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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

WYNIKI WYBORÓW
 DO SEJMU I SENATU
Red. G³osu G³ubczyc informuje, ¿e je-

dynym miejscem w Polsce, w którym zgro-
madzone zosta³y z ca³ego kraju,  wyniki
wyborów do Sejmu i Senatu jest Pañstwo-
wa Komisja Wyborcza  (PKW)  w War-
szawie.  Je¿eli jeszcze kogoœ interesuj¹
szczegó³owe wyniki , dostêpne s¹ na stro-
nie internetowej PKW. Link -

"parlament2015.pkw.gov.pl"
 Woj. Opolskie to Okrêg NR: 21

KG Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
  uruchomi³a stronê internetow¹

pod tytu³em "Zgaœ Ryzyko".
G³ównym celem jest ograniczenie liczby

ofiar po¿arów mieszkañ oraz zatruæ tlenkiem
wêgla w Polsce w ci¹gu najbli¿szych 10 lat.
Na stronie www.zgasryzyko.pl mo¿emy m.in.
zapoznaæ siê skutkach zatruæ tlenkiem wê-
gla, gdzie nale¿y zak³adaæ czujki dymu, a tak-
¿e w jaki sposób bezpiecznie u¿yæ gaœnicy.

Serdecznie wszystkim zachêcamy do odwie
dzenia tej strony.
W paŸdzierniku uruchomiliœmy tak¿e nasz
fanpage na facebooku.
 Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia
 i polubienia naszej strony.

URZ¥D MIEJSKI  ZMIENI£
PROJEKT STRONY INTERNETOWEJ
Aktualna strona jest nowoczesna - przede

wszystkim wychodzi naprzeciw potrzebie jest
tzw. "responsive design" - a wiêc  przyjazna
w ogl¹daniu na ró¿nego rodzaju urz¹dze-
niach. Pocz¹wszy od komputerów stacjonar-
nych z du¿ymi monitorami, poprzez tablety, a
skoñczywszy na smartfonach z ma³ymi wy-
œwietlaczami.

£adna, kolorowa i atrakcyjna.
 Z du¿ymi mo¿liwoœciami.
http://www.glubczyce.pl
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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

WYWIAD Z BURMISTRZEM
 ADAMEM KRUP¥
 DLA TVG, GG,
Telewizja G³ubczyce.  Dzieñ dobry, Witam Pañstwa bardzo

serdecznie.   Obiecaliœmy Pañstwu,  ¿e regularnie bêdziemy
siê spotykaæ  przed kamer¹ telewizyjn¹.

  Panie Burmistrzu, dziêkujê za zaproszenie do Pañskiego
gabinetu.  Co ciekawego wydarzy³o siê w ostatnim okresie?

TVG. Jakie najwa¿niejsze inwestycje 2015 roku zosta³y
wykonane na drogach gminy G³ubczyce?
Burmistrz Adam Krupa.
Najwa¿niejsze inwestycje drogowe w tym roku?
Ten rok  jest  bud¿etowo spokojny, bo nie by³o szans na pozyski-

wanie pieniêdzy unijnych.  Skupiliœmy siê na tym, co mo¿emy wy-
konaæ albo zmodernizowaæ z w³asnego bud¿etu.  Tak uda³o siê ju¿
zrobiæ parê rzeczy, niektóre jeszcze do koñca roku musimy wyko-
naæ. ̄ eby nie byæ go³os³ownym muszê pos³ugiwaæ  siê liczbami.

   G³ówna inwestycja -  ul. Stalmacha   zosta³a zrobiona   jesz-

cze z programu wsparcia z tzw. "schetynówek"   kosztowa³a z
bud¿etu gminy 850 tys. z³.

  Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  zosta³a zrobiona
droga w Równem,  pierwszy etap  wykonany by³ przez mieszkañ-
ców. Jest to droga  prowadz¹ca do Rudoltic w Czechach, a by³a
bardzo oczekiwana przez mieszkañców. W tym roku po³o¿yliœmy
tam nawierzchniê asfaltow¹, kosztowa³o to 170 tys. z³

    Myœlê, ¿e mieszkañcy G³ubczyc zauwa¿yli, ¿e  w koñcu zro-
biliœmy jedn¹  z najgorszych naszych ulic -  Garbarsk¹  - zosta-

³a po³o¿ona nowa nawierzchnia i chodnik,  kosztowa³o nas to
140 tys. z³,  pozosta³ tam jeszcze do wykonania chodnik po dru-
giej stronie oraz oœwietlenie, dwa punkty zostan¹ dostawione,
robimy na to  dokumentacjê.

  Z mniejszych wykonanych rzeczy - remont ul. Krêtej od Jana
Paw³a II  do Ratuszowej - koszt  33 tys. z³.  Tym samym zakoñczy-
liœmy rewitalizacjê pewnego obszaru, ca³y Pl. Józefa i  otoczenie.

    Poprawiliœmy nawierzchniê ul. Chrobrego, do tego  mamy

mieszane uczucia, ale chcieliœmy spróbowaæ, to kosztowa³o 25
tys. z³. Wed³ug  zapewnieñ firmy "Bitunowej",  która  jest wyko-
nawc¹,  by³o to  robione metod¹ natryskow¹, pozwoli  to, ¿e
przez 3-4 lata zabezpieczona bêdzie  nawierzchnia,  która zaczy-
na³a  siê powoli " sypaæ" mówi¹c kolokwialnie.  Tak te¿  popra-
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wiona zosta³a  ul. Ba³uckiego. To by³a próba, w ten sposób
zabezpiecza siê przed dalsz¹ degradacj¹ prowadz¹c¹ do du¿ych
kosztów.

     Doprowadziliœmy  ul. Kochanowskiego do porz¹dku. Zro-
biliœmy tutaj dwa wjazdy -  do Spó³dzielni Rzemieœlniczej i  drugi
od strony posesji prywatnej. Te dwa wjazdy kosztowa³y 16 tys.
z³ Starostwo zrobi³o parking. My te¿ do³o¿yliœmy swoje 8 tys. z³

Wykonaliœmy te¿ kilka  mniejszych  prac drogowych na
wsiach, które by³y bol¹czk¹ mieszkañców.

Za 13 tys. w Gadzowicach  po³o¿ona zosta³a  nowa nawierzch-
nia. Wyremontowaliœmy drogê w Lenarcicach od drogi powia-
towej,  do mostku granicznego  do Linhartowych,  dlatego, ¿e po
stronie czeskiej jest ³adna droga, a  wje¿d¿aj¹c do Polski wygl¹-
da³a niespecjalnie. Zrobiliœmy to za kwotê 28 tys. z³.

    Podobne roboty wykonaliœmy w Lisiêcicach, Bogdanowi-
cach i Ciermiêcicach za kwoty  16 tys.,  27 tys., i 5 tys.   Zrobi-
liœmy  to, jako pok³osie naszych propozycji wspó³pracy ze so-
³ectwami, które je¿eli z w³asnych so³eckich  œrodków  przygoto-
wa³y pod³o¿e z t³ucznia, my po³o¿yliœmy asfalt.

W tym roku zrobimy  jeszcze - jesteœmy ju¿ po  przetargach -

ul. Koszarow¹,  to bêdzie kosztowa³o 155 tys., myœlê, ¿e to w

znacz¹cy sposób poprawi estetykê tej czêœci miasta.
"Drogê "  - od ul. Koœciuszki obok by³ej restauracji "Sudec-

kiej",  do  ul. Wa³owej. Koszt tych robót wyniesie 110 tys. z³.
 Robimy  dalszy remont g³ównej alejki na cmentarzu,  zosta-

nie ona wy³o¿ona now¹  kostk¹  a¿ do  krzy¿a. Bêdzie to koszto-
waæ  40 tys. z³.

Jesteœmy ju¿ po rozmowach z PSS i w³aœcicielem pasa drogo-

wego, dróg krajowych i wojewódzkich. Uda³o nam siê porozu-
mieæ z PSS  o  przekazanie Gminie dzia³ki  przy ulicy Moniuszki.
Dziêki temu dokoñczymy chodnik od ronda  do sklepu  "Media

Expert",  tam by³a taka sytuacja, ¿e do po³owy by³ wykonany, a
reszta nie, bo to nie by³ ju¿ nasz grunt. Koszt robót  - 20 tys. z³.
Z Zarz¹dem Spó³dzielni Mieszkaniowej uda³o siê wreszcie  usta-
liæ, przejêcie drogi ³¹cz¹cej  Os. Konstytucji z ul. Kochanowskie-
go, obok Gimnazjum nr 1. Ten odcinek  zrobimy na pewno,  jako
drogê  dojazdow¹ do Os. Konstytucji w 2016r.  powstan¹ te¿
miejsca parkingowe.

Na "osiedlu" Nowe Go³uszowice jeszcze w tym roku  wykona-
my prace drogowe za 400 tysiêcy z³otych .  Z  braku dostêpu do
œrodków unijnych na ten rok,  trzeba by³o  szukaæ dostêpu do
innych Ÿróde³ finansowania. Uda³o nam siê pozyskaæ œrodki z
Agencji Nieruchomoœci Rolnych Skarbu Pañstwa dla tzw.  osie-
dli popegeerowskich.  Staraliœmy siê,  ¿eby dostaæ dofinanso-
wanie i tak siê sta³o.

Otrzymaliœmy w sumie oko³o 400 tys. z³. obecnie jest przepro-
wadzana procedura wy³onienia wykonawcy, jedyne co mnie
martwi, ¿e jest tak póŸno, ¿e pod presj¹ czasow¹ musimy to
zrobiæ  do 15 grudnia. Pieni¹dze musz¹ byæ rozliczone,  to jest
dotacja,  na dzieñ dzisiejszy w wysokoœci  92 procent kosztów
do 400 tys. z³, je¿eli po przetargu oka¿e siê, ¿e bêdzie jeszcze
taniej, to mo¿liwe,  ¿e  zrobimy za pieni¹dze z Agencji  w 100
procentach  czyli za darmo, bez naszego wk³adu. To nie bêdzie
wszystko, to bêdzie, tak myœlê, po³owa dróg, ale w przysz³ym
roku poczynimy dalsze starania.

  TVG. W ostatnim czasie gmina G³ubczyce pozyska³a znacz-
ne kwoty pieniê¿nego wsparcia  z zewn¹trz, mo¿e Pan powie-
dzieæ sk¹d, jakie s¹ to kwoty, na co zostan¹ wykorzystane?

    AK.  Z Funduszu Ochrony Œrodowiska uda³o nam siê uzy-
skaæ kwotê 400 tys. z³  za któr¹ rozpoczniemy prace rewitaliza-
cyjne w parku. Bêd¹ one  obejmowaæ,  przede wszystkim prace
pielêgnacyjne, wycinka, ciêcia pielêgnacyjne, zak³adanie traw-
ników,  nowych  klombów, to znaczy  prace dotycz¹ce  roœlinno-
œci. Projekt ju¿ mamy. W ramach tych  pieniêdzy zrealizujemy
jego czêœæ.  Pieni¹dze z Funduszu Ochrony  nas wspomagaj¹,
bo musimy mieæ wk³ad w³asny z bud¿etu w wysokoœci 50%,
dlatego na ostatniej sesji przesunêliœmy dodatkowo na ten cel
400 tys. i zmieœcimy siê w  kwocie 800 tys. z³. Wykonamy  od-
wodnienie i alejki w okolicach pomnika Armii Czerwonej.

  To s¹ wszystkie  tegoroczne œrodki  ok. 800 tys. z³.wydatko-
wane na park.  Bo w naszej ocenie pieni¹dze które mamy   zade-
klarowane  na przysz³y rok w subregionie  nyskim  w kwocie 2,4
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mln z³  s¹ niewystarczaj¹ce  na zrealizowanie ca³ego projektu.
Dlatego pomimo nagl¹cych terminów zdecydowaliœmy siê na
rozpoczêcie prac w parku w tym roku.

  TVG. G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja spó³ka gmin-
na,   przes³a³a do Rady Miejskiej wieloletni  program inwe-
stycyjny   na  lata 2016 - 2018,  co ten projekt zawiera?

    AK. G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja   jako spó³ka
Gminy ma obowi¹zek przedstawiæ mi oraz do  akceptacji  Rady
Miejskiej program inwestycyjny wieloletni. Taki program
zosta³ przedstawiony.

   Nieraz ju¿ mówi³em, ¿e jestem bardzo zadowolony z pracy
naszej spó³ki wodoci¹gowo - kanalizacyjnej, ¿e du¿o siê robi,
choæ  czasami utrudniaj¹ nam ¿ycie, bo trzeba zamkn¹æ do-
p³yw wody, je¿eli jest  jakaœ awaria. Sieci w wiêkszoœci  budo-
wane przed wojn¹ dekapitalizuj¹ siê, a niestety,  trzeba  utrzy-
maæ  stan na wysokim poziomie  technicznym  i  z tego spó³ka
wywi¹zuje siê dobrze.

