie maszyn bêd¹cych w ruchu oraz mani-

pulowanie przy nich,
- u¿ywanie nieodpowiedniej odzie¿y,
- remontowanie sprzêtu we w³asnym zakresie bez odpowied-

nich kwalifikacji, zaplecza warsztatowego czy narzêdzi.
Poni¿ej przedstawiam przyk³ady:
1. Rolnik ci¹³ drewno na opa³ oraz do parownika. W pewnym

momencie, w trakcie ciêcia, kciuk prawej rêki rolnika zahaczy³ o
tarczê pi³y. Pi³a tzw. samoróbka nie posiada³a prawid³owych
os³on. W wyniku  zdarzenia poszkodowany dozna³ otwartej rany
palca bez uszkodzenia paznokcia.

Przyczyna: brak lub niew³aœciwe os³ony i zabezpieczenia
2. Rolnik zamierza³ skosiæ trawê na dzia³ce za pomoc¹ kosiarki.

Po w³¹czeniu kosiarki zauwa¿y³ dym wydobywaj¹cy siê z okolic
jej silnika. Œpiesz¹c siê, nie wy³¹czy³ kosiarki, uklêkn¹³ obok niej,
lew¹ d³oni¹ z³apa³ za kó³ko kosiarki, a praw¹ chwyci³ za alumi-
niow¹ obudowê w celu lekkiego przechylenia kosiarki i spraw-
dzenia miejsca wycieku oleju. Wówczas dosz³o do pochwyce-
nia przez obracaj¹cy siê nó¿ kosiarki. Poszkodowany dozna³ ura-
zu prawej koñczyny górnej.

Przyczyna: wykonywanie czynnoœci bez usuniêcia zagro¿e-
nia - nie wy³¹czenie kosiarki.

Przygotowanie maszyn
W celu zmniejszenia ryzyka wypadku, maszyny wyposa¿a siê

w os³ony i obudowy. Maszyny wykorzystywane w gospodar-
stwie powinny byæ wyposa¿one w kompletne i nieuszkodzone
os³ony. Pozwoli to uchroniæ osobê obs³uguj¹c¹ przed uderze-
niem lub pochwyceniem przez ruchome elementy.

Os³oniête powinny byæ wszystkie mechanizmy napêdowe,
silniki, ko³a pasowe i zêbate, pasy, ³añcuchy, wa³y, przek³adnie,
przeguby, wa³y przegubowo-teleskopowe (na ca³ej d³ugoœci),
koñcówki wa³ów wystaj¹ce poza korpus maszyny i inne rucho-
me elementy. Os³oniête powinny byæ tak¿e elementy robocze :
no¿e, bijaki (os³onami na sta³e), tarcza pi³y i szlifierki k¹towej
(os³onami regulowanymi), elementy tn¹ce maszyn ¿niwnych
(os³onami zdejmowanymi wy³¹cznie na czas pracy).

Przed rozpoczêciem pracy kosiark¹ rotacyjn¹, glebogryzark¹,
ró¿nego typu rozdrabniaczami, rozrzutnikami obornika oraz roz-
siewaczami nawozów mineralnych, nale¿y uprzedziæ osoby znaj-
duj¹ce siê na polu, aby nie zbli¿a³y siê do nich. Nie nale¿y prze-

bywaæ w odleg³oœci mniejszej ni¿ 50 m od pracuj¹cej maszyny.
Do pracy rozrzutnikiem obornika nie nale¿y przystêpowaæ bez

zainstalowanej siatki na przedniej burcie.
Przy zrywce drewna w lesie nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie ci¹gnika

z kabin¹, której tylna szyba zabezpieczona jest siatk¹ chroni¹c¹
przed uderzeniem zerwanej liny.

Ci¹gniki, przyczepy, maszyny wyposa¿a siê w schodki lub
drabinki i uchwyty u³atwiaj¹ce wchodzenie i schodzenie; pode-
sty robocze - w barierki. Nale¿y zadbaæ, aby by³y one solidnie
przymocowane i na bie¿¹co oczyszczane (np. ze smarów, b³ota).

Je¿eli konieczne jest wchodzenie na maszyny lub œrodki trans-
portu nale¿y wykorzystywaæ drabinê. Nie wolno zeskakiwaæ z
przyczepy, schodziæ lub wchodziæ po dyszlach i ko³ach.

W celu u³atwienia agregowania maszyn lub przyczep z ci¹gni-
kiem i wyeliminowania udzia³u drugiej osoby (nara¿onej w cza-
sie sprzêgania na przygniecenia), montuje siê zaczepy podwie-
szane na sprê¿ynach lub wyposa¿one w podpórki, a ci¹gniki
wyposa¿a siê w automatyczne zaczepy i haki. Znacznie zwiêk-
szaj¹ one bezpieczeñstwo.

Przed uruchomieniem ci¹gnika lub maszyny samobie¿nej na-
le¿y sprawdziæ uk³ad kierowniczy, hamulcowy, ogumienie, œwia-
t³a, sygna³ dŸwiêkowy. Je¿eli z ci¹gnikiem zagregowana jest ma-
szyna nale¿y sprawdziæ czy pod³¹czone jest jej zasilanie, stan
os³on, zabezpieczeñ, mechanizmów napêdowych i uk³adów prze-
kazu mocy ora po³¹czenie maszyny z ci¹gnikiem.

Ci¹gnik i maszyny samobie¿ne nale¿y wyposa¿yæ w apteczkê
oraz w gaœnicê proszkow¹, a kombajn - dodatkowo w gaœnicê
pianow¹.

Maszyn nale¿y u¿ywaæ zgodnie z ich przeznaczeniem, dlatego
nie powinno siê :

- u¿ywaæ ci¹gników nieprzystosowanych konstrukcyjnie do
danej pracy,

- przewoziæ ludzi w skrzyni rozsiewacza nawozów mineralnych,
w skrzyni rozrzutnika obornika, na przyczepach i innych œrod-
kach transportowanych lub maszynach do tego nieprzystoso-
wanych,

- zezwalaæ na jazdê na ³adunku, b³otnikach, zaczepach, bur-
tach; na wsiadanie w czasie jazdy; na przebywanie na ci¹gniku
i maszynach,

Co pewien czas powinno siê robiæ przerwy w pracy. Kiedy jest
siê wypoczêtym mo¿na lepiej skupiæ siê na wykonywanym za-
daniu, mo¿na pracowaæ bardziej efektywnie i przede wszystkim
bezpieczniej.VAby ustrzec siê przed wypadkami nale¿y stoso-
waæ podstawowe zasady bezpiecznej obs³ugi maszyn i urz¹-
dzeñ, a tak¿e u¿ywaæ odzie¿ i obuwie robocze.

¯yczê Pañstwu bezwypadkowej pracy. Je¿eli jednak zdarzy
siê wypadek przy pracy rolniczej, nale¿y zg³osiæ ten fakt do naj-
bli¿szej Placówki Terenowej lub Oddzia³u KRUS, jak najwcze-
œniej, bez zbêdnej zw³oki. Jest to obowi¹zek wynikaj¹cy z art. 45
ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz.U. z 2013r.,
poz.1403 z pó¿n.zm.). Wypadek mo¿e zg³osiæ poszkodowany,
cz³onek rodziny lub inna osoba, w dowolny sposób :

- osobiœcie
- telefonicznie
- na piœmie
- poczt¹ elektroniczn¹

Z wyrazami szacunku
Jan Krzesiñski Dyrektor OR KRUS w Opolu

•ród³o :
 "Bezpieczna obs³uga maszyn
 i urz¹dzeñ w gospodarstwie rolnym"-
broszura dla rolników     www.krus.gov.pl



OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do pu-

blicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy
og³oszeñ

   oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzêdu
Miejskiego w G³ubczycach w dniu 1 kwietnia 2015 r.
wykazu obejmuj¹cego przeznaczony do oddania w
u¿ytkowanie wieczyste  udzia³ w wysokoœci 371/10000
czêœci w nieruchomoœci po³o¿onej w G³ubczycach przy
ul. Kochanowskiego nr 8, oznaczonej wed³ug ewiden-
cji gruntów jako dzia³ka nr 313/34 o pow. 0,0342 ha.

Z dniem 12.05.2015 r. up³ywa termin do z³o¿enia
wniosku przez osobê, której przys³uguje pierwszeñ-
stwo w nabyciu nieruchomoœci na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2014 r., poz.
518 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje rosz-
czenie o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej
ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest
poprzednim w³aœcicielem zbywanej nieruchomoœci
pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieruchomoœci
przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercy

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
1. 19 maja 2015 r. odbêdzie siê II przetarg ust-

ny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nierucho-
moœci niezabudowanej oznaczonej wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 225 o powierzchni 0,3500 ha,
po³o¿onej w miejscowoœci Mokre. Cena wywo³awcza
do przetargu wynosi 13 244,00 z³ + VAT. Wadium
wynosi 1 400,00 z³.

2. 28 maja 2015 r. odbêdzie siê I przetarg ustny
nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomo-
œci niezabudowanej oznaczonej wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 40 o powierzchni 1,4600 ha,
po³o¿onej w miejscowoœci Œciborzyce Ma³e. Cena
wywo³awcza do przetargu wynosi 79 925,00 z³. Wa-
dium wynosi 8 000,00 z³.

3. 8 czerwca 2015 r. odbêdzie siê II przetarg
ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nierucho-
moœæ lokalowej (lokal o innym przeznaczeniu ni¿ miesz-
kaniowy o pow. u¿ytkowej 145,90 m2), po³o¿onej w
G³ubczycach przy ul. Rynek nr 3-5/a wraz ze sprze-
da¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 372/3. Cena
wywo³awcza do przetargu wynosi 498 221,00 z³. Wa-
dium wynosi 50 000,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest
wniesienie wadium w pieni¹dzu. Terminy i warunki
wniesienia wadium zawarte s¹ w og³oszeniach o prze-
targach.

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie
Miejskim w G³ubczycach ul. Niepodleg³oœci nr 14 (po-
kój nr 20) - telefon (077) 485 30 21 wewnêtrzny 222,
223 i 224 lub w internecie na stronie

 WWW.glubczyce.pl

STRA¯  MIEJSKA - APELUJE!
       Stra¿ Miejska apeluje do w³aœcicieli psów, aby nie porzucali swo-

ich pupili  przypinaj¹c ich do p³otu, czy wrêcz wyrzucaj¹c z samochodu
daleko od domu.

  Bior¹c do domu szczeniaka bierzemy na siebie odpowiedzialnoœæ za to
zwierzê, dlatego te¿ PRZEMYŒLMY dok³adnie TAK¥ DECYZJÊ. Zwierzê
roœnie, przestaje byæ rozkosznym szczeniaczkiem, natomiast zaczynaj¹
zwiêkszaæ siê koszty utrzymania – trzeba zap³aciæ w Urzêdzie Miejskim
podatek, op³aciæ szczepienia, a im starsze zwierzê, tym wiêcej karmy po-
trzebujemy. Koniecznoœæ codziennego, kilkukrotnego wyprowadzenia psa
zaczyna byæ problemem, nie mo¿na wyjechaæ na wakacje, bo co na ten
okres zrobiæ z psem?

  Je¿eli nie jesteœmy w stanie opiekowaæ siê dalej swoim psem oddajmy
zwierzê "w dobre rêce" do rodziny czy znajomych, a jeœli nie mamy takiej
mo¿liwoœci – zwierzê nale¿y oddaæ do odpowiedniego schroniska dla
zwierz¹t.  Bezdomnoœæ zwierz¹t staje siê coraz wiêkszym problemem i za-
gra¿a bezpieczeñstwu mieszkañców naszej gminy. Od pocz¹tku roku 2015
od³owiono ju¿ 9 bezdomnych psów z terenu gminy G³ubczyce – w po-
przednim roku by³o to a¿ 42 psy.

  Stra¿ Miejska  obecnie nawi¹za³a wspó³pracê z Stowarzyszeniem Ochro-
ny Zwierz¹t "Niechciane" w G³ubczycach i wspólnie podejmuje dzia³ania
zapobiegaj¹ce bezdomnoœci zwierz¹t. Wolontariusze ze stowarzyszenia
pomogli w znalezieniu nowego domu dla wszystkich od³owionych w tym

roku psów.
Cz³onkowie Sto-
warzyszenia po-
magaj¹ tak¿e w
codziennej opie-
ce nad psami,
które zosta³y z³a-
pane – wyprowa-
dzaj¹ je na spacer
i karmi¹. Dziêku-
jemy wszystkim
wolontariuszom
za pomoc i
w s p ó ³ p r a c ê ,
wspólne dzia³a-
nia napewno
przynios¹ pozy-
tywne efekty.

Takim przyk³a-
dem wspólnego
dzia³ania mo¿e
byæ zg³oszenie z

dnia 09.04.2015 roku, kiedy to Stra¿ Miejsk¹ poinformowano telefonicznie
o fakcie znalezienia bezdomnego psa, który zosta³ przez w³aœciciela porzu-
cony i przywi¹zany do ogrodzenia na terenie Rodzinnych Ogródków Dzia³-
kowych "Ustronie" – prawdopodobnie przebywa³ tam przypiêty do siatki
conajmniej dobê.

    Stra¿nicy wraz z  Pani¹ Karolin¹ ze  Stowarzyszenia udali siê na miej-
sce, gdzie faktycznie by³a przypiêta do p³otu ma³a suczka, bardzo prze-
straszona. Psu grozi³o pora¿enie s³oneczne, w tym dniu s³oñce bardzo
przypieka³o, a teren by³ nieos³oniêty – poza  tym pies nie mia³ ani wody,
ani karmy. Szybka reakcja zapobieg³a œmierci zwierzêcia. Zwierzê trafi³o
pod tymczasow¹ opiekê Stra¿y Miejskiej i Stowarzyszenia – chêtne do
adopcji pieska osoby zapraszamy do naszej siedziby na ul.Niepodlegloœci
12.

 Ponadto Stra¿ Miejska przypomina
o OBOWI¥ZKOWYM SZCZEPIENIU PSÓW
w miesi¹cu maju 2015 roku.
                         Romuald D¹browa   Komendant   Stra¿y Miejskiej
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STOWARZYSZENIE CZECHÓW
 Z WO£YNIA I ICH PRZYJACIÓ£
     Ciê¿kie losy Polaków mieszkaj¹cych na Wo³yniu
      dwa lata póŸniej podzielili mieszkaj¹cy tam Czesi.
Na podstawie dwustronnej umowy zawartej 10 lipca 1946 r.

pomiêdzy ZSRR a Czechos³owacj¹ -
30 stycznia 1947 roku rozpoczê³a siê
repatriacja ludnoœci czeskiej. Doty-
czy³a wy³¹cznie obszaru Wo³ynia
"zachodniego", bêd¹cego do 1939 r.
w granicach II Rzeczypospolitej.
Trwa³a 109 dni przy wykorzystaniu
transportu kolejowego. Natomiast
¿o³nierze 1 Korpusu Czeskiego, któ-
rzy po zakoñczeniu dzia³añ wojen-
nych, pozostali w CzSR w oczekiwa-
niu na przyjazd swoich rodzin; byli
pierwszymi repatriantami.