    Natomiast je¿eli chodzi o plan  inwestycji,  spó³ka przed-
stawi³a plan  finansowy bardzo ambitny,  na kwotê 9 milionów
siedemset tys. z³,  Jest to  znacz¹cy wydatek na przestrzeni
trzech lat i bêdzie w  ca³oœci finansowany ze œrodków w³a-
snych i  œrodków zewnêtrznych, które spó³ka zamierza pozy-
skaæ z  m.in. z funduszy unijnych.

    G³ówne zadania które w tym  programie  s¹ zawarte to
budowa kanalizacji w Klisinie, to bêdzie ostatnia lub  przed-
ostatnia du¿a  wioska, któr¹ bêdziemy kanalizowaæ na zasa-
dzie ogólnosp³awnej. Resztê spróbujemy dotowaæ i opracuje-
my   program oczyszczalni  indywidualnych w   mniejszych
miejscowoœciach, bo   wynik ekonomiczny,  który musi byæ
brany pod uwagê przy inwestycjach przemawia za tym, ¿eby
tam preferowaæ  takie oczyszczalnie. Kanalizacja Klisina to
zadanie  na  4 mln z³.

     Drugie du¿e zadanie to budowa  zbiornika na wodê w okoli-
cach ul. Ko³³¹taja, ¿eby zapewniæ ci¹g³oœæ dostaw wody   przede
wszystkim du¿ym odbiorcom  jak mleczarnia, Toska, Galmet, ale
tak¿e dla zapewnienia pewnoœci zasilania na indywidualne potrze-
by.  To s¹ dwie du¿e inwestycje. Po za tym jest zaplanowana zna-
cz¹ca modernizacja sieci wodoci¹gowej w Mokrem Kolonii,  ta
sieæ  wykonana  by³a nienajlepiej.  Jeszcze spor¹ kwotê przezna-
czymy na remonty kanalizacji deszczowych. W tym roku  by³a
susza, ale  by³y lata kiedy po nawa³nicy lub ulewnym  deszczu
nasza kanalizacja deszczowa nie potrafi³a odebraæ wody w wielu
miejscach i mieliœmy lokalne podtopienia.

    Cieszê siê, ¿e spó³ka prowadzi program innowacyjny dotycz¹-
cy zdalnego odczytywania  radiowego. Maj¹  te¿ system monitorin-
gu sieci kanalizacyjnej i w tym zakresie wspó³pracuj¹ z PAN   Ozna-
cza to, ¿e spó³ka idzie w dobrym kierunku.

  TVG.  W Urzêdzie  Marsza³kowskim w Opolu odby³o siê 25
09. spotkanie dotycz¹ce naszej linii kolejowej Rac³awice Œl¹-
skie - G³ubczyce,  czy mo¿e Pan coœ wiêcej powiedzieæ na ten
temat, jakie by³y dyskusje i czy jest jakakolwiek szansa, aby tê
liniê kolejow¹  przejê³a Gmina?

   AK. Z  inicjatywy wicemarsza³ka województwa Tomasza Ko-
stusia  odby³o siê  25.wrzeœnia  spotkanie w Urzêdzie Marsza³-
kowskim.

Uczestniczy³em w tym spotkaniu razem z burmistrzem G³ogów-
ka. Obecny by³  wicemarsza³ek i jego urzêdnicy,  którzy zajmuj¹ siê
tematyk¹ kolejow¹ oraz  dyrektor oddzia³u nieruchomoœci pol-
skich kolei pañstwowych z Wroc³awia dyrektor Tadeusz  Szulc.
By³o to  kolejne spotkanie, a by³o ich du¿o, myœlê  ¿e wreszcie
dochodzimy do tego, ¿e kolej zadeklarowa³a,  ¿e nie chc¹ linii kole-
jowej zlikwidowaæ.

   Jest ju¿  dobrze, ¿e kolej wycofa³a siê z chêci demonta¿u któr¹
u nas rozpoczê³a na bocznicy.  Co prawda, pada³y z ust dyrektora
zapewnienia, ¿e chodzi³o im tylko  o likwidacjê urz¹dzeñ  towarzy-
sz¹cych  - rozjazdów bocznic  które nigdy nie bêd¹  u¿ywane. Tu
ewentualnie w  jakiœ tam sposób mogê przyznaæ racjê, ale  pod-
chodzimy do tego bardzo ostro¿nie. Wa¿na dla nas w  dniu dzisiej-
szym jest  deklaracja,  ¿e nic nie bêdzie demontowane, dopóki nie
bêdzie wszystko  uzgodnione. Zostaliœmy zobligowani do tego,
¿eby wyst¹piæ na piœmie, ja i burmistrz G³ogówka z deklaracj¹ do
Oddzia³u Nieruchomoœci we Wroc³awiu, ¿e chcemy tê liniê prze-
j¹æ. Wczeœniej jednak postawiliœmy warunki i  wysz³o od nas w tej
sprawie pismo do oddzia³u w Opolu, o oszacowanie i przes³anie
nam kosztorysu  ewentualnego  przywrócenia linii  do takiej spraw-
noœci,  ¿eby mo¿na by³o przejechaæ drezyn¹ lub   poci¹giem tury-
stycznym. Na razie nie mówimy o przewozach  osobowych  i towa-
rowych.
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OSOBY POTRZEBUJ¥CE POMOCY
W ZWI¥ZKU  Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM

 LUB PRZEMOC¥ W RODZINIE MOG¥ J¥ UZYSKAÆ:
* w Punkcie Konsultacyjnym /budynek Urzêdu Miejskiego,  ul. Niepodleg³oœci 14, pok.24 (II piêtro), tel. 77 485-08-60
  - dy¿ury cz³onków Gminnej Komisji ds. Rozwi¹zywania   Problemów Alkoholowych:
         we wtorki  w godz. 12.00 -14.00  w pi¹tki w godz.  9.00 - 11.00   œrody w godz. 14.00 - 16.00
*dy¿ury  terapeuty:
   w poniedzia³ki i œrody w godz.  16.00  - 19.30  przez telefon zaufania - bezp³atna infolinia:
   - codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00 - 14.00  tel  0800 - 475 - 070
*  u psychologa ds. przemocy /w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej przy     ul. Pocztowej 6a tel. 77 485-29-22/
   - przyjmuje w pi¹tki w godz. 14.00 - 16.00  (termin spotkania nale¿y wczeœniej uzgodniæ telefonicznie)
* Grupy samopomocowe AA i AL-Anon spotykaj¹ siê w pomieszczeniach Stowarzyszenia G³ubczycki Klub Abstynenta
      (budynek Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach ul. Niepodleg³oœci 14):
    -   grupa AA  -  w ka¿d¹ œrodê o godz. 18.00   grupa Al- Anon  -  w ka¿dy wtorek o godz. 18.00
* G³ubczycki Klub Abstynenta czynny codziennie od godz.17.00
*  Franciszkañski Oœrodek Pomocy Dzieciom /ul. Zakonna 3/  - czynny codziennie w godz. 14.00 - 22.00  /tel. 77 485-61-77/
*  Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i m³odzie¿y - po³¹czenie bezp³atne: 116 111

    G³ównym  problemem gdybyœmy przejmowali, zw³asz-
cza dla G³ogówka jest  ogromny metalowy wiadukt nad
rzek¹,  Pytanie - jaki jest jego stan  techniczny?. Jest to
jeden z ciekawszych tutaj na po³udniu Polski, który musi
byæ wyremontowany i zabezpieczony. Po spe³nieniu tych
warunków,  czyli po oszacowaniu i wykonaniu  remontu
przez polskie linie kolejowe, mo¿emy tê liniê przej¹æ. Wy-
daje mi siê, ¿e uda siê przekonaæ  Radê Miejsk¹  nasz¹ i
G³ogówka, ¿e tê liniê przejmiemy.

 Sprawa   rozbija siê te¿  o tereny przykolejowe. Przepro-
wadzi³em wstêpn¹ rozmowê z dyr. Szulcem. W  ostatnich
dniach na piechotkê  przeszed³em przez wszystkie nasze
tereny kolejowe.   Zebra³em  z³e  odczucia,  bo to jest jedno
wielkie zdegradowane "prawie"  wysypisko œmieci, a  jest
tam  ponad 12 hektarów terenu,  który móg³by s³u¿yæ na-
szym mieszkañcom,  nie tylko kolei. To wymaga odpo-
wiednich  zmian w przepisach prawa, tak¿e dofinansowa-
nia œrodkami PLK.

  Na dzieñ dzisiejszy,  jest to naprawdê obraz  Ÿle œwiad-
cz¹cy o kolei. Ale te¿ w pewien sposób odbija siê to na
wizerunku miasta, bo  ludzie, którzy przyje¿d¿aj¹ z  ze-
wn¹trz nie koniecznie muszê wiedzieæ, ¿e to jest teren,

którym zarz¹dza kolej. Jestem umówiony z dyrektorem
Szulcem, który przyjedzie do G³ubczyc, urz¹dzimy sobie
"wycieczkê" po tych terenach  i bêdziemy rozmawiaæ , co
dalej z tymi  terenami.

   TVG.  Panie Burmistrzu, mamy piêkn¹ obwodnicê
G³ubczyc, tego nikt nie bêdzie kwestionowa³,  ale mimo
to czêœæ samochodów   ciê¿arowych przeje¿d¿a przez
nasze miasto. Czy Gmina próbuje z tym coœ zrobiæ, aby
ruch samochodów ciê¿arowych wyeliminowaæ z miasta ?

  AK.  Sprawa wymaga  wyjaœnienia, bo  spotykam siê z wielu stron
z zarzutami,  ¿e jest obwodnica, a samochody ciê¿arowe w  dalszym
ci¹gu je¿d¿¹  przez centrum miasta

     My, jako Gmina formalnie ten ci¹g komunikacyjny od ul. Wro-
c³awskiej przez Raciborsk¹ do ronda na obwodnicy przejêliœmy 25
sierpnia. Nie bêd¹c w³aœcicielem tych dróg niewiele mogliœmy zrobiæ.
Wczeœniej wystêpowaliœmy do Zarz¹du Dróg Wojewódzkich, do  ko-
misji bezpieczeñstwa, która  musia³a siê zebraæ  dla  rozpatrzenia pro-
blemu.   Tak siê sta³o.  Kiedy zostaliœmy w³aœcicielem,  zleciliœmy opra-
cowanie dokumentacji na ograniczenie ruchu towarowego w obrêbie
miasta. Za³o¿enie jest takie,  ¿e od  skrzy¿owania ko³o Lidla  "dawnej
rakiety"  do wlotu na Raciborsk¹ na rondzie  ograniczenie  do 3,5 t   z
wy³¹czeniem samochodów naszych firm lub  z zaopatrzeniem.  Kon-
trola i egzekwowanie to bêdzie zadanie Stra¿y Miejskiej i policji . My-
œlê, ¿e do koñca roku uda siê to zrealizowaæ. Ten projekt podlega³
ró¿nym uzgodnieniom  terminowym,  a  to wymaga czasu. Liczne pre-
tensje pod adresem Gminy s¹ nieuzasadnione. My ze swojej strony
zrobiliœmy tyle, ile mogliœmy. Trzeba by³o zachowaæ  wszystkie proce-
dury.

 Mieszkañcy na pewno zauwa¿yli, ¿e póŸno pomalowaliœmy znaki
na przejœciach, ale nie mogliœmy tego robiæ na "nieswojej" drodze.
Teraz  bêdziemy, pracowaæ nad poprawieniem oœwietlenia  w okoli-
cach przejœæ dla pieszych na ul. Sobieskiego, Moniuszki, Jana Paw³a II
i ten problem zostanie rozwi¹zany.  Mogliœmy oczywiœcie poczekaæ z
przejêciem, lub jego unikaæ, bo  taka mo¿liwoœæ te¿ istnieje.(np.przejê-
cie przez powiat)

    Podj¹³em tak¹ decyzjê, bo  w powiecie równi¿ brakuje pieniêdzy,
to byœmy mieli  na drodze sytuacjê  przerzucania na siebie odpowie-
dzialnoœci, kto za jak¹ dziurê odpowiada,  sytuacje  takie mieliœmy
przez lata, kiedy ca³e miasto ju¿ wysprz¹taliœmy, a jego  g³ówny ci¹g
dróg by³ nierobiony, bo by³ w Zarz¹dzie Dróg Wojewódzkich. Teraz
przejmujemy to zadanie, jako miasto, ze œwiadomoœci¹, ¿e bêd¹ z tego
tytu³u potrzeby i obowi¹zki, bo nawierzchnia bêdzie wymaga³a remon-
tu. Myœlê ¿e lepiej jest je¿eli  miasto odpowiada i  jest jeden gospo-
darz, ni¿ gdyby  mia³o byæ  "nie daj Bo¿e"  ich kilku.