40.000 ludnoœci czeskiej zamiesz-
ka³ej na Wo³yniu "polskim” objêto
przesiedleniem. 4.000 osób pozosta-

³o na Wo³yniu "wschodnim" i innych terenach Republiki Ukra-
iñskiej. Trzeba by³o a¿ tragedii czarnobylskiêj, aby i oni objêci
zostali repatriacj¹ i w latach 1991 -1993 wrócili do ojczyzny.

Podstawowym kryterium, pocho-
dzenia czeskiego by³a narodowoœæ
g³owy rodziny. W przeciwieñstwie do
oficjalnej propagandy (radio, prasa,
zdjêcia) - ludnoœæ czeska przybywa-
j¹ca g³ównie na teren Sudetów - nie
by³a tak serdecznie witana i przyjmo-
wana. Byli nawet tacy, co ¿a³owali, ¿e
w ogóle wyjechali z Wo³ynia, g³ów-
nie starsi ludzie. Wszyscy zdawali
sobie sprawê co ich czeka, je¿eli po-
zostan¹, bêd¹ obywatelami radziec-
kimi, a wówczas mog¹ byæ przesie-
dleni na wschód.

Oczywiœcie nie wszyscy, ale wiele rodzin maj¹cych dorobek
materialny trzech-czterech pokoleñ na ziemi wo³yñskiej, straci³o
na repatriacji. Nic wiêc dziwnego, ¿e wiele lat póŸniej, w ankiecie
na pytanie: "Czy chcielibyœcie wyjechaæ z Wo³ynia do Czecho-
s³owacji, gdyby nie by³o II wojny œwiatowej?", ogromna wiêk-
szoœæ opowiedzia³a siê za pozostaniem. W1999 roku mój kolega
z Werby Ylastimir Ledvina, mieszkaj¹cy w atcu, powiedzia³, ¿e za
pozostawione na Wo³yniu mienie (elektrownia, m³yn, olejarnia,
ziemia i dom) - ojciec otrzyma³ zdewastowany m³yn. Kiedy do-
prowadzi³ go do stanu u¿ytecznoœci, wkrótce go upañstwowio-
no. Po wielu latach, po "aksamitnej rewolucji", syn m³yn odzy-
ska³. Sprzeda³ go i kupi³ na rynku w atcu stary dom, w którym
zamieszka³ wraz z ¿on¹ i wnukami  i w którym mnie goœci³. Móg³-
bym przytoczyæ wiêcej znanych mi rodzin, które materialnie stra-
ci³y na przesiedleniu.

Wkrótce po repatriacji, w atcu powsta³a organizacja zrzeszaj¹-
ca by³ych czeskich wo³yniaków. Komunistyczna w³adza ówcze-
snego pañstwa uzna³a to za "ziomkostwo" i w 1953 roku zakaza-
³a jej dzia³alnoœci. Ten stan trwa³ do lipca 1990 r. Nie³atwo by³o
po 37 latach stworzyæ od nowa organizacjê nawi¹zuj¹c¹ do po-
przedniej. Wielu repatriantów zmar³o, a najm³odsze pokolenie,
które ledwie pamiêta³o Wo³yñ - mia³o w 1990 roku ponad 50 lat.

Prezesem nowego "Stowarzyszenia Czechów Wo³yñskich i

ich Przyjació³" zosta³ prof. in¿. Miros³aw Szatawa. Poza nim w
sk³ad grupy inicjatywnej weszli: Roœcis³aw Hlawaczek, in¿ynie-
rowie Wac³aw Petrziczek i Jerzy Hofman. Zasadniczym celem
Stowarzyszenia by³o opracowanie historii wo³yñskich Czechów
od czasów emigracji w II po³owie XIX wieku, do okresu repatria-
cji do ojczyzny. Poza tym zgromadzenie wa¿nych historycznych
dokumentów, a tak¿e eksponatów i przekazanie ich do muzeów.
Nawi¹zanie wspó³pracy z emigracj¹ czesk¹ z zagranicy.

W zwi¹zku z powy¿szym w Zarz¹dzie "Stowarzyszenia Cze-
chów Wo³yñskich i ich Przyjació³" powo³ano odpowiednie ko-
misje: organizacyjn¹, historyczn¹, finansow¹, kontroln¹ oraz
redakcjê w³asnego czasopisma "Zpravodaj". Pierwszy egzem-
plarz ukaza³ siê 19 marca 1991 r. Pomimo du¿ych trudnoœci z
odszukaniem by³ych czeskich mieszkañców Wo³ynia, ze znale-
zieniem lokali do zebrañ, drukowania i dystrybucji wydawnic-
twa, finansowych i innych - organizacja z ka¿dym dniem liczy³a
wiêcej cz³onków. W marcu 1991 r. mia³a 800 osób zrzeszonych w
28 organizacjach regionalnych, a w 1995 r. - ju¿ 2800. Odpowied-
nio organizacja praska, z przewodnicz¹c¹ Iren¹ Maliñsk¹, z 36
do 246; obecnie 218 cz³onków. Niestety, z przyczyn obiektyw-
nych - œmierci - ubywa ludzi w Stowarzyszeniu.

Po trzynastu latach dzia³alnoœci Zarz¹du i terenowych organi-
zacji, dorobek Stowarzyszenia jest znaczny. Wystarczy wymie-
niæ: wydanie trzytomowej "Historii Czechów na Wo³yniu", uka-
zanie siê du¿ej iloœci ksi¹¿ek, broszur, map, artyku³ów o powy¿-
szej tematyce, o historii wielu czeskich miejscowoœci na Wo³y-
niu, o emigracji i repatriacji, o dorobku spo³ecznym, kulturalnym
i gospodarczym, o osobistych prze¿yciach w okresie miêdzy-
wojennym i w czasie wojny. Zorganizowano trzy konferencje
naukowe, planowana jest nastêpna. Udzielenie pomocy roda-
kom przesiedlonym z terenu Czarnobyla; szczególnie zadbano o
dzieci. Co roku organizowane s¹ wycieczki na teren by³ych walk
¿o³nierzy czeskich z Wehrmachtem na Prze³êczy Dukielskiej, tak
po stronie s³owackiej, jak i polskiej. Równie¿ wycieczki do Kra-
kowa, Wieliczki, Oœwiêcimia. Tradycyjnie, od 11 lat, przed roz-
poczynaj¹cym siê okresem postu jest "Masopustni veæirek" -
towarzyskie spotkanie, przy suto zastawionych sto³ach, z or-
kiestr¹, wystêpami œpiewaków i tañcami. Impreza ceniona, z du¿¹
frekwencj¹ i zbli¿aj¹ca z sob¹ cz³onków organizacji.

Wa¿n¹ rolê w Stowarzyszeniu odgrywaj¹ ukazuj¹ce siê co
miesi¹c wiadomoœci "Zpravodaj", które otrzymuje ka¿dy cz³o-
nek organizacji w kraju i za granic¹. Na ³amach zamieszczane s¹
ciekawe artyku³y dotycz¹ce ¿ycia ludnoœci czeskiej na Wo³yniu,
walk z niemieckim okupantem, osobistych wspomnieñ, dzia³al-
noœci terenowych organizacji, doraŸnych akcji, jak np. pomoc
powodzianom. Poza tym rubryka "Nasi Jubilaci" i smutna "Na-
sze szeregi opuœcili" oraz inne.

Urodzi³em siê na Wo³yniu w 1925 r., gdzie prze¿y³em osiemna-
œcie lat. Mieszkaj¹c w kilku miejscowoœciach zetkn¹³em siê z
ludnoœci¹ czesk¹, tam zamieszka³¹. Czasami byli naszymi s¹sia-
dami, kole¿ankami i kolegami ze szkolnej ³awy. Prze¿ywaliœmy
wspólnie dobre i z³e okresy jakie nios³a nam historia i codzienne
¿ycie. Pomimo to niewiele wiedzia³em o ich emigracji na Wo³y-
niu, o dorobku spo³ecznym, kulturalnym i gospodarczym czte-
rech pokoleñ, o tajnej organizacji "BLANIK" dzia³aj¹cej od 1941
roku i o repatriacji do Ojczyzny. O tym dowiedzia³em siê po wielu
latach mieszkaj¹c daleko od ziemi wo³yñskiej. Podobnie jest z
moimi rodakami przesiedlonymi z tych terenów. S¹dzê, ¿e mój
artyku³ wype³ni czêœciowo tê lukê.

Zbigniew Wojcieszek, lat 90, Warszawa, lipiec 2014r.
Zdjêcia - autor rozpoczynaj¹cy s³u¿bê wojskow¹
 i po 42 latach
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SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOŒCI
 ZARZ¥DU LKS TECHNIK G£UBCZYCE

  Zarz¹d LKS Technik G³ubczyce w okresie sprawozdawczym (od maja 2014
do kwietnia 2015)odby³ 8  posiedzeñ protoko³owanych, na których podj¹³ 12
uchwa³ .Zarz¹d na pocz¹tku swojej dzia³alnoœci wytyczy³ sobie cele do reali-
zacji i tak ustali³, ¿e podstawowym celem funkcjonowania klubu bêdzie bar-
dziej wzmo¿ona praca spo³eczna cz³onków Zarz¹du  na rzecz klubu:

- poprawa wizerunku klubu poprzez zmianê siedziby biura
- ustalenie nowych za³o¿eñ w systemie szkolenia zawodników
- zapewnienie kadry szkoleniowej na najwy¿szym poziomie
- sp³ata zad³u¿enia finansowego klubu
- pozyskiwanie sponsorów.
   Zarz¹d realizacjê swoich celów rozpocz¹³ od zmiany siedziby klubu, w

miesi¹cu wrzeœniu podj¹³ decyzjê o przeniesieniu siedziby. W listopadzie na-
st¹pi³o otwarcie nowego biura, sk³adaj¹cego siê z dwóch pomieszczeñ, które
zosta³y wyremontowane dziêki pracy spo³ecznej cz³onków Zarz¹du i umeblo-
wane we w³asnym zakresie. Wszystkie puchary,  medale wreszcie znalaz³y
w³aœciwe miejsce i  s¹ wyeksponowane na pó³kach œciennych biura.

 Zosta³y ustalone nowe za³o¿enia w systemie szkolenia zawodników, opraco-
wano przy wspó³pracy trenerów klubu ogólny program szkolenia oraz program
szkolenia indywidualnego dla najbardziej rokuj¹cych zawodników, a tak¿e zosta³
opracowany regulamin sportowy dla zawodników  klubu LKS Technik G³ubczy-
ce. Celem i za³o¿eniem tego programu jest poszerzona kadra trenerska, która
obecnie sk³ada siê z szeœciu trenerów   i  ma za zadanie wyszkolenie zawodników
na miarê klasy europejskiej.

   W sprawie zad³u¿enia klubu Zarz¹d podj¹³ decyzjê o ca³kowitym zaprze-
staniu wyp³acania zobowi¹zañ finansowych wobec zawodników z dniem
30.09.2014r. W zwi¹zku z tym Zarz¹d podj¹³ uchwa³ê ,w której zobowi¹za³ siê
do uregulowania zaleg³oœci finansowych  zawodnikom w terminach i formie
nie zagra¿aj¹cej bie¿¹cej dzia³alnoœci klubu. O tej decyzji Zarz¹d postanowi³
powiadomiæ zawodników osobiœcie, udaj¹c siê w tej sprawie do Warszawy.
Jednoczeœnie Zarz¹d wyrazi³ zgodê na ewentualn¹ zmianê  barw klubowych.
Na dzieñ dzisiejszy zawodnicy Przemys³aw Wacha, Agnieszka Wojtkowska,
Aneta  Wojtkowska, Aleksandra Walaszek nadal reprezentuj¹ barwy nasze-
go klubu, natomiast Wojciech Szkudlarczyk postanowi³ z dniem 28.01.2015r.
przejœæ do innego klubu.

Zarz¹d klubu rozpocz¹³ swoja dzia³alnoœæ w kwietniu 2014 z zad³u¿eniem
na kwotê 44.000,00 z³. Na rok 2015 klub pozyska³ œrodki z ró¿nych Ÿróde³
finansowania. Podpisano  umowê sponsorsk¹ z Firm¹ TOP FARMS z G³ub-
czyc na kwotê 10.000,00 z³. Firma ta chce równie¿ wspó³pracowaæ z klubem
przez lata nastêpne. W grudniu 2014r. klub z³o¿y³  2 oferty na organizacjê
turniejów w badmintonie do Urzêdu Marsza³kowskiego: Grand Prix Juniorów
M³odszych  i M³odzików M³odszych oraz Dru¿ynowych Mistrzostw
Polski Juniorów M³odszych i M³odzików M³odszych. Klub otrzyma³ na
te imprezy dotacjê w kwocie 4.000,00 z³. Klub z³o¿y³ równie¿ wnioski do
Urzêdu Marsza³kowskiego i Urzêdu Miejskiego przyznanie stypendiów
oraz nagród jednorazowych. Stypendia z UM obecnie otrzymuje 8 za-
wodników , z Urzêdu Miejskiego stypendia otrzyma³o 12 zawodników, a
nagrody rzeczowe 6 zawodników.

W lutym 2015r. Zarz¹d klubu podj¹³ uchwa³ê o przyznaniu i wyp³aceniu
jednorazowych nagród pieniê¿nych dla trenera i medalistów Indywidual-
nych Mistrzostw Polski Elity.

Na rok 2015 Klub otrzyma³ dotacje z :
* Urz¹d Miejski  G³ubczyce             162.000,00 z³
* Opolska Federacja Sportu-gratyfikacja     10.900,00 z³
* WZLZS Opole                                                 7.688.00 z³
* przychody z dzia³alnoœci gospodarczej     30.000,00 z³.
Na dzieñ 22.04.2015r zad³u¿enie klubu zmniejszy³o siê do 20.000,00 z³ .
                                                              Zarz¹d LKS Technik G³ubczyce

  SPRAWOZDANIE
Z  DZIA£ALNOŒCI  SPORTOWEJ

LKS  TECHNIK  G£UBCZYC
     ZA  ROK 2014

 Klub LKS Technik G³ubczyce kszta³ci ok. 60 za-
wodników w ró¿nych kategoriach wiekowych: dzieci
i ¿acy, m³odzicy m³odsi, m³odzicy, juniorzy m³odsi,
juniorzy, m³odzie¿owcy i elita. Obecnie do kadry
narodowej powo³anych jest 9-ciu zawodników

w kategoriach : m³odzik, junior m³odszy, junior i
elita. Aktualnie zajêcia sportowe prowadzi 6-ciu tre-
nerów z podzia³em na grupy treningowe. Zajêcia
odbywaj¹ siê piêæ razy w tygodniu od poniedzia³ku
do pi¹tku. Zajêcia  dla najm³odszych z klas I-IV pro-
wadzone s¹ przez czterech trenerów z podzia³em na
trzy grupy.