TVG. Serdecznie dziêkujê Panu za spotkanie. Myœlê, ¿e nasi miesz-
kañcy dowiedzieli siê  sporo,  ale nowe wydarzenia w naszym mie-
œcie, naszej gminie, pojawiaj¹  siê i myœlê ¿e nied³ugo  spotkamy siê
w  œwi¹tecznym nastroju. Dziêkujê Panu za nasze spotkanie. Wi-
dzom za  uwagê do zobaczenia.

Redakcja G³osu G³ubczyc dziêkuje za u¿yczenie materia³u.
Wywiad przeprowadzi³ Marian Pospiszel  15.10.2015 r.
Wywiad dostêpny w TVG  i  na  www.twojeglubczyce.pl
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10 - 11. LISTOPADA
-  ZLOT KOMENDY HUFCA ZHP
- ŒWIÊTO ODZYSKANIA NIEPODLEG£OŒCI
10. listopada 2015 roku przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego

odby³ siê uroczysty apel  z okazji Narodowego Œwiêta Niepodle-
g³oœci i Zlotu Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.

W spotkaniu uczestniczyli harcerze i kadra instruktorska
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, zwi¹zki kombatanckie, radny Sej-
miku Wojewódzkiego  Zbigniew Zió³ko, lokalne w³adze samo-
rz¹dowe: Zarz¹d Powiatu na czele ze Starost¹ G³ubczyckim  Jó-
zefem Kozin¹, Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Stanis³aw Krzacz-
kowski z radnymi, gospodarz uroczystoœci Burmistrz G³ubczyc
Adam Krupa, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Naum-
czyk z radnymi, Burmistrz Baborowa El¿bieta Kielska, Burmistrz
Kietrza Krzysztof £obos, Wójt Branic  Sebastian Baca. W zlocie
uczestniczyli przedstawiciele s³u¿b mundurowych: pp³k Janusz
Weso³owski Komendant Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ w
Kêdzierzynie-KoŸlu, pp³k Piotr Matykiewicz dowódca batalionu
10 Opolskiej Brygady Logistycznej, mjr Dariusz Ch¹dziñski szef
sekcji wychowawczej 10 BLog, ppor. Przemys³aw Pawelski do-
wódca kampanii honorowej 10 Opolskiej Brygady Logistycznej,
Zastêpca Komendanta Placówki Stra¿y Granicznej w Opolu Œl¹-
sko - Ma³opolskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu
mjr SG Tomasz Muszyñski z Pocztem Sztandarowym i asyst¹,
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powia-
towej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Zak³adu Karnego oraz Za-
rz¹du Gminnego Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Ponadto uro-
czystoœæ uœwietni³a obecnoœæ dyrekcji, pocztów sztandarowych
i m³odzie¿y szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych, przedstawicieli zak³adów pracy oraz instytucji, stowa-

rzyszeñ i organizacji spo³ecznych. Zebrani wys³uchali okolicz-
noœciowej mowy Starosty G³ubczyckiego  Józefa Koziny.>>>

Zlot by³ okazj¹ do zaprezentowania œrodowisk harcerskich z
terenu dzia³ania hufca G³ubczyc, Kietrza, Baborowa i Branic.

By³a to swoista lekcja wychowania patriotycznego. Spotka-
nie by³o nie tylko czasem wspomnieñ, ale te¿ okazj¹ do podsu-
mowania minionych lat i dzia³alnoœci Komendy Hufca ZHP. By³a
to równie¿ mo¿liwoœæ podziêkowania za wspó³pracê i pomoc
okazan¹ hufcowi.

 Na wniosek Komendy Hufca ZHP Rada Przyjació³ Harcer-
stwa przyzna³a "Statuetkê Dar Serca"  Januszowi Weso³owskie-
mu Komendantowi  WKU K-KoŸlu, Panu pp³k. Piotrowi Maty-
kiewicz dowódcy Batalionu Dowodzenia i Zabezpieczenia 10
Opolskiej BLog w Opolu, Alicji Szuba dyrektor Zespo³u Szkol-
no-Przedszkolnego w Baborowie z okazji JUBILEUSZU 70 - LE-
CIA SZKO£Y. Statuetka jest wyrazem podziêkowania i wdziêcz-
noœci za d³ugoletni¹ wspó³pracê i pomoc okazan¹ Komendzie
Hufca ZHP. Burmistrz G³ubczyc przyzna³ RYNGRAF RATUSZ
mjr. Dariuszowi Ch¹dziñskiemu szefowi sekcji wychowawczej
10 BLog za d³ugoletni¹ wspó³pracê z Komend¹ Hufca ZHP.

Uroczystoœæ zlotu uœwietni³a salwa honorowa w wykonaniu
kompanii honorowej 10 OBLog pod dowództwem  ppor. Prze-
mys³awa Pawelskiego oraz orkiestra dêta. Apel Poleg³ych z oka-
zji 97 rocznicy Odzyskania Niepodleg³oœci odczyta³  mjr Dariusz
Ch¹dziñski. Nastêpnie  zebrani  przeszli do MOK, gdzie odby³
siê monta¿ s³owno-muzyczny, przygotowany przez chóry oraz
m³odzie¿ szkoln¹ i harcerzy pod przewodnictwem Józefa Kaniow-
skiego, którzy wyst¹pili z programem artystycznym, podczas
którego recytowano wiersze i œpiewano pieœni patriotyczne. Po
oficjalnej czêœci uroczystoœci odby³o siê spotkanie pokoleñ w
"Klubie  na Skrzy¿owaniu".

W dniu 11 listopada 2015 roku o godz. 11.00 odby³a siê Msza
Œw. w intencji Ojczyzny w koœciele parafialnym. Nastêpnie przed
Pomnikiem Czynu Zbrojnego oddano ho³d poleg³ym bohate-
rom. Zaci¹gniêto wartê honorow¹, wci¹gniêto flagê na maszt,
odœpiewano hymn pañstwowy. W uroczystoœciach udzia³ wziê-
li: przedstawiciel sejmiku wojewódzkiego, w³adze samorz¹dowe
powiatu i gminy, przedstawiciele zwi¹zków kombatanckich, dy-
rekcja i m³odzie¿ szkolna, przedstawiciele zak³adów pracy i in-
stytucji oraz mieszkañcy G³ubczyc.

Na zakoñczenie delegacje uroczyœcie z³o¿y³y wi¹zanki kwia-
tów przed pomnikiem Czynu Zbrojnego.

Komenda Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego sk³ada ser-
deczne podziêkowania wszystkim harcerzom, instruktorom, w³a-
dzom samorz¹dowym, zwi¹zkom kombatanckim, dyrekcji i
uczniom szkó³ Powiatu G³ubczyckiego, s³u¿bom mundurowym
oraz mieszkañcom G³ubczyc za pomoc i udzia³ w zlocie.

                                                              Aleksandra Lipiñska
                            wiêcej zdjêæ =>www.twojeglubczyce.pl

Og³oszenie o przetargach
Prezes Zarz¹du G³ubczyckiego TBS Spó³ka z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 - 100 G³ubczyce
og³asza II przetarg nieograniczony pisemny na sprzeda¿ maj¹tku ruchomego:

ci¹gnika rolniczego z wyposa¿eniem dodatkowym  doczo³owym p³ugiem do odœnie¿ania o szerokoœci
2,0m o sterowaniu hydraulicznym  i przyczepy ciê¿arowej jednoosiowej, wywrotki trzystronnej
Przetarg pisemny odbêdzie siê w dniu 29.12.2015r
Szczegó³y dotycz¹ce przetargu:  www.gtbs.eu w zak³adce OG£OSZENIA  lub www.bip.glubczyce.pl  w
zak³adce   Jednostki Gospodarcze G³ubczyckie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego - Przetargi/
Og³oszenia 2015 lub pod nr telefonu  77 485 2276 wew. 23
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Drodzy Kombatanci
Szanowni Pañstwo

"Nigdy nie by³em systematyczny i nigdy ¿aden system mn¹
nie kierowa³. W ¿yciu moim wielk¹ rolê odgrywa³a inwencja.

Mam szalon¹ in-
wencjê. Mam tak¿e
nies³ychany upór
w pracy i myœleniu.
O jednej i tej samej
sprawie mogê bez
przerwy myœleæ lat
kilka i po up³ywie
kilku lat, znowu do
niej powróciæ. Je-
stem wierny swym
myœlom. Co posta-
nowiê, to doprowa-
dzê do skutku,

choæbym na ten skutek musia³ bardzo d³ugo czekaæ" tak mówi³ o
sobie Józef Pi³sudski, który swoje credo ¿yciowe, myœl o wolnej
Polsce wdra¿a³ w ¿ycie od momentu, zaanga¿owania w ¿ycie
polityczne, spo³eczne na ziemiach polskich w okresie rozbiorów,
pocz¹wszy od aktywnoœci politycznej w PPS-ie, poprzez zaan-
ga¿owanie wojskowe jako dowódca pu³ku. a nastêpnie dowód-
ca I Brygady Legionów. Ten jego upór, patriotyzm, zmys³ poli-
tyczny i wojskowy sprawi³, ¿e Polska jesieni¹ 1918, wybuch³a,
jak wówczas potocznie mówiono, a Jêdrzej Moraczewski œwia-
dek tamtych wydarzeñ pisa³:

"Niepodobna oddaæ tego upojenia, tego sza³u, radoœci, jaki
ludnoœæ polsk¹ w tym momencie ogarn¹³. Po 120 latach posz³y
kordony - Wolnoœæ! Niepodleg³oœæ! Zjednoczenie! W³asne pañ-
stwo! Cztery pokolenia nadaremno na tê chwilê czeka³y - pi¹te
doczeka³o."

Polska "wybuch³a" 11 listopada 1918 roku, ale by³y to dopie-
ro pocz¹tki niepodleg³ego pañstwa, pañstwa które wy³oni³o siê
jak wyspa z rozleg³ego oceanu po 123 latach zaborów. Zarysy jej
nie by³y pocz¹tkowo wyraŸne, dopiero stopniowo zosta³ okre-
œlony kszta³t pañstwa, jego granice i ustrój polityczny. Wielka w
tym zas³uga Józefa Pi³sudskiego. Tworzenie zrêbów Pañstwa
by³o dzie³em trudnym, o jego granicach czêsto rozstrzygn¹æ
musia³a si³a orê¿a.

W 1920 roku nowo odrodzone pañstwo polskie prze¿y³o okres
wielkiego zagro¿enia, gdy przewa¿aj¹ce si³y bolszewickie wdar-
³y siê do Polski. Pod Warszaw¹ rozegra³a siê wielka bitwa, która
zakoñczy³a siê zwyciêstwem wojsk polskich. Bitwa warszawska,
okreœlona "cudem na Wis³¹" zaliczona jest do batalii, które mia-
³y wp³yw na losy œwiata. Os³abi³a a jednoczeœnie wzmocni³a
morale II Rzeczypospolitej. Dopiero w 1921 roku po zawarciu
pokoju Polska mog³a wkroczyæ na drogê moralnego rozwoju,
symbolem tego sta³a siê dzia³alnoœæ sejmu, który wprowadza³

podstawy ustrojowe pañstwa, uchwalaj¹c 17 marca 1921 roku
demokratyczn¹ konstytucjê. Po uchwaleniu której naczelnym
zadaniem sta³y siê starania o dŸwigniêcie gospodarki kraju i jego
rozwój, jednym z wa¿nych kroków realizacji tego zadania by³a
reforma walutowa W³adys³awa Grabskiego z 1924 roku.

Ostatecznie obszar II Rzeczypospolitej liczy³ 388 tys. km
2

 , a
na pocz¹tku lat 20 XX wieku zamieszka³o na nim 27 mln ludno-
œci. Trzeba podkreœliæ, ¿e pod koniec 1918 roku obszar Polski
wynosi³ zaledwie ok. 140 tys. km2, na którym zamieszkiwa³o 14,5
mln ludnoœci.

Rozwój terytorialny, a co za tym idzie wzrost ludnoœci by³
mo¿liwy dziêki patriotycznej postawie Polaków miêdzy innymi
w Powstaniu Wielkopolskim, powstaniach i plebiscytach, a tak-
¿e postawie  orê¿a polskiego, czego przyk³adem jest wspomnia-
na przeze mnie wojna polsko- bolszewicka.

Szanowni Pañstwo,
Odzyskuj¹c przed 97 laty niepodleg³oœæ, nasza Ojczyzna, na-

le¿¹c do szeœciu najwa¿niejszych pañstw Europy, by³a pañstwem
wielonarodowym, w którym Polacy stanowili ok. 70% ogó³u
mieszkañców. Problem u³o¿enia wspó³¿ycia obywateli ró¿nych
narodowoœci oraz wyznañ nale¿a³ do najtrudniejszych w okre-
sie istnienia II Rzeczypospolitej. W tej kwestii œciera³y siê po-
gl¹dy Marsza³ka Pi³sudskiego i Romana Dmowskiego, który
uwa¿a³, ¿e nale¿y zbudowaæ za wszelk¹ cenê naród jednorodny,
jednolity, spojony wspóln¹ histori¹, jêzykiem oraz religi¹, Pi³-
sudski jak zanotowa³a we wspomnieniach jego ¿ona Aleksandra
Pi³sudska:

"M¹¿ uwa¿a³, ¿e  rz¹dowi nie pozostaje nic innego, jak zwi¹zaæ
mniejszoœci narodowe u nas z pañstwowoœci¹ polsk¹, tak aby j¹
ceniono." Dlatego na polecenie Marsza³ka opracowano kon-
wencjê narodu politycznego, narodu w którym symbiozie ¿yj¹
ró¿ne nacie, tworz¹c jak Polacy Rzeczypospolit¹, przy czym w
ka¿dym pañstwie móg³ byæ tylko jeden naród polityczny, nada-
j¹cy pañstwu to¿samoœæ, a w odniesieniu do Rzeczypospolitej ,
aparat polityczny, status kulturalny i religijny obywatela by³
Polski " Czy ta konstelacja pogl¹dów II Rzeczypospolitej repre-
zentowanej przez Wielkiego Polaka Marsza³ka Józefa Pi³sudskie-
go jest zgodna z has³em tegorocznego marszu niepodleg³oœci
11 listopada?"

Tej innowacyjnej myœli i idei by³ wierny, pomimo braku tole-
rancji dla aspiracji innych nacji licz¹c, ¿e Polska jest atrakcyjn¹
opok¹ dla innych narodów zamieszkuj¹cych  w granicach II Rze-
czypospolitej, której niepodleg³oœæ po 123 latach da³ naród Pol-
ski, a symbolem naszego narodu w tej walce by³ Józef Pi³sudski,
o którym Jan Lechoñ w wierszu Pi³sudski pisa³:

" Hej, kwiaty na armaty! ̄ o³nierzom do d³oni! Katedra oszala-
³a! Ze wszystkich si³ Dzwoni. Ksiê¿a id¹ z katechez¹ w czerwieni
i z³ocie. Bia³e kwiaty padaj¹ pod stopy piechocie. Szeregi za
szeregiem! Sztandary! Sztandary! A on mówiæ nie mo¿e. Mun-
dur na nim szary."

Przemówienie Starosty Józefa Koziny przy Pomniku
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12 lat BEZ BARIER
Jak ten czas szybko leci !
 Oto 25. G³ubczyckie Dni Kultury  i wkomponowana w nie
12. edycja programu integracyjnego BEZ BARIER.
Programu, który cieszy siê ogromn¹ popularnoœci¹ i zatacza

coraz szersze krêgi. Programu bêd¹cego swoist¹ lekcj¹ toleran-
cji, akceptacji, zrozumienia, przyjaŸni i … mi³oœci ! Jednoœci z
tymi, dla których los nie by³ ³askawy, bo obarczy³ brzemieniem
niepe³nosprawnoœci czy nieuleczalnej choroby.

Razem na scenie, we wspólnocie dzieci i m³odzie¿ z dysfunkcja-
mi oraz ich zdrowi rówieœnicy. Tu, gdzie niepe³nosprawnoœæ nie
jest u³omnoœci¹, a mo¿e staæ siê wartoœci¹, chodŸ brzmi to para-
doksalnie. Zgo³a inny sposób poruszania siê, komunikowania,
gest czy mimika staj¹ siê niejako tworzywem artystycznym.

Mamy 3 i 4 listopada 2015r. g.1700. Sala widowiskowa Miej-
skiego Oœrodka Kultury wype³niona po brzegi. Na widowni
przedstawiciele lokalnych w³adz. Burmistrz - Adam Krupa, wice-
starosta - Anita Juchno, cz³onek Zarz¹du Powiatu - Irena Sapa,
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Kazimierz Naumczyk, by³y bur-
mistrz - Jan Krówka, dyrektorzy szkó³, przedszkoli, placówek
opiekuñczo-wychowawczych, poradni, etc. Ponadto nauczycie-
le, wychowawcy, opiekunowie, terapeuci, rodzice, dziadkowie,
wreszcie dzieci  i m³odzie¿. Nadawcy i odbiorcy. Sympatycy idei
integracji. Tu¿ przy drzwiach Zbyszek Zió³ko - radny Sejmiku
Wojewódzkiego  i gospodarz MOK, dziêki wsparciu którego
BEZ BARIER jako mój autorski projekt mo¿e byæ realizowany w
Domu Kultury.

Za kulisami ruch i wielkie emocje ! Wiele grup artystycznych
 i wykonawców chce siê zaprezentowaæ. A bêdzie na co popa-

trzeæ ! Ró¿norodnoœæ treœci i formy. Mnóstwo pomys³ów i cie-
kawych rozwi¹zañ scenicznych.  Inscenizacje, wiersze, piosen-
ki, tañce … Prawdziwy festiwal !

Dzieñ pierwszy wtorek. Ju¿ tradycyjnie rozpoczynam pio-
senk¹ "Integracja", któr¹ napisa³am przed laty na jedn¹ z pierw-
szych edycji BEZ BARIER. Towarzyszy mi, jak zawsze, Beata
Krzaczkowska.  Utwór ten to przystêpna definicja idei integracji
i jej charakterystyka.  I wybrzmiewa jak¿e wymowny refren: "

Wszak jesteœmy tacy sami
 S³oñce, radoœæ dla ka¿dego
 Trochê serca i uœmiechu
  A codziennoœæ siê odmieni".
Przywitanie, ciep³e s³owo Zbyszka i oczywiœci "Polonez" w

wykonaniu "Króliczków" i "Tygrysków" z Publicznego Przed-
szkola nr 2 z Oddzia³em Integracyjnym pod kier. Lidii Grabow-
skiej i Anny Semczuk.

Lecz potem chwila smutku, refleksji, zadumy i przypomnienie
postaci zmar³ej tragicznie w lutym tego roku Kseni Wac³awik,
pamiêci której ta edycja BEZ BARIER jest poœwiêcona.  Witam
gor¹co jej rodziców, Katarzynê i Boles³awa Pasiñskich, przyby-
³ych  z L¹dka Zdroju, by wespó³ z nami uczciæ pamiêæ córki.
Minuta ciszy i przywo³ujê osobê Kseni, przytaczaj¹c fragmenty
wspomnieñ, które napisa³am tu¿ po jej œmierci. Na ekranie pre-
zentacja multimedialna autorstwa Gra¿yny Zaworskiej  (nauczy-
cielki ZSM) traktuj¹ca o ¿yciu i pracy Kseni. A ja czytam:

"(…) Ksenia Wac³awik. Postaæ wyj¹tkowa. Matka idei inte-
gracji na ziemi g³ubczyckiej (…) inicjatorka wszelkich dzia³añ na
rzecz edukacji i rozwoju dzieci i m³odzie¿y specjalnej troski. Na-
uczyciel i wychowawca tych, dla których los nie by³ ³askawy
(…). Wychowawczyni Gracjany, Oliwii, Olka, £ukasza, Kamila,
Przemka i wielu innych (…). To w³aœnie ona jako pierwsza w
roku 2000 podjê³a siê prowadzenia oddzia³u integracyjnego w
Publicznym Przedszkolu nr 6 ( dziœ nr 2 ). Zg³êbi³a wiedzê, zdo-
by³a stosowne kwalifikacje. Otwarta na nowe wyzwania. Od-
wa¿na i wojownicza. Jak¿e umia³a doceniæ wysi³ek swych ma-
luczkich. Ka¿de z trudem wypowiedziane s³owo, ka¿dy choæby
najmniejszy ruch niesprawn¹ rêk¹ napawa³y j¹ radoœci¹. Czê-
stokroæ o tym mówi³a, zw³aszcza w programie integracyjnym
BEZ BARIER, którego by³a sta³ym prelegentem. Dzieli³a siê
wiedz¹   i doœwiadczeniem (…).  Tymczasem pozostaje nieutulo-
ny ¿al, zostaj¹ wspomnienia i pamiêæ  o Kseni, któr¹ bêdziemy
pielêgnowaæ w naszych sercach, dedykuj¹c tegoroczn¹ edycjê
BEZ BARIER. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach (…).

Wœród widowni ³zy i wzruszenie, które dope³nia wierszyk de-
dykowany p. Kseni,  a recytowany przez przedszkolaka - Polê
G³ogiewicz.

Pora na prezentacje artystyczne. Oto pojawiaj¹ siê najm³odsi
uczestnicy programu 2,5 i 3-latki z Przedszkola nr 2 w dwóch
rozkosznych jesiennych choreografiach przygotowanych przez
El¿bietê Naszkiewicz. Zaraz po nich dyrektor Powiatowego
Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologicz-
no-Pedagogicznego - Iwona Kusznier zabiera g³os, by wskazaæ
korzyœci p³yn¹ce z integracji, jak równie¿ nawi¹zuje do wielolet-
niej wspó³pracy z Kseni¹ Wac³awik. Z kolei Beata Krzaczkow-
ska dedykuje zmar³ej piosenkê Marka Grechuty "Ocaliæ od za-
pomnienia", która wyciska niejedna ³zê.

Czas na Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepe³nospraw-
nych TACY SAMI. Najpierw pokaz multimedialny omawiany
przez p. Aleksandrê Wysoczañsk¹ reprezentuj¹c¹ tê organiza-
cjê, a nastêpnie inscenizacja "Na zielonej ³¹ce" w wykonaniu
dzieci i m³odzie¿y Stowarzyszenia pod kier. Magdaleny Szafrañ-
skiej. W  tzw. miêdzyczasie przytaczam z³ote myœli i ¿yciowe
maxymy.

A oto i goœcie specjalni. Po raz pierwszy w programie grupa
dzieci szko³y podstawowej Zespo³u Szkó³ w Lisiêcicach z opie-
kunami: Izabel¹ £at¹ i Urszul¹ Wojciechowsk¹. Emilka Kownac-
ka œpiewa piosenkê pt. "Œwiat to wielka tajemnica", a Kacper
Steter  recytuje bardzo trafny tematycznie wiersz "Tacy sami".
Zaœ "Walc Barbary" z filmu "Noce i dnie" w realizacji klas III-V
wytwarza niezwyk³y i podnios³y nastrój.

Franciszkañski Oœrodek Pomocy Dzieciom ju¿ po raz trzeci
oczywiœcie z Ojcem Dyrektorem - Mieczys³awem Lenardem. Tym
razem podopieczni oœrodka ilustruj¹, u¿ywaj¹c   rekwizytów, pio-
senkê o "Aniele Stró¿u". Nie mo¿e te¿ zabrakn¹æ s³owa Bo¿ego
z ust O. Mieczys³awa, które, jak zawsze, podnosi na duchu.

Jest i Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy. Pani dy-
rektor Barbara Rosicka poproszona do mównicy wymienia sze-
reg osi¹gniêæ dydaktyczno-wychowawczych Oœrodka, którego
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rola w naszym œrodowisku jest nieoceniona. Mówi¹c o SOSzW
cytujê niejakiego Lowe'a, który, jeszcze w latach 60 - tych, g³osi³:
"Nauczanie integracyjne zawsze, kiedy to mo¿liwe, a specjalne
wtedy, gdy to konieczne". "Legenda o smoku wawelskim" w
re¿yserii Joanny Adamowicz i El¿biety Szumskiej zamyka blok
artystyczny w/w placówki.

Przechodzê do Szko³y Podstawowej nr 1 z Oddzia³ami Inte-
gracyjnymi. Kl. IV c integracyjna prowadzona przez Renatê Re-
iwer i Dorotê Krupê przedstawiaj¹ pe³en refleksji monta¿ po-
etycko-muzyczny pt. "Marzenia siê spe³niaj¹". Ka¿dy uczeñ tej
klasy jest doñ w³¹czony.

Zaraz potem "Hawajki", czyli zespó³ taneczny Szko³y Pod-
stawowej nr 2 prowadzony przez Miros³awê Masiuk prezentuje
choreografiê " Lucky, lucky". To disco dance. Zdrowe i w pe³ni
sprawne dziewczynki od lat s¹ na jednej scenie w duchu solidar-
noœci z tymi, którzy maj¹ gorszy œwiat i to jest piêkne !