Trzecia grupê prowadzi Mariusz Kruk, drug¹ Bo-
¿ena B¹k, pierwsz¹ Przemys³aw Krawiec, natomiast
zajêcia indywidualne z wytypowanymi zawodnika-
mi z tej grupy prowadzi Jaros³aw B¹k. Zajêcia dla
zawodników  z kategorii wiekowej starszej prowa-
dzone s¹ równie¿ przez czterech trenerów z podzia-
³em na 2 grupy.

Grupa druga m³odzik m³odszy, m³odzik prowadz¹
trenerzy  Przemys³aw Krawiec i Jaros³aw B¹k, do-
datkowo w tej grupie zajêcia indywidualne z zawod-
nikami prowadzi Przemys³aw Krawiec.

 Grupê pierwsz¹ natomiast od m³odzika do elity
prowadz¹ trenerzy Bo¿ena Haracz i Zbigniew Ser-
wetniki ,  w tej grupie zajêcia  indywidualne prowa-
dzi Bo¿ena Haracz oraz dodatkowo treningi indywi-
dualne Ryszard Borek. Nale¿y  wyjaœniæ, ¿e zajêcia
indywidualne s¹ przeznaczone dla zawodników
wytypowanych przez trenera koordynatora  Bo¿e-
nê Haracz, którzy  rokuj¹ w przysz³oœci wysoki wy-
nik sportowy.

  W roku 2014 zawodnicy naszego klubu uczest-
niczyli w rozgrywkach turniejowych w ka¿dej kate-
gorii wiekowej na szczeblu wojewódzkim, ogólno-
polskim i miêdzynarodowym.

W kategorii dzieci i ¿aków nasi zawodnicy brali
udzia³ w 10 turniejach wojewódzkich, ogólnopol-
skich i miêdzynarodowych, gdzie ogó³em zdobyli
20 medali. W pozosta³ych wy¿ej wymienionych ka-
tegoriach wiekowych zawodnicy LKS Technik
uczestniczyli w 20 turniejach ogólnopolskich oraz
oœmiu turniejach Grand Prix Polski zdobywaj¹c ogó-
³em oko³o 100 medali. Na szczeblu miêdzynarodo-
wym natomiast w kategorii m³odzików, juniorów i
elity brali udzia³ w turniejach zagranicznych na ca-
³ym œwiecie zdobywaj¹c medale oraz równie¿
uczestniczyli w Mistrzostwach Europy Juniorów i
Elity. W Indywidualnych Mistrzostwach Polski na-
tomiast nasi zawodnicy wyst¹pili we wszystkich ka-
tegoriach wiekowych zdobywaj¹c ³¹cznie 26 meda-
li: 11 z³otych, 7 srebrnych i 8 br¹zowych Klub LKS
Technik wyst¹pi³ równie¿ w DMP M³odzików i Ju-
niorów zdobywaj¹c dwa medali, z³oty w kategorii
M³odzików i srebrny w Juniorach

                                              >>> cd. >>>
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XX Wojewódzki
Turniej Tenisa Sto³owego

26.03.2015 w sali Specjalnego Oœrodka Szkolno Wychowaw-
czego odby³ siê XX Wojewódzki Turniej Tenisa Sto³owego.

W zawodach wziê³o udzia³ 36 osób z 6 dru¿yn: G³ogówek,
Grodków, Kluczbork, Leœnica, Strzelce Op., oraz G³ubczyce.

Uroczystego otwarcia zawodów dokona³ Dyrektor Specjal-
nego Oœrodka  Barbara Rosicka. Sêdziowie prowadz¹cy to To-
masz Kiszczyk i Dariusz Sza³agan.

Po raz dwudziesty mieliœmy przyjemnoœæ organizowaæ Woje-
wódzki Turniej Tenisa Sto³owego, to ju¿ tradycja naszej szko³y w
której co roku odbywa siê d³ugo oczekiwany turniej. Zawodnicy
którzy przyje¿d¿aj¹ z tak odleg³ych miast jak np. Kluczbork czy
Grodków mówi¹ wprost: "chcemy tu byæ". I w³aœnie takie s³owa
motywuj¹ nas organizatorów do jeszcze wiêkszego wysi³ku do
jeszcze wiêkszego zaanga¿owania. Ale najbardziej jesteœmy dum-
ni z naszych zawodników, którzy dzielnie podtrzymuj¹ tradycje i
staj¹ na wysokoœci zadania walcz¹c o najwy¿sze trofea.

Tak te¿ by³o i tym razem, uczniowie Specjalnego Oœrodka
Szkolno Wychowawczego w G³ubczycach zdobyli I miejsce dru-
¿ynowo zdobywaj¹c 34 punkty, tu¿ za nami uplasowa³ siê Klucz-
bork który zdoby³  26 pkt., a na miejscu trzecim G³ogówek 24
punkty.

Podziêkowania nale¿y skierowaæ do wolontariuszy z Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych z G³ubczyc, którzy pomogli w spraw-
nym przeprowadzeniu zawodów.

Nagrody zosta³y ufundowane przez Opolskiego Kuratora
Oœwiaty, Specjalny Oœrodek Szkolno Wychowawczy w G³ub-
czycach oraz prywatnego sponsora.

Uczestnicy Turnieju  otrzymali równie¿ ciep³y posi³ek i œwi¹-
teczny upominek.

 Mam nadzieje, i¿ w przysz³ym roku podczas XXI turnieju
równie¿ bêdziemy mogli dumnie reprezentowaæ nasz¹ szko³ê.

                                                       Tomasz Kiszczyk

>>>> dok. Klub LKS w ramach swojej  dzia³alnoœci
sportowej stale wspó³pracuje ze Szko³¹ Mistrzostwa Sportowego w
której kszta³c¹ siê nasi zawodnicy. W dalszym ci¹gu prowadzi dzia³al-
noœæ w zakresie sportu amatorskiego. W zajêciach uczestniczy obec-
nie oko³o 50 osób. Zawodnicy amatorzy bior¹ udzia³ w zawodach
Wojewódzkiej Ligi Amatorów oraz otwartych turniejach amatorskich.

Klub w minionym roku zorganizowa³
równie¿ Ogólnopolski Turniej Grand Prix
Polski Juniorów i M³odzików, turniej dla
amatorów o Puchar Burmistrz G³ubczyc
i Starosty Powiatu G³ubczyckiego a tak-
¿e by³ wspó³organizatorem IMP M³odzi-
ków M³odszych

W roku 2015 plan dzia³ania klubu pod
wzglêdem sportowym jest bardzo po-
dobny do poprzedniego. Klub zamierza
kontynuowaæ szkolenie wed³ug opraco-
wanego programu szkoleniowego,
uczestniczyæ w oko³o 20 turniejach w
tym równie¿ w IMP i DMP ró¿nych kate-

goriach wiekowych. W zakresie organizacji turniejów Klub za-
mierza natomiast zorganizowaæ Grand Prix Polski i DMP Junio-
rów M³odszych i M³odzików M³odszych.

                                                 Zarz¹d LKS Technik Glubczyce

 14 ŒWIATOWE LETNIE IGRZYSKA
 OLIMPIAD SPECJALNYCH,

W dniach 12-20.04.2015 w Bydgoszczy odby³ siê obóz, który
przygotowywa³ zawodników olimpiad specjalnych do 14 Œwia-
towych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które na prze³o-
mie lipca i sierpnia odbêd¹ siê w Los Angeles. W igrzyskach
tych wezm¹ udzia³ uczennice; Karolina Mirga, Ewa Sznurawa,
Katarzyna Mirga oraz nauczyciel Tomasz Kiszczyk ze Specjalne-
go Oœrodka Szkolno - Wychowawczego w G³ubczycach, a bê-
dziemy walczyæ w dyscyplinie pi³ka no¿na.

  Poza codzien-
nymi treningami
mieliœmy tak¿e
zajêcia dodatko-
we, które u³a-
twia³y nam wza-
jemne poznanie
siê oraz integra-
cje. Podczas na-
szego pobytu
powsta³a niesa-
mowita wiêŸ miê-
dzy zawodnikami czy sztabem trenerskim, mo¿na powiedzieæ z pe³n¹
œwiadomoœci¹ i¿ zadania obozu zosta³y zrealizowane w stu pro-
centach. W trakcie codziennych odpraw omawiano ka¿d¹ z piêt-
nastu dyscyplin sportowych, pokazywano zdjêcia oraz filmiki z
miejsc w których bêdziemy przebywaæ podczas zawodów w USA.

 W Œwiatowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w
Los Angeles weŸmie udzia³ ponad 7 tysiêcy sportowców ze 177
krajów œwiata. Honorowy patronat nad wydarzeniem obj¹³ Pre-
zydent USA Barack Obama  z ma³¿onk¹. Organizatorzy spodzie-
waj¹ siê obecnoœci ponad 500 tysiêcy widzów. Bêdzie to naj-
wiêksze na œwiecie wydarzenie sportowe i humanitarne w 2015
roku, a tak¿e najwiêksza impreza sportowa, zorganizowana w Los
Angeles od czasu Igrzysk Olimpijskich w 1984 roku.

                                                               Tomasz Kiszczyk
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XIX M£ODZIE¯OWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY
  Po raz kolejny dru¿yna reprezentuj¹ca Zespó³ Szkó³ Me-

chanicznych wziê³a udzia³ w XIX edycji M³odzie¿owego Tur-
nieju Motoryzacyjnego na szczeblu wojewódzkim, który odby³
siê 17.04.2015 w Wojewódzkim Oœrodku Ruchu Drogowego
w Opolu. Dru¿yna w sk³adzie: Kamil Mekitów z klasy 3cd oraz
Dawid Cykowski i Mateusz Mas³owski z klasy 2bd zdoby³a
pierwsze miejsce i do³¹czy³a do zaszczytnego grona uczniów
naszej szko³y, którzy zdobywali ten tytu³ w poprzednich latach.

Uczestnicy rywalizowali w nastêpuj¹cych konkurencjach:
- test z przepisów ruchu drogowego,
- test z wiedzy o historii motoryzacji,
- udzielanie pierwszej pomocy,
- obs³uga motoroweru,
- jazda sprawnoœciowa motorowerem,
- jazda sprawnoœciowa samochodem.
Dodatkowo Kamil Mekitów zdoby³ indywidualny tytu³ dla

najlepszego uczestnika turnieju, a Dawid Cykowski wyró¿-
nienie za zdobycie najwiêkszej iloœci punktów w teœcie z wie-
dzy o historii motoryzacji. Zwyciêska dru¿yna za zajêcie pierw-
szego miejsca otrzyma³a aparaty cyfrowe.

Opiekunem dru¿yny by³ nauczyciel Krzysztof Malik

 XIV MIÊDZYSZKOLNY KONKURS FIZYCZNY
      11 marca w  Zespole Szkó³ Mechanicznych odby³ siê uroczy-

sty fina³  XIV Miêdzyszkolnego Konkursu Fizycznego. W tym
roku bohaterem konkursu by³ Niels Bohr, noblista, twórca modelu
atomu wodoru. Fina³owi towarzyszy³a wystawa prac.

Konkurs sk³ada³ siê z piêciu kategorii, w ka¿dej z nich rozdano
dyplomy i nagrody.

W œwietlicy zebrali siê nagrodzeni uczniowie i wielu szacow-
nych goœci: dyrektorzy szkó³ bior¹cych udzia³ w konkursie, fizycy
z naszego powiatu i przedstawiciele w³adzy.

Po przywitaniu goœci, dyrektor ZSM uroczyœcie otworzy³ fina³
konkursu. Nastêpnie uczniowie klasy 1m przybli¿yli sylwetkê Nie-
lsa Bohra przedstawiaj¹c ciekawostki z ¿ycia duñskiego fizyka. Po
czym nast¹pi³a projekcja krótkiego filmu przygotowanego przez

uczniów klasy 2di i rozdano
dyplomy i nagrody.

Najpiêkniejszy portret
Nielsa Bohra  - I m. -  Alek-
sandra Mazur ZSO, II m. -
Bartosz G³ówka ZSM, III m.
- Marzena Linczewska
ZSCKR, Wyró¿nienie  -
Aleksandra G³owiszyn ZSO,
Julita Wêglarz ZSO, - Pawe³
Pi¹tkowski ZSO

Najpiêkniejszy album o
¿yciu i osi¹gniêciach Nie-
lsa Bohra

I m. -  Aleksandra Fit
ZSM, II m. - Agata Bienias
ZSCKR, Klaudia Ch³ap
ZSO, III m. - Dawid Mora-
wiec ZSO

Prezentacja multime-
dialna o
¿yciu  i
osi¹gniê-
ciach Nie-
lsa Bohra

I m. -
Emilia Go-
s p o d a r -
czyk ZSO,
M a g d a
S o b c z a k
ZSO, II m. -
Katarzyna
Sito ZSM,
J o l a n t a

Borkowska ZSM, III m. - Mariusz Karpina LO Kietrz, Bartosz De-
reñ ZSO, Wyró¿nienie - Piotr G³ogiewicz ZSCKR, Marzena Lin-
czewska ZSCKR

Test wiedzy o ¿yciu i osi¹gniêciach Nielsa Bohra
I m.-  Wojciech Bury ZSO, II m. - Marcin Hipnarowicz ZSO, III m.

- Aleksandra Fit ZSM, Bartosz G³ówka ZSM
Najpiêkniejsza praca manualna dotycz¹ca Nielsa Bohra
I m. -  Krystian Wojtuœ ZSO,,II m. - Magdalena Larysz ZSM
III m.- Katarzyna Halikowska ZSO, Alicja Biliñska ZSO
                                                    Laureatom Gratulujemy!
                                                    Sponsorom Dziêkujemy!

IV KONKURS MATEMATYCZNY
 POGRANICZA ŒL¥SKO-OPOLSKIEGO
13 kwietnia 2015r w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w

Strzelcach Opolskich  odby³ siê IV Konkurs Matematyczny
Pogranicza Œl¹sko-Opolskiego.