 Tymczasem po kilkuminutowej przerwie ponownie z nami
grupa dzieci romskich. Tym razem to podopieczni œwietlicy
integracyjnej dzia³aj¹cej przy stowarzyszeniu Romów pod kie-
rownictwem Bronis³awy Mirgi. Zespó³ "Terne Cierchemie", czy-
li m³ode gwiazdy podbijaj¹ serca ¿ywio³owo reaguj¹cej publicz-
noœci dwoma barwnymi cygañskimi tañcami. Wœród tañcz¹cych
dzieci Przedszkole nr 2, SP nr 1 i SP nr 2. Maleñstwa wzbudzaj¹
szczególny aplauz.

Pora na podziêkowania i fina³owy utwór, który wszystkim
dedykujê. A jego wymowny tytu³ brzmi "Co nas nie zabije, to
nas wzmocni". To zaadaptowana na tê okolicznoœæ piosenka
Macieja Wróblewskiego, notabene zielonogórskiego barda,
mojego kolegi.

Œroda,  dzieñ drugi. BEZ BARIER z udzia³em m³odzie¿y i do-
ros³ych. Tak jak dnia poprzedniego piosenk¹ "Integracja" w
duecie z Beat¹ Krzaczkowsk¹ wprowadzam licznie zgromadzo-
nych w tematykê spotkania. Na widowni "stare" i "nowe" twa-
rze. Wspania³a, zawsze wierna publicznoœæ…

W scenerii piêknej, z³otej jesieni i tematycznej dekoracji autor-
stwa p. plastyk MOK-El¿biety Zenfler - witam przyby³ych na
kolejn¹ lekcjê mi³oœci. W kilku s³owach nawi¹zujê do postaci œp.
Kseni Wac³awik, bowiem i ten m³odzie¿owy program jest jej po-
œwiêcony. Dziœ ju¿ nie bêdzie prezentacji multimedialnej. Uwagê
przyci¹ga niew¹tpliwie zdjêcie Kseni, olbrzymich rozmiarów, wy-
eksponowane na proscenium. Obok lampa ze zniczem …

Oddajê g³os p. wicestaroœcie Anicie Juchno. W jak¿e cie-
p³ych s³owach odnosi siê do programu BEZ BARIER, nawi¹zu-
j¹c do prezentacji dnia poprzedniego i owej szlachetnej idei. Jej
s³owa s¹ buduj¹ce i motywuj¹ce. Czujê siê docenia i uskrzydlo-
na. A oto niespodzianka !

Do p. wicestarosty do³¹cza Irena Sapa - cz³onek Zarz¹du Po-
wiatu, wrêczaj¹c mi ogromny bukiet symbolicznych ró¿, zaœ p.
Anita przekazuje du¿¹ torbê wype³nion¹ s³odyczami dla wystê-
puj¹cych. To mi³e i wzruszaj¹ce. Publicznoœæ bije brawo …

Tymczasem wywo³ujê reprezentantów Specjalnego Oœrodka
Szkolno-Wychowawczego. Oto i "weteran" BEZ BARIER -
Mateusz  Jacheæ ze swym nieod³¹cznym atrybutem - tr¹bk¹.
Dmie weñ, ile si³, a wdziêczna publicznoœæ nie szczêdzi braw.
Rozlegaj¹ siê dwa utwory: "Cisza" oraz "Ze mn¹ b¹dŸ".  A potem
jeszcze piosenka "Nasza szko³a"   w wykonaniu m³odzie¿y
SOSzW, a bêd¹ca swoist¹ reklam¹ szko³y. Panie: Agnieszka Señ
i Joanna Cieœlik s¹ zadowolone ze swych podopiecznych.

Do mównicy podchodzi sta³y kaznodzieja programu - ks.
Krzysztof  Cieœlak, proboszcz parafii Równe i jednoczeœnie kate-
cheta w SOSzW oraz ZSCKR. Krótka homilia o biblijnej mi³oœci
staje siê straw¹ duchow¹.

Kolejni uczestnicy. Pensjonariusze Œrodowiskowego Domu
Samopomocy w Nowych Go³uszowicach. Po raz trzeci z nami.
Ogl¹damy fragmenty spektaklu "Alicja w krainie …"   w re¿. Ewy
Bartusik i Aleksandry Thomas. Naprawdê robi wra¿enie. Ewa
zabiera g³os i s³ów parê rzecze o funkcjonowaniu placówki sza-
lenie wa¿nej w naszym œrodowisku.

Jak zawsze jest z nami Beata Krzaczkowska - psycholo¿ka.
Przygotowa³a mini-wyk³ad o szeroko pojêtej integracji, nie³atwy
wszak, ale poruszaj¹cy wa¿ne problemy wspó³czesnego œwiata.
Dope³nieniem prelekcji jest piosenka M. Grechuty w jej wyko-
naniu "Wa¿ne s¹ tylko te dni, których jeszcze nie znamy". Wraz
z Madzi¹ Mik¹ ( kl.II ZSM )  tworzymy chórek, w³¹czaj¹c siê do
popularnego refrenu. Publicznoœæ œpiewa z nami …

Anonsujê kolejnych wykonawców. Pojawiaj¹ siê uczniowie
klas integracyjnych  Gimnazjum nr 1 z Oddz. Integracyjnymi.

Klasa II A wywo³uje piorunuj¹ce emocje fenomenaln¹ insce-
nizacj¹ pantomimiczn¹ pt. "Jestem" z udzia³em dwojga wspania-
³ych aktorów z zespo³em Downa: Patrycji i Tomka. Oszo³omiona

publicznoœæ nagradza ich burz¹ oklasków. Mama Patrycji, graj¹-
cej g³ówn¹ rolê, p³acze ze szczêœcia i nie kryje ³ez wzruszenia …

Spektakl przygotowany przez wychowawczyniê tej klasy - Ewê
Jordan przy wspó³pracy z Aleksandr¹ Wêgrzyniak i Arturem
Krup¹, to strza³ w dziesi¹tkê i próba odpowiedzi na wa¿ne egzy-
stencjalne pytanie …  Niejako uzupe³nienie owej pantominy sta-
nowi utwór Leonarda Cohena "Alleluja" w wykonaniu  kl. III A
pod kier. Ireneusza Szkwarka i Artura Krupy. Widownia w³¹cza
siê i wybrzmiewa s³ynny "tajemny akord".

A potem moja kolej. Osobista dedykacja dla Kseni. Utwór z
repertuaru jej ulubionej piosenkarki - Haliny Fr¹ckowiak "Jak
piêknie by mog³o byæ". Idealnie wkomponowuje siê w ideê  BEZ
BARIER. Refren œpiewam z Madzi¹.

 Siadam na schodach proscenium  i wybrzmiewa:
"Jak piêknie by mog³o byæ,
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  Ziemia jest wielk¹ jab³oni¹,
  Starczy owoców, wystarczy cienia
  Dla tych, co pod ni¹ siê schroni¹".
Bogaty treœciowo, refleksyjno-filozo
ficzny utwór.
No i czas na goœcia specjalnego. Oto

na scenie pojawia siê p. Ela Durak - pre-
zes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i M³o-
dzie¿y Niepe³nosprawnej "Jesteœmy wy-
j¹tkowi"  w Kietrzu. Cieszê siê, ¿e przyjê³a
zaproszenie i przyby³a, by podzieliæ siê
informacjami dotycz¹cymi organizacji, któ-
ra istnieje zaledwie od  roku, ale dzia³a
bardzo prê¿nie i wspaniale siê  rozwija.
Ela to aktywna i zaanga¿owana kobieta.

Jak co roku w programie BEZ BARIER
nie mo¿e zabrakn¹æ m³odzie¿y ponadgim-
nazjalnej. S¹ wiêc "Mechanik", "Rolni-
czak" i "Ogólniak".

Wywo³ujê moich wychowanków z kl. II
liceum mundurowego. Kamil KaŸmierczak
i Adam Bedryj w rytmie rap dziel¹ siê utwo-
rem swego autorstwa zatytu³owanym
"Otwarte serca". M³odzie¿ lubi ten styl.

Tego wieczoru swój wystêp prze¿ywa
Gabrysia Kluska, uczennica kl. IV tech-
nikum gastronomicznego ZSCKR. Na wi-
downi wspiera j¹ duchowo wicedyrektor -
Dorota Wierzba. Gabrysia wystêpuje po raz
siódmy, a mo¿e ósmy (?). Mam wra¿enie,
¿e jest od pocz¹tku! Recytuje, jak zawsze
swoje wiersze, które s¹ dlañ form¹ walki z
chorob¹. Ma ich sporo  w dorobku i ci¹gle
pisze … Lecz to nie wszystko! Tym razem
przytacza fragment swojej ksi¹¿ki traktuj¹-
cej o tolerancji.  Snuje refleksje, powo³uj¹c
siê na w³asne, doœwiadczenia ¿yciowe.
Czyta … a w tle cichutko liryczna nuta …

Zmiana klimatu i nastroju.  Na scenie
pojawia siê reprezentuj¹cy LO Rafa³ Ar-
tymiak. Dyrektor - Tadeusz Eckert - z
uwag¹ œledzi jego taneczny pokaz. Rafa³

W NURCIE  OBOJÊTNOŒCI
G³êbina p³aczu,
Kamieñ smutku,
Ska³a zawziêtoœci.

Baga¿ prywaty,
Niedobór uœmiechu,

Brak ¿yczliwoœci.
Granica cz³owieczeñstwa,
Dno goryczy,
Cieñ bezsilnoœci.

Przepaœæ miêdzy ludŸmi,
Mój, moja, moje…

Cierñ bezdusznoœci.…
S³aba wiara,
Utracona nadzieja,
Zanik mi³oœci !
                   Maria Farasiewicz

AgroLiga to najbardziej presti¿owy
konkurs dla rolników
i firm z bran¿y rolnej.

W ub.r. Top Farms G³ubczyce Sp. z o.o.
wziê³a udzia³ w konkursie AgroLiga 2014
zajmuj¹c I miejsce i tytu³ Mistrza Agroligi
na szczeblu wojewódzkim, tym samym
zdobywaj¹c tytu³ "Laureat Krajowy Agro-
Liga 2014 w Kategorii Firmy".

18.06 2015 r. w Pa³acu Prezydenckim
odby³a siê uroczysta Gala AgroLigi 2014, podczas której Krzysztof Gawêcki - Prezes Zarz¹du Sp., odebra³ nagrodê z r¹k
Prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego.   Zdobycie tego presti¿owego wyró¿nienia to zas³uga wszystkich pracowników -
ca³ego zespo³u Top Farms G³ubczyce! Przyjmijcie zatem kole¿anki i koledzy Gratulacje oraz wyrazy szacunku i uznania o przekaza-
nie których  prosi³ podczas wrêczania nagrody Pan Prezydent.

"Panie Prezydencie goœci Pan u siebie elitê nie tylko rolnictwa polskiego czy europejskiego, ale nie boje siê tego stwierdzenia,
œwiatowego" - tak zwróci³ siê do Prezydenta Bronis³awa Komorowskiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki,
podczas uroczystego podsumowania konkursu "AgroLiga 2014". Niech te s³owa bêd¹ puent¹  tego wydarzenia.

AgroLiga

od lat 10 zg³êbia umiejêtnoœci w Opolskiej
Szkole Tañca ROYAL DANCE CENTER
Tomasza Nawrockiego - filia MOK G³ub-
czyce. Jednocz¹c siê z niepe³nosprawny-
mi, chce im ofiarowaæ ciekaw¹ choreogra-
fiê z gatunku freestyle. Jest œwietny!

Ponownie ZSM. Tym razem nasi akto-
rzy z teatru TRADYCJA: Mietek Zaj¹c i
Kamil KaŸmierczak. W ich realizacji od-
s³ona pt. "Wieczór z wampirem". Trochê
humoru  i   zabawy dobrze nam zrobi. W
roli wampira oczywiœcie - Mietek! Dyrek-
tor Jan £ata siedz¹cy na widowni œledzi
wystêpy artystyczne m³odzie¿y "Mecha-
nika". Pani Ilona Klepacka - wicedyrektor
tak¿e nie szczêdzi braw …

Ostatni wykonawcy, czyli grupa dziew-
cz¹t ZS w Pietrowicach. Ku mojemu za-
skoczeniu dopisani do scenariusza przed
programem. Ale to mi³o, ¿e po raz kolejny
solidaryzuj¹ siê  z tymi, którzy maj¹ gor-
szy œwiat.  I s³yszymy "Parê chwil" z re-
pertuaru "Ira". Jest z nimi     p. Marcelina
Podgórska - opiekun.