  Wystartowa³o w nim ponad 20 dwu-
osobowych dru¿yn ze szkó³ ponadgimna-
zjalnych z województwa opolskiego i œl¹-
skiego. Po rozwi¹zaniu  9 zadañ otwartych
oraz 15 testowych klasyfikacja koñcowa
wygl¹da³a nastêpuj¹co: kat. techników

I m.  Zespó³ Szkó³ nr 3 im. M. Reja
w Kêdzierzynie-KoŸlu
II m.  Zespó³ Szkó³ Mechanicznych
 w G³ubczycach
IIIm. - Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych
i Ogólnokszta³c¹cych w Oleœnie
Nasz¹ szkolê - ZSM -  reprezentowali

uczniowie klas pierwszych tj.Aleksandra
Fit z Technikum Ekonomicznego oraz
£ukasz Zalecki  z Technikum Mechaniczne-
go, którzy byli przygotowywani przez na-
uczycielkê matematyki-Wies³awê Sobo-
lewsk¹. Gratulujemy  i ¿yczymy sukcesów.
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     LZS Karate-Do G³ubczyce
12 kwietnia 2015r w Bratys³awie odby³ siê 35 th GRAND

PRIX SLOVAKIA. W zawodach startowa³o oko³o 700 zawodni-
ków z 8 pañstw. Polskê reprezentowa³y kluby z Poznania, Ka-
lisza, Bielska Bia³ej oraz Ludowy Zespó³ Karate-Do G³ubczy-
ce który reprezentowali Klaudia Bociek i Szymon Cieœlik.

Szymon  który w kata kadetów wygra³ 3 walki 5-0 a w czwartej
o wejœcie do finalu przegra³ 3-2 oraz w repasa¿u o br¹zowy me-
dal przegra³. Klaudia Bociek startowa³a w juniorach i U 21 w obu
konkurencjach przegra³a o wejœcie do fina³u i w obu repasa¿ach.

 Zawodnicy nasi zmierzyli siê z mistrzami Europy i mistrzami
swoich pañstw. By³ to pierwszy start naszych zawodników na
takiej imprezie, zdobycie przez Klaudiê  w juniorach i U21 IV
miejsca oraz Szymona w kadetach IV miejsca uznaæ nale¿y za
du¿y sukces. Oprócz wyników sportowych du¿e znaczenie mia-
³o zdobycie doœwiadczenia startowego, a dla trenera wspania³y
materia³ szkoleniowy. Mogliœmy równie¿ zwiedziæ stare miasto
Bratys³awy.

 X OTWARTY PUCHAR KARATE
GOJU RYU  „ ODRA CUP 2015”.

  28 marca 2015r w Œcinawie w  zawodach startowa³o oko³o
200 zawodników z 14 klubów.

Ludowy Zespó³ Sportowy reprezentowali: Szymon Cieœlik, Ma-
ciej Kowalczyk, Aleksander Kolasa, Tomasz Kolasa, Jakub  Pa-
tryjach, Mateusz Stankiewicz, Klaudiusz Leliñski, Franciszek
Wysocki, Aleksander Rojek, Michalina Jung, Anna Paruszew-
ska, Julia Hac, Wiktoria Sawicka oraz Oliwia Rojek. Medale zdo-
byli: Szymon Cieœlik  z³oty medal w kata 12-13 grupa A, Maciej
Kowalczyk zloty medal  w kata12-13 lat  grupa B, Mateusz Stan-
kiewicz z³oty medal kata 10-11 lat, Klaudiusz Leliñski z³oty medal
kata 8-9 lata grupa A, Franciszek Wysocki z³oty medal 8-9 lat
grupa B, Aleksander Rojek  z³oty medal  w klata7 lat i m³odsi,
Michalina Jung z³oty medal kata 12-13 lat, Julia Hac z³oty medal
w kata 8-9 lat,Wiktoria Sawicka w Kata 7 lat i m³odsi. Srebrne
medale zdobyli: Ania Paruszewska w kata 7 lat i m³odsze, Jakub
Patryjach w kata 10-11 lat i Tomasz Kolasa 8-9 lat. Br¹zowe me-
dale zdobyli: Aleksander Kolasa w kata 12-13 lat grupa B oraz
Oliwia Rojek w kata 8-9 lat.  Julia Hac i Wiktoria Sawicka otrzy-
maly puchary za zajêcie I miejsca w rankingu zawodnikow w
kategori NAJLEPSZEGO ZAWODNIKA  Tak wspania³ego suk-
cesu naszych zawodników nie odnotowaliœmy jeszcze nigdy.
Œwiadczy  to o pe³nym zaanga¿owaniu zawodników w przygo-
towania do startów  za co im serdecznie dziêkujê.  Jestem dumny
¿ê mogê trenowaæ takich zawodników. Dziêkujê rodzicom za
wspó³pracê.

 GRAND PRIX World Karate Cup
W dniach 25-26 kwietnia 2015r w Hradec Kralowe/ Czechy

/ odby³o siê GRAND PRIX World Karate Cup.
 W zawo-

dach starto-
wa³o 1458
osób z 13
pañstw w
tym z Egip-
tu i Japonii i
120 klubów.
Wœród tak
licznej gru-
py wspa-

nia³ych zawodników udzia³ w zawodach wziê³a liczna grupa Lu-
dowego Zespo³u Sportowego Karate-Do G³ubczyce w sk³adzie
Klaudia Bociek, Szymon Cieœlik, Maciej Kowalczyk, Jakub Pa-
tryjach, Aleksander Kolasa, Tomasz Kolasa, Mateusz Stankie-
wicz, Julia Hac, Wiktoria Sawicka i Michalina Jung. Zawodnicy
naszego klubu byli pierwszy raz na tak presti¿owych zawodach
co te¿ uwidoczni³o siê w startach zajmuj¹c trzy  pi¹te miejsca
miejsca. Najwiêkszy sukces z naszej ekipy zaj¹³ SZYMON CIE-
ŒLIK zdobywaj¹c z³oty medal w kata 12-13 lat. Ogólny wynik
naszej grupy nale¿y uznaæ za bardzo dobry bior¹c pod uwagê
zdobyte doœwiadczenie.

 SPOTKANIE U  MARSZA£KA

   17 kwietnia 2015r w
Opolu odby³o siê Spotka-
nie Marsza³ka Wojewódz-
twa Opolskiego ze Stypen-
dystami Sportowymi.
Wsród wielu utytu³owa-
nych zawodników i trene-
rów ró¿nych dyscyplin
byli równie¿ przedstawice-
iele Ludowego Zespo³u
Sportowego Karate-Do
G³ubczyce trener Janusz
Ho³da oraz Zawodnicy: Klaudia Bociek i Szymon Cieœlik, którzy
za wysokie wyniki sportowe otrzymali roczne stypendium.

                                                                                 Janusz Ho³da



REKLAMA W G£OSIE G£UBCZYC
 G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o zasiêgu

gminy, w formacie A4 z ok³adk¹ w kolorze. Ukazuje siê na
prze³omie miesiêcy w nak³adzie 1200 egz. oraz w wersji

elektronicznej. Reklamy - tylko czarno bia³e na wewnêtrz-
nych stronach - podstawowy modu³ - w  ramce 9x9cm,

jednorazowa edycja 100,00z³ +VAT,
przy wiêkszej iloœci cenê mo¿na negocjowaæ.

   Treœæ reklam nadsy³aæ  w wersji elektronicznej w pliku
JPG (rozdz. 300dpi) na adres e-mail "janwac@o2.pl", w
terminie do 15. ka¿dego miesi¹ca na miesi¹c nastêpny,

wraz z podaniem "parametrów"
niezbêdnych do wystawienia

 Faktury Vat przez Miejski Oœrodek Kultury.

G³os G³ubczyc -

 bezp³atny informator samorzadowy
 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach.

 (ISSN 1234-0890)
nak³ad 1200 egz.