BEZ BARIER dobiega koñca. Lecz tra-
dycyjnie, przed fina³owym utworem, g³os
zabiera p. Wojciech Chuchla - radny
gminy Branice. Podsumowuje wrêcz ka¿d¹
edycjê. Ma tyle spostrze¿eñ i refleksji...

Jeszcze tylko podziêkowania dla dy-
rekcji  i   pracowników MOK-u za pomoc
w organizacji przedsiêwziêcia, a tak¿e dla
wszystkich wystêpuj¹cych  m³odych ar-
tystów,  opiekunów i wychowawców, s³o-
wem dla wszystkich uczestników 12 edy-
cji programu integracyjnego

 BEZ BARIER.
Fina³owy utwór. To oczywiœcie piosen-

ka "Co nas nie zabije, to nas wzmocni",
lecz tym razem w wykonaniu moich
uczniów z Zespo³u Szkó³ Mechanicznych:
ekonomistów i mundurowych. I wy-

brzmiewa jak¿e optymistyczny refren:
"Co nas nie zabije, to nas wzmocni
  Co nas nie skasuje to nas zbawi,
  Co nas nie zepsuje to poprawi,
  Co nas nie po³o¿y to postawi.

  Nigdy nie dzia³amy bezowocnie,
  Co nas nie zabije, to nas wzmocni".

Publicznoœæ dziêkuje  brawami …
Wychodzê przed proscenium z torb¹

cukierków od p. wicestarosty. Czêstujê
wystêpuj¹cych i ich opiekunów. Jest mi³o

Integracja na scenie - realna, widoczna.
A w ¿yciu codziennym, spo³ecznym ?

 Oj, jeszcze wiele barier do pokonania
Za rok, jak doczekamy, trzynasta edy-

cja programu integracyjnego BEZ
 BARIER   Pozdrawiam i do zobaczenia!
                             Maria Farasiewicz
Obszerny fotoreporta¿  Jana Waca
i  Mateusza Kitki na

 www.twojeglubczyce.pl
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Siej¹c kwiaty - pomagamy pszczo³om
22.  paŸdziernika br. w Miejskim Oœrodku Kultury odby³a

siê uroczysta Gala I Gminnego Konkursu "Siej¹c kwiaty -
pomagamy pszczo³om".

Organizatorem konkursu by³a
Publiczna Szko³a Podstawowa z
Klasami I-III im. Marii Konopnickiej
w Grobnikach. Patronat nad konkur-
sem obj¹³ Burmistrz G³ubczyc
Adam Krupa oraz Edward Wo³o-
szyn prezes Ko³a Pszczelarzy, zrze-
szony w Wojewódzkim Zwi¹zku
Pszczelarzy w Opolu.

G³ównym celem konkursu by³o kszta³towanie u dzieci œwiado-
moœci ekologicznej, promowanie postaw sprzyjaj¹cych trosce o
œrodowisko, docenianie wartoœci przyrodniczych i estetycznych

najbli¿szej okoli-
cy, doskonale-
nie umiejêtnoœci
obserwacji przy-
rody i dokony-
wania ró¿nych
form jej opisu
oraz uœwiadamia-
nie dzieciom ko-
rzyœci p³yn¹-

cych z pracy pszczó³ dla œwiata przyrody i  ludzi. Na uroczy-
stoœæ zostali zaproszeni:  Adam Krupa - Burmistrz G³ubczyc,
Edward Wo³oszyn - prezes Ko³a Pszczelarzy, Krzysztof G³owi-
szyn - wiceprezes Ko³a Pszczelarzy, Adam Jakubowski - dyrek-

tor SP ZOZ,
K r y s t y n a
Dar³ak - pre-
zes stowa-
rzyszenia Zo-
fia Bilik - cz³o-
nek zarz¹du
stowarzysze-

nia Centrum Wspierania Aktywnoœci Spo³ecznej "INICJATY-
WA" w Grobnikach, Pawe³ Buczek - radny Rady Miejskiej i ini-
cjator konkursu, Barbara Piechaczek - dyrektor Powiatowego
Muzeum Ziemi G³ubczyckiej i radna Rady Miejskiej, Zbigniew
Zió³ko dyrektor MOK i  radny Sejmiku Województwa Opolskie-
go, Kazimierz P³otnicki - przedstawiciel regionalny firmy  SYN-
GENTA POLSKA, Jan Wac - redaktor "G³osu G³ubczyc" i Ma-
rian Pospiszel w³aœciciel Telewizji G³ubczyce.

Konkurs "Siej¹c kwiaty - pomagamy pszczo³om" skierowany
by³ do przedszkoli, oddzia³ów przedszkolnych,  punktów przed-
szkolnych oraz szkó³ podstawowych gminy G³ubczyce. Do udzia-
³u w tym przedsiêwziêciu przyst¹pi³y nastêpuj¹ce placówki:

Punkt Przedszkolny PICCOLINO, Przedszkole nr 1, Przedszkole
nr 2, Przedszkole nr 3, Zespó³ Szkó³ w Lisiêcicach, ZS w Pietro-
wicach, Publiczna Szko³a Podstawowa z Klasami I-III w Klisinie,
PSP z Klasami I-III w Grobnikach, Szko³a Podstawowa Nr 2.

Czas trwania ca³ego projektu wyniós³ 6 miesiêcy - od maja do
paŸdziernika, czyli od momentu wysiania nasion roœlin miodo-
dajnych, obserwacji roœlin i przylatuj¹cych na nie owadów do
wykonania prac konkursowych.

W sumie do organizatora nap³ynê³o 93 prace w trzech katego-
riach: I kat. - plakat - 79 prace, II kat. dokumentacja fotograficzna
- 4 prace, III kat. zielnik - 10 prac. Zosta³y one ocenione przez
jury w sk³adzie: Krzysztof G³owiszyn, Pawe³ Buczek, , Wioleta

Tulej - koordynator konkursu.
G³ówne nagrody w kategorii przedszkola otrzymali:
I m.- Kacper Foryœ oddzia³ przedszkolny ZS w Pietrowicach
II m. - Zuzanna Gu¿da - Przedszkole Nr 3, III m. - £ukasz Cicho-

b³aziñski -Piccolino,  IV m. - Laura D³ubacz - oddzia³ przedszkol-
ny PSP z Klasami I-III w Grobnikach

V m. - Maja Falkowska - Przedszkole Nr 1
G³ówne nagrody w kat. klas I-III zdobyli:
I m. - Emilia Kownacka -  ZS w Lisiêcicach, II m. - Tomasz

Witek - SP Nr 2, II m. - Magdalena Jakubczyñska  PSP Klasami I-
III w Grobnikach, IV m. - Marta Wiñska - SP Nr 2

V miejsce - Jan Szendzielarz - Publiczna Szko³a Podstawowa z
Klasami I-III w Klisinie.

G³ówne nagrody w kat. klas IV-VI zdobyli:
I m. - Weronika Badura - SP Nr 2, II m.- Martyna Chojdys - kl.

5c - SP Nr 2 III miejsce - Adam Antoszczyszyn - Zespó³ Szkó³ w
Pietrowicach, IV m. - Marta Kuteñ - ZS w Lisiêcicach, V m. -
£ukasz Igliñski ZS w Lisiêcicach.

   Dodatko-
wo podczas
Gali odby³ siê
przegl¹d wier-
szy i piosenek
o tematyce eko-
logicznej. Wi-
dzowie obejrze-
li wystêpy 54
m³odych arty-
stów, którzy in-
dywidualnie i
zespo³owo  za-

prezentowali swoj¹ twórczoœæ. Swoje umiejêtnoœci aktorskie za-
demonstrowa³a tak¿e grupa przedszkolna "Skrzaty" z PSP z Kla-
sami I-III w Grobnikach w przedstawieniu pt. "Pracowite psz-
czó³ki".

Nagrody zosta³y ufundowane przez:
- Burmistrza G³ubczyc Adama Krupê,  Ko³o Pszczelarzy, dyr.

PMZG Barbarê Piechaczek,  Syngenta Polska, Zak³ady Przemy-
s³u Cukierniczego "Mieszko" S.A. w Raciborzu, firmê handlowo
- nasienn¹ PlantiCo Zielonki Sp. z o. o. ,  przedsiêbiorstwo han-
dlowe "LEVENT" SJ  - importer myde³ w kostce  "Maryna Ho-
ney +Cream", Krakowsk¹ Hodowlê i Nasiennictwo Ogrodnicze
"POLAN" Spó³ka z o. o. ,  Zak³ady T³uszczowe "KRUSZWICA"
S.A.,  Punkt Informacji Turystycznej w G³ubczycach, Przedsiê-
biorstwo Hodowlano - Nasienne  Sp. z o. o. Wies³aw Legutko ,
"Com - Kab"  w G³ubczycach Marzena i Franciszek £azuta ,
"INTERMARCHE" w G³ubczycach.

W imieniu organizatorów bardzo serdecznie dziêkujemy
wszystkim sponsorom, dziêki którym mo¿liwa by³a realizacja
naszego przedsiêwziêcia. Wyra¿amy g³êbok¹ wdziêcznoœæ za
ofiarowan¹ pomoc i ¿yczliwoœæ, gdy¿ tylko dziêki tak hojnemu
wsparciu mogliœmy nagrodziæ wszystkich uczestników konkur-
su oraz przegl¹du wierszy i piosenek - w sumie 147 dzieci.

Szczególne s³owa podziêkowania nale¿¹ siê te¿ Panu Maria-
nowi Pospiszelowi w³aœcicielowi TVG, który uwieczni³ ca³¹ uro-
czystoœæ okiem swojej kamery i zaprezentowa³ j¹ na stronie in-
ternetowej www.tvglubczyce.pl, Panu Janowi Wacowi, który
uczestniczy³ w gali i zaprezentowa³ to wydarzenie w G³osie G³ub-
czyc oraz na www.twojeglubczyce.pl

Wioleta Tulej, nauczycielka PSP z Kl. I-III w Grobnikach,
                                                             koordynator konkursu.
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25. G³ubczyckie Dni Kultury
Koncert Charli Green i Krzysztof Puma

Piasecki z zespo³em 4 SET...
...to kolejne niezwyk³e wydarzenie muzyczne które mia³o  miej-

sce 22. paŸdziernika na scenie MOK. Zosta³o zorganizowane w
ramach 25. G³ubczyckich Dni Kultury. Artyœci wyst¹pili w sk³a-
dzie: Charli Green, Krzysztof Piasecki, £ukasz Gorczyca, Adam
Grzelak oraz Jacek Prokopowicz. Ci wspaniali muzycy pokazali
prawdziwy kunszt muzyczny. Piosenki w ich wykonaniu wpra-
wia³y s³uchaczy w niesamowity, romantyczny  klimat z drugiej
zaœ strony przy dŸwiêkach gitary basowej wyrywa³y z siedzeñ.
Czarnoskóry jazzman wraz z zespo³em 4 SET tworzyli tak zgran¹
ekipê, jakby pracowali ze sob¹ ca³e ¿ycie. Kto nie uczestniczy³ w
tej uczcie muzycznej, mo¿e tylko ¿a³owaæ.

Piêæ lat minê³o jak jeden dzieñ.
W sali widowiskowej g³ubczyckiego MOK-u odby³ siê kon-

cert z okazji 5-lecia zespo³u „Uœmiech”. Wykonywane by³y utwo-
ry skomponowane przez pana Józefa Kaniowskiego do wierszy
polskich poetów miêdzy innymi Czes³awa Mi³osza. Podczas uro-
czystoœci zosta³a wspomniana historia powstania zespo³u oraz
przypomniane najwa¿niejsze wydarzenia, w których „Uœmiech”
zaprezentowa³ siê przez te 5 lat. Na scenie wyst¹pili  tak¿e arty-
œci z grupy estradowej dzia³aj¹cej przy Miejskim Oœrodku Kul-
tury, która równie¿ prowadzona jest przez pana Kaniowskiego.
By³ to niezapomniany koncert nie tylko dla  zespo³u, ale równie¿
dla wszystkich s³uchaczy. Panie wypad³y fantastycznie, a trud
oraz staranie w³o¿one w dzia³alnoœæ zespo³u zosta³o docenione
przez publicznoœæ, która ka¿d¹ piosenkê nagradza³a gromkimi
brawami.  „Uœmiech” wykonuj¹c utwór „Mi³oœæ w Portofino”
porwa³ wszystkich do wspólnego œpiewania, co by³o piêknym
zakoñczeniem uroczystoœci. Mamy nadziejê, ¿e kolejne lata bêd¹

równie owocne dla zespo³u „Uœmiech”jak poprzednie

 29. paŸdziernik to kolejna
wa¿na data zwi¹zana z recitalem
Wojciech Dereñ - Piotr Adamiak.
Nie wzbudza³oby to w nas takich emocji, gdyby nie fakt, ¿e

Wojciech Dereñ jest rodowitym g³ubczyczaninem. Wyst¹pi³ on
w duecie z Piotrem Adamiakiem graj¹cym na gitarze akustycz-
nej. W Miejskim Oœrodku Kultury goœcili po raz pierwszy. By³o
to niesamowite prze¿ycie dla ucha. Zaprezentowane zosta³y utwo-
ry takich artystów jak: Dawid Podsiad³o, Depeche Mode, The
Beatles, czy Leonarda Cohena. Niezwykle wzruszaj¹cy podczas
koncertu by³ moment, kiedy Wojciech Dereñ zaprosi³ do wspól-
nego œpiewania swojego tatê. Wykonali utwór pt. „W ¿ó³tych
p³omieniach liœci” z repertuaru Skaldów. S³uchaj¹c tego duetu
nie jednej osobie znajduj¹cej siê na widowni zakrêci³a siê ³za w
oku. Koncert zrobi³  wra¿enie na publicznoœci. Cieszymy siê i
jesteœmy bardzo dumni  ¿e na naszej, g³ubczyckiej scenie mo¿e-

my goœciæ artystów, którzy chêtnie wracaj¹ do korzeni.

   6-7 listopada odby³ siê „Poranek”
          oraz „Wieczór teatralny”...
 ... w re¿yserii Waldemara Lankaufa. Jest to impreza organizo-

wana corocznie. Podczas „Poranka teatralnego” zaprezentowa-
³a siê grupa „W kratkê” z Domu Kultury w G³ogówku prezentu-
j¹c dwa spektakle „Brzydkie Kacz¹tko” Hansa Christiana An-
dersena oraz „Nuda” Grzegorza  S³awiñskiego. Natomiast pod-
czas „Wieczoru teatralnego” mogliœmy podziwiaæ grê aktorsk¹

grupy „Cokolwiek” z Miejskiego Oœrodka Kultury w Kêdzierzy-
nie KoŸlu w przedstawieniu „£ysa œpiewaczka” Eugene Ione-
sco oraz grupê „G³osy” z Miejskiego Oœrodka Kultury w G³ub-
czycach w sztuce „Zabiæ Was to ma³o” Andrzeja Pieczyñskiego.
M³odzie¿ pokaza³a swój wielki  talent aktorski. Ka¿dy wciela³ siê
w swoj¹ rolê z ogromn¹ precyzj¹ oraz zaanga¿owaniem. Widaæ
by³o, ¿e sprawia im to ogromn¹ radoœæ. Podczas ka¿dego ze
spektaklu owacjom nie by³o koñca. Byæ mo¿e w przysz³oœci któ-
regoœ z naszych aktorów spotkamy siê na wielkim ekranie.

„Cisza jak ta”...
... niezwyk³a nazwa dla niezwyk³ego zespo³u, który zagoœci³

na deskach sali widowiskowej MOK 8 listopada. By³a to po-
etycka wêdrówka w krainê ³agodnoœci.

Zespó³ tworzy muzykê do wierszy takich poetów jak: Jonasz
Kofta, Agnieszka Osiecka, czy Edward Stachura. Jest to m³oda,
grupa ludzi, która na swoim koncie zgromadzi³a ju¿ wiele presti-
¿owych nagród. A wystêpuje w sk³adzie: Aleksandra Fr¹cko-
wiak, Ilona Karnicka, Dariusz B¹dkowski, Micha³ £angowski,
Mariusz Skorupa oraz Mariusz Wyziñski.  Posiadaj¹ wokale i
instrumenty, które splataj¹ siê w urozmaicon¹ ca³oœæ. Koncert
by³ fantastyczny. Panowa³a spokojna, przyjazna atmosfera, któ-
ra wprawi³a  w niesamowity klimat. Poezja œpiewana w tym wy-
daniu to prawdziwa uczta muzyczna.

„Zaduszki bluesowe
z Leszkiem Cichoñskim”
to kolejny koncert zorganizowany w ramach 25 G³ubczyckich

Dni Kultury. Artysta wraz z zespo³em jest doskonale znany g³ub-
czyckiej publicznoœci. Jak sam mawia jest on sta³ym bywalcem

naszej sceny. Podczas koncertu mogliœmy us³yszeæ piosenki Ji-
miego Hendrixa, BB Kinga, Tadeusza Nalepy oraz  autorskie
Leszka Cichoñskiego. By³y to wspaniale wykonane utwory przez
bardzo utalentowanych muzyków. Publicznoœæ zgromadzona na
sali nie mog³a wyjœæ z podziwu dla artystów.

13 listopada „U studni”
w g³ubczyckim MOK-u odby³ siê przeniesiony z 18 paŸdzier-

nika koncert zespo³u „ U studni”. Cieszy³ siê on wielkim zainte-
resowaniem wœród mieszkañców naszego miasta, gdy¿ wszy-
scy artyœci wywodz¹ siê z zespo³u „Stare Dobre Ma³¿eñstwo”,
które jest bardzo dobrze znane naszej lokalnej spo³ecznoœci. Bi-
lety wyprzeda³y siê w mgnieniu oka. Koncert by³ rewelacyjny.
Artyœci wykonywali utwory autorskie oraz kompozycje pisane
do wierszy krakowskiego poety Adama Ziemianina. Mogliœmy
równie¿ us³yszeæ piosenki z repertuaru  zespo³u „Stare Dobre
Ma³¿eñstwo. Wystêp by³ niesamowity, poniewa¿   artyœci inte-
growali siê z publicznoœci¹ wspólnym œpiewaniem. By³ to ¿ywy
kontakt ze s³uchaczami, co bardzo spodoba³o siê naszej publicz-
noœci. Bisom nie by³o koñca. Koncert zespo³u „U studni” by³
wspania³ym zwieñczeniem 25. G³ubczyckich Dni Kultury.

Teraz zapraszamy na przysz³oroczne.>>>foto str.20
                                                                 Anna Bieniasz, MOK
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Og³oszenia o rokowaniach
Prezes Zarz¹du G³ubczyckiego TBS Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ przy ul. Pocztowej 8, 48 - 100 G³ubczyce

og³asza rokowania po trzecim przetargu nieograniczonym
 zakoñczonym wynikiem negatywnym na sprzeda¿ nastêpuj¹cych nieruchomoœci

oznaczenie nieruchomoœci/ powierzchnia nieruchomoœci (lokalu) [m2]/opis nieruchomoœci (lokalu)/cena wywo³awcza [z³]/
mo¿liwoœæ, termin i miejsce sk³adania pisemnych zg³oszeñ w rokowaniach/termin i miejsce przeprowadzenia rokowañ/termin
i miejsce oraz wysokoœæ zaliczki pobieranej tytu³em zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia siê od zawarcia umowy;

1) Lokal mieszkalny/ nr 7 przy ul. Kochanowskiego 13 w G³ubczycach/59,90/ 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 piêtrze, o pow. u¿ytkowej 4,70m2./57 000,00/ 07.01.2016r. do godz. 10:00, pok nr 18 w siedzibie G³ubczyckiego TBS Sp.
z o.o. ul. Pocztowa 8,  48 - 100 G³ubczyce/ 11.01.2016r. od godz. 10:00 w œwietlicy siedziby G³ubczyckiego TBS Sp. z o.o.  ul. Pocztowa
8,   48 - 100 G³ubczyce/ zaliczkê  w wysokoœci 5700z³ nale¿y wp³aciæ w pieni¹dzu do 07.01.2016r. przelewem na konto z adnotacj¹:
"Kochanowskiego 13/7"

2) Lokal mieszkalny  nr 9 przy ul. Kochanowskiego 13 w G³ubczycach,/ 61,40/lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej 61,40m2,
po³o¿ony na poddaszu budynku mieszkalno-us³ugowego. Do lokalu przynale¿y piwnica o pow. 17,80m2./43 700,00 /07.01.2016r.
do godz. 10:00, pok nr 18 w siedzibie G³ubczyckiego TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 - 100 G³ubczyce./11.01.2016r. od godz. 11:00 w
œwietlicy siedziby G³ubczyckiego TBS Sp. z o.o.ul. Pocztowa 8,   48 - 100 G³ubczyce/zaliczkê  w wysokoœci 4370z³ nale¿y wp³aciæ w
pieni¹dzu do 07.01.2016r. przelewem na konto z adnotacj¹: "Kochanowskiego 13/9".

3) Lokal mieszkalny nr 10 przy ul. Kochanowskiego 13 w G³ubczycach,/17,60/lokal mieszkalny o powierzchni u¿ytkowej 17,60m2,
po³o¿ony na poddaszu budynku mieszkalno-us³ugowego. Do lokalu przynale¿y piwnica o pow. 7,00m2./9 800,00/07.01.2016r. do
godz. 10:00, pok nr 18 w siedzibie G³ubczyckiego TBS Sp. z o.o. ul. Pocztowa 8, 48 - 100  G³ubczyce/11.01.2016r. od godz. 12:00 w
œwietlicy siedziby G³ubczyckiego TBS Sp. z o.o.ul. Pocztowa 8, 48 - 100 G³ubczyce/zaliczkê  w wysokoœci 980z³ nale¿y wp³aciæ w
pieni¹dzu do 07.01.2016r. przelewem na konto z adnotacj¹: "Kochanowskiego 13/10"

INFORMACJE DODATKOWE:
Zaliczki nale¿y wp³acaæ przelewem na konto: BZ WBK 62 10902154 0000 0005 6000 7786 (dowód wp³aty zaliczki nale¿y do³¹czyæ

do pisemnego zg³oszenia w rokowaniach). Jako termin wniesienia zaliczki przyjêty zostaje termin uznania kwoty na rachunku w/w.
Terminy przeprowadzonych przetargów; I:  28.05.2015r. II: 28.07.2015r. III: 24.09.2015r.
Zg³oszenia udzia³u w rokowaniach sk³ada siê w zamkniêtych kopertach. Zg³oszenie powinno zawieraæ: imiê, nazwisko i adres

albo nazwê lub firmê oraz siedzibê, je¿eli zg³aszaj¹cym jest osoba prawna lub inny podmiot, datê sporz¹dzenie zg³oszenia, oœwiad-
czenie, ¿e zg³aszaj¹cy zapozna³ siê z warunkami rokowañ i przyjmuje te warunki bez zastrze¿eñ, proponowan¹ cenê (nie ni¿sz¹ ni¿
cena wywo³awcza) i sposób jej zap³aty. Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ kopiê dowodu wp³aty zaliczki. Komisja przeprowadzaj¹ca
rokowania odmawia udzia³u w ustnej czêœci rokowañ osobom, których zg³oszenia nie odpowiadaj¹ warunkom rokowañ.

Osoby upowa¿nione do kontaktów; Miros³aw Pelc tel. (077) 485 22 42 wew. 24
Przedmioty rokowañ mo¿na ogl¹daæ w dniu 05.01.2016r w godzinach 10:00 do 13:00.
Zastrzega siê prawo zamkniêcia rokowañ bez wybrania nabywcy nieruchomoœci.
Uczestnik rokowañ, ustalony jako nabywca nieruchomoœci, zostanie zawiadomiony o miejscu i dacie zawarcia notarialnej umo-

wy sprzeda¿y najpóŸniej  w terminie 21 dni od dnia zamkniêcia rokowañ. Je¿eli nabywca nieruchomoœci nie stawi siê bez usprawie-
dliwienia w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator rokowañ mo¿e odst¹piæ od zawarcia umowy, a wp³acona
zaliczka nie bêdzie podlegaæ zwrotowi. Wszelkie koszty notarialne i s¹dowe zwi¹zane z zawarciem umowy sprzeda¿y ponosi nabyw-
ca wy³oniony w rokowaniach.