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

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

e-mail janwac@o2.pl

Materia³y zamówione
i niezamówione przyjmujemy

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

Urzêdu Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za nades³ane  i

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

Nie odpowiadamy za treœæ zamieszczonych
 og³oszeñ i reklam.

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

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

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

Fotografie noworodków:

KADR Studio

Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur,

G³ubczyce,

 Grunwaldzka 2, 662 065 354

Data Godzina Konkursy Gmina     Miejsce
24 IV9.00 Recytatorski SP I - III Kietrz Dom Kultury

12.00Recytatorski  Gimn. ,Sz. Ponadgim.
27 IV 9.00 Recytatorski    Kl. IV - VI Kietrz Dom Kultury
12 V 10.00Taneczny G³ubczyce Miejski Oœrodek Kultury
14 V 10.00Plastyczny     warsztaty  Baborów Sala widowiskowa, Oœrodek  Kultury
11 V 9.00 Piosenki   SP kl. IV- VI Kietrz Dom Kultury
7 V 9.00 Piosenki    SP kl. I-III Kietrz Dom Kultury

12.00Piosenki     Gimnazja,. Szko³y  Ponadgimnazjalne.
20V 9.00 Przedszkola "Œwiat Dziecka"Branice Branice  Przedszkole Katolickie
13 V 10.00Teatralny warsztaty G³ubczyce Miejski Oœrodek Kultury
27 V 17.00ZAKOÑCZENIE Branice Branice

XV FESTIWAL KULTURY POWIATOWEJ BRANICE 2015

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie
Operacja wspó³finansowana jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIA£ANIA "P£ASKOWY¯ DOBREJ ZIEMI"
ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz
og³asza konkurs kulinarny "DOBRE BO Z MOJEGO GOSPODARSTWA"
Zapraszamy do udzia³u w konkursie Ko³a Gospodyñ Wiejskich, organizacje pozarz¹dowe posiadaj¹ce osobowoœæ prawn¹ i
dzia³aj¹ce na rzecz rozwoju wsi z obszaru objêtego Lokaln¹ Strategi¹ Rozwoju LGD "P³askowy¿ Dobrej Ziemi", instytucje
prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na obszarze LGD i inne podmioty z wy³¹czeniem osób fizycznych.
Prosimy o sk³adanie lub nadsy³anie  formularzy zg³oszeniowych  ze stosownymi oœwiadczeniami w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 04.05.2015r. do biura LGD "P³askowy¿ Dobrej Ziemi".
W celu wy³onienia najlepszego produktu spo¿ywczego, powo³ana zostanie Komisja Konkursowa, która oceniaæ bêdzie:
- nazwê produktu spo¿ywczego, - walory smakowe, - estetykê i formê prezentacji, - sk³adniki, - zwi¹zek z tradycj¹.
Produkt spo¿ywczy przed³o¿ony w konkursie kulinarnym "DOBRE BO Z MOJEGO GOSPODARSTWA" powinien spe³niaæ
warunki okreœlone w regulaminie konkursu pod adresem organizatora
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Serdecznie Witamy 39 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej, urodzonych w  marcu 2015

w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach. Rodzicom Gratulujemy!

Alert Filip
s.Judyty Skrzypiec

17.03.2015 6.45 3450/54

Baran Maja c.Izabeli
G³ubczyce 03.03.2015

11.40 3100/56

Burakowski Kamil
s.Ewy Pilszcz

17.03.2015 9.15 3920/60

Cyganek Zuzanna
c.El¿biety ŒciborzyceM.
03.03.2015 12.50 3300/56

Foryœ Igor
s.Anny Mokre Kol.

02.03.2015 9.25 3400/60

Galus Miko³aj
s.Joanny Namys³ów

01.03.2015 16.20 4450/59

Jaroñ Antonina
c.Katarzyny G³ucho³azy
10.03.2015 16.15 3220/56

Karoñ Sebastian
s.Jolanty Nasiedle

07.03.2015 20.20 2650/54

Kmiecik Dominik
s.Magdaleny Baborów
31.03.2015 13.20 3730/55

Komisarska Wiktoria
c.Barbary G³ubczyce

30.03.2015 19.15 3650/57

Korbecka Blanka
c.Anny Krzy¿owice

13.03.2015 21.20 4100/61

Mandyna Zofia
c.Anny Prudnik

03.03.2015 22.35 3500/58

Pasoñ Antoni
s.Natalii G³ubczyce

01.03.2015 14.25 2700/52

Peciak Miko³aj
s.Pauliny G³ucho³azy

30.03.2015 9.40 4400/63

Pierzcha³a Pawe³
s.Agnieszki W³odz.Kol.
08.03.2015 10.33 3700/56

Pleœniarska Anastazja
c.Justyny G³ubczyce

19.03.2015 8.30 3150/54

Pleœniarski Kacper
s.Marty G³ubczyce

16.03.2015 8.55 3200/56

Sobótkowska Karolina
c.Beaty £¹cznik

23.03.2015 8.40 2950/55

Trzebuniak Lidia c.Sylwi
G³ubczyce 19.03.2015

11.00 3950/ 57

Uchy³a Milena c.Brygi-
dy Baborów 05.03.2015

23.30 3300/54

Wolny Amelia c.Edyty
G³ubczyce 14.03.2015

20.55 3400/55

         CHROÑ NAS PANIE…

Przed tymi, którzy z³o czyni¹,
Przed tymi, którzy ur¹gaj¹;
Przed tymi, którzy z³orzecz¹,
Przed tymi, którzy k³ami¹;
Przed tymi, którzy pa³aj¹ nienawiœci¹,
Przed tymi, którzy siej¹ grozê;
Przed tymi, którzy krzywdz¹ s³owem,
Przed tymi, którzy z ¿ycia  piek³o robi¹;
Przed tymi, którzy rani¹ serce,
Przed tymi, którzy obra¿aj¹;
Przed tymi, którzy rzucaj¹ oszczerstwo,
Przed tymi, którzy cz³eka za nic maj¹;
Przed tymi, którzy znies³awiaj¹,
Przed tymi, którzy podepcz¹;
Przed tymi, którzy pogardzaj¹,
Przed tymi, którzy zbezczeszcz¹;
Przed tymi, którzy ¿¹dni zemsty,
Przed tymi, którzy Dekalog odrzucaj¹…
          CHROÑ NAS PANIE!

Maria Farasiewicz



   MAJ 2015 nr 5/26420

ROZPOCZÊCIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO  W BRACISZOWIE
    W  sobotnie przedpo³udnie 21 marca motocykliœci z G³ubczyc  i okolic spotkali siê pod ratuszem, sk¹d wyruszyli do Braci-
szowa, gdzie w koœciele parafialnym zosta³a odprawiona msza œwiêta za wszystkich je¿d¿¹cych motocyklami. Po mszy ksi¹dz
proboszcz Krzysztof Wójtowicz poœwiêci³ motocykle i rozpoczê³a siê parada, która przejecha³a przez:  Mokre Koloniê,
Pietrowice, Chomi¹¿ê, Krasne Pole, Lenarcice, Opawicê, Radyniê i wróci³a do Braciszowa. Na placu sportowym odby³ siê
piknik  podczas  którego  w mi³ej atmosferze  przy ognisku i kie³basce minê³o popo³udnie. Sezon motocyklowy na g³ubczyc-
kiej ziemi uwa¿amy za otwarty.                                                                                                      Pozdrawiamy Motocykliœci.

X  MARSZ  PAMIÊCI  2.04.2015