Uczestnik rokowañ winien przed³o¿yæ komisji przeprowadzaj¹cej rokowania:
1. Orygina³ dowodu wp³aty zaliczki. 2. Dokument to¿samoœci.
3. Aktualny odpis lub zaœwiadczenie z w³aœciwego rejestru wystawione nie wczeœniej ni¿ 6 miesiêcy przed up³ywem terminu
         rokowañ w przypadku, gdy nieruchomoœæ bêdzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej dzia³alnoœci
         gospodarczej, a w przypadku wspólników spó³ek cywilnych tak¿e umowê spó³ki cywilnej.
4. Orygina³ pe³nomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upowa¿niaj¹cego do dzia³ania na ka¿dym etapie rokowañ, w przy
         padku osoby reprezentuj¹cej uczestnika rokowañ.
5. Pisemn¹ zgodê wspó³ma³¿onka do uczestnictwa w rokowaniach w jego imieniu oraz sk³adania oœwiadczeñ zmierzaj¹cych do
       odp³atnego nabycia nieruchomoœci, w przypadku ma³¿onka zamierzaj¹cego samodzielnie uczestniczyæ w rokowaniach na
         nieruchomoœæ nabywan¹ do maj¹tku wspólnego.
6. Oœwiadczenie, ¿e oferent zapozna³ siê z dokumentacj¹ zbywanej nieruchomoœci, jej stanem faktycznym i prawnym oraz
         stanem technicznym obiektu.
7. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania rokowañ.
Wiêcej szczegó³ów dotycz¹cych rokowañ mo¿na znaleŸæ na stronie:  www.gtbs.eu w zak³adce OG£OSZENIA
lub www.bip.glubczyce.pl  w zak³adce
 Jednostki Gospodarcze/G³ubczyckie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego - Przetargi /Og³oszenia 2015
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"PUCHAR GÓR
OPAWSKICH"

 14. listopada 2015r w Pruniku
 odby³y siê zawody Karate WKF
"PUCHAR GÓR OPAWSKICH".
 W zawodach startowa³o 260 zawod-

ników, 18 klubów z Polski i Cech. Lu-
dowy Zespó³ Sportowy Karate-Do
G³ubczyce reprezentowali:

 1. Szymon Cieœlik, (foto)  który w
kata 12-13 lat zdoby³ z³oty medal oraz
w kata 14-15 lat równie¿ z³oty
2. Klaudiusz Leliñski, który w kata 9
lat zdoby³ z³oty medal oraz w kata
dru¿ynowych 9 lat br¹zowy medal
 3. Franciszek Wysocki, który w kata
9 lat zdoby³ srebrny medal oraz w kata
dru¿ynowe 9 lat zdoby³ br¹zowy,
4. Tomasz Kolasa, który w kata 9 lat
zdoby³ br¹zowy medal oraz w kata
dru¿ynowe 9 lat br¹zowy medal,
5. Klaudia Bociek, która w kata 16-17
lat zdoby³a srebrny medal,
6. Alan Orzechowski, który w kata 11
lat zdoby³ srebrny medal,
7. Jakub Patryjach, który w kata 11
 lat zdoby³ br¹zowy medal,
 8. Mateusz Stankiewicz, który w kata
10 lat zdoby³ br¹zowy medal,
9.Maciej Kowalczyk, który w kata 12-
13 lat zdoby³ srebrny medal/ w finale
walczy³ z Szymonem Cieœlikiem/
10. Marta Fiet, która w kata 8 lat zdo
by³a srebrny medal
11.  Anna Paruszewska, która w kata
7 lat zdoby³a srebrny medal, a w kata
dru¿ynowe 9 lat br¹zowy medal,
12.  Wiktoria Sawicka, która w kata 7
lat zdoby³a br¹zowy medal,
13. Julia Hac , która w kata 9 lat zdo
by³a br¹zowy medal oraz w kata dru
¿ynowe 9 lat br¹zowy medal,
14. Oliwia Rojek, która w kata dru¿y
nowe 9 lat zdoby³a br¹zowy medal,
15. Jakub Komarnicki, Maciej Fiet,
Adrianna Juzwiszyn wrócili bez me
dali. Start naszych zawodników
nale¿y uznaæ za bardzo udany.

MORAVIA OPEN
2015

MIÊDZYNARODOWY
 TURNIEJ TAEKWONDO
16-18. paŸdziernika w Czeskiej

Ostravie odbywa³ siê miêdzynarodo-
wy turniej Moravia Open. Ponad 400
zawodników z Polski, Rosji, Czech,
S³owacji, Wêgier, Boœni i S³owenii
rywalizowa³o w trzech konkuren-
cjach Taekwondo  (Walka, Uk³ady,
Techniki specjalne).

Doskonale   na     tym     turnieju
spisa³a siê nasza   28   osobowa    dru-
¿yna  z KST G³ubczyce i ZS w Pietro-
wicach, którzy przywieŸli a¿   38 me-
dali:  14 z³otych,  11 srebrnych, 13
br¹zowych i I miejsce zespo³owo.
Dorobek medalowy móg³ byæ zdecy-
dowanie lepszy gdy¿ na tych zawo-
dach zabrak³o naszych  czo³owych
zawodników Marty Wsiaki, Karoliny
Konik   i Bartosza S³odkowskiego,
którzy od œrody trenuj¹ na Zgrupo-
waniu    Reprezentacji   Polski  przed
zbli¿aj¹cymi  siê   Mistrzostwami Eu-
ropy  w    Szkocji. Bardzo dobrze w
tym turnieju wypad³a nasza utytu³o-
wana seniorka Kamila Ciechanowska,
która zdoby³a a¿ cztery medale, 3 z³o-
te i 1 br¹zowy. Nasza multimedalistka
zajê³a I m walki do   57 kg, I m walki do
64 kg, I m walki dru¿ynowe   i III m
uk³ady, Olga Jab³oñska  II uk³ady, II
m walki dru¿ynowe, III m walki do 57
kg, Pawe³ Or³owski III m walki do 85
kg i  III m uk³ady, Wojciech ̄ ³obicki
III m walki dru¿ynowe i III m uk³ady.
Juniorzy: Wojciech ̄ ³obicki I m walki
pow. 75 kg        i I m walki dru¿ynowe,
Barbara Mróz I m walki do 52 kg i II m
uk³ady, Jakub Brewus I m walki do 75
kg i II m uk³ady, Patrycja Piworun    I
m walki pow 65 kg,  III m uk³ady i III m
walki, Kinga Sztucka I m walki dru¿y-
nowe i III m walki   do 52 kg, Natalia
Katañska I m uk³ady, Marcin Sagan I
m uk³ady, Wiktoria Konik   II m walki
pow.  65 kg i II m walki,  Ma³gorzata
Bernaœ II m walki do 58 kg  i III m
uk³ady Martyna Marciniszyn II m
uk³ady, Oliwia Fulneczek III m uk³a-
dy, Junior M³odszy : Maria Grzego-
rzewicz I m uk³ady, Aleksandra Du-
dzik II m walki   i II m uk³ady, Natalia
Wochnik III m uk³ady   i Martyna
Bernaœ III m uk³ady, Kadeci: Nicola
Brewus I m uk³ady i Tomasz Witek      I
m uk³ady, Dominik Mazurkiewicz II m
uk³ady.  Brawa dla wszystkich startu-
j¹cych.>>> foto str. 20 >>>

MISTRZOSTWA EUROPY
TAEKWONDO

W dniach 22. -25. 10.2015 r.
w Motherwell ko³o Glasgow - Szkocja  odby-

³y siê Mistrzostwa Europy Taekwondo Junio-
rów i Seniorów.  Wystartowa³o w nich 520 za-
wodników i zawodniczek z 23 pañstw. S¹ to za-
wody w których mog¹ braæ udzia³ zawodnicy

tylko posiadaj¹cy czarny pas i z limitem 2 osób
w konkurencji dla ka¿dego kraju.  Klub Sporto-
wyTaekwondo G³ubczyce reprezentowali nasi
seniorzy: Karolina Konik, Marta Wsiaki i Bar-
tosz S³odkowski, którzy przed zawodami przy-

gotowywali siê na Zgrupowaniu Kadry Naro-
dowej w Centralnym Oœrodku Przygotowañ
Olimpijskich w Spale. Wspaniale wyst¹pi³a Ka-
rolina Konik w walkach indywidualnych. W ka-
tegorii wagowej do 62 kg, pokona³a wszystkie
swoje przeciwniczki zdobywaj¹c tytu³ Mistrzy-
ni Europy Seniorów. Sukces ten jest tym wiêk-
szy, ¿e w drodze do fina³u pokona³a Mistrzyniê
Œwiata z 2013 roku i w finale aktualn¹ Mistrzy-
niê Œwiata z 2015 roku. Karolina wystartowa³a
tak¿e w dru¿ynowych walkach zdobywaj¹c drugi
z³oty medal. Bardzo dobrze wystartowali nasi
pozostali zawodnicy. Marta Wsiaki zajê³a III m
w walkach indywidualnych do 75 kg a Bartosz
S³odkowski w najciê¿szej kategorii wagowej zaj¹³
indywidualnie  III m oraz I m w dru¿ynowych
walkach i I m w dru¿ynowych testach si³y.   Nasi
zawodnicy zdobyli      4 medale z³ote i 2 br¹zowe.
Serdecznie gratulujemy tak wspania³ego wyni-
ku i godne reprezentowanie Naszego Kraju.

 Szczególne podziêkowania kierujemy do Pana
Burmistrza G³ubczyc Adama Krupy za dofinan-
sowanie tych zawodów co umo¿liwi³o start na-
szym zawodnikom.
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MEDAL  EDUKACJI  NARODOWEJ
NAGRODA OPOLSKIEGO KURATORA OŒWIATY
  13 paŸdziernika 2015 r. na Wojewódzkiej Uroczystoœci z

okazji Dnia Edukacji Narodowej w Opolu z r¹k Wojewody Opol-
skiego Ryszarda Wilczyñskiego otrzyma³a Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej, równie¿  Mariola Bedryj wicedyrektor Ze-
spo³u Szkó³ w Pietrowicach,  jest to odznaczenie nadane przez
Ministra Edukacji Narodowej oraz  Nagrodê Kuratora za co-
dzienn¹ trudn¹ pracê zawodow¹,  dydaktyczno-wychowawcz¹

i za wzorowe kierowanie placówk¹ oœwiatow¹, której wrêcze-
nia dokona³a  Halina Bilik Opolski Kurator Oœwiaty.    (red.)

Od red. Szkoda ¿e anonimowy informator "Tom" z tej
 uroczystoœci do poprzedniego GG    nie zauwa¿y³
 kole¿anki Marioli.

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej

wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz
umieszczeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w
G³ubczycach w dniu:

1. 06.11.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do
sprzeda¿y nieruchomoœæ lokalow¹, po³o¿on¹ w miejscowo-
œci Pomorzowice nr 1c, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci
gruntu z dzia³ki nr 1/22.

Z dniem 18.12.2015 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku
przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nie-
ruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.
U. z 2015 r. poz.782 i 1039) t.j. osobie, której przys³uguje rosz-
czenie o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy
lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a-
œcicielem zbywanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³a-
snoœci tej nieruchomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo
jego spadkobierc¹.

2. 10.11.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do
sprzeda¿y nieruchomoœæ lokalow¹, po³o¿on¹ w G³ubczycach
przy ul. Ko³³¹taja nr 1/8, wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czê-
œci gruntu z dzia³ki nr 621/3.

Z dniem 22.12.2015 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku
przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nie-
ruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.
U. z 2015 r. poz.782 i 1039) t.j. osobie, której przys³uguje rosz-
czenie o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy
lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a-
œcicielem zbywanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³a-
snoœci tej nieruchomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo
jego spadkobierc¹.

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje,
¿e w dniu:

1. 15 grudnia 2015 r. odbêd¹ siê:
a) VI przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y

nieruchomoœci zabudowanej budynkiem handlowo - us³ugowym,
oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 478/28 o po-
wierzchni 0,1256 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Klasztornej
nr 7. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 170 983,00 z³. Wadium
wynosi 17 000,00 z³.

b) IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y
nieruchomoœci lokalowej (boks gara¿owy nr 7), po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci grun-
tu z dzia³ki nr 435/19. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 14
800,00 z³. Wadium wynosi 1 480,00 z³.

c) II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-
ruchomoœci niezabudowanej oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 939/8 o powierzchni 0,0900 ha, po³o¿onej w
obrêbie gruntów miejscowoœci Grobniki. Cena wywo³awcza do prze-
targu wynosi 5 145,00 z³. Wadium wynosi 520,00 z³.

d) II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-
ruchomoœci niezabudowanej oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 136 o powierzchni 0,2500 ha, po³o¿onej w obrê-
bie gruntów miejscowoœci Nowa Wieœ G³ubczycka. Cena wywo-
³awcza do przetargu wynosi 6 961,00 z³. Wadium wynosi 700,00 z³.

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

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

       ZMAR£ ZNANY RE¯YSER
WALDEMAR  PROKOPOWICZ

W wieku 71 lat zmar³ re¿yser Waldemar Prokopowicz -
prywatnie ojciec Bartosza Prokopowicza, który zrobi³ film
"Chemia" o swojej ¿onie Magdalenie, która przegra³a walkê z
rakiem i za³o¿y³a fundacjê Rak&Roll oraz operatora Jere-
miasza.

Prokopowicz Waldemar - popularny re¿yser i kierownik pro-
dukcji, zmar³ 3 listopada. Od koñca lat 60. pracowa³ m.in. jako
asystent kierownika produkcji, asystent re¿ysera i II re¿yser
na planach kilkudziesiêciu filmów i seriali, m.in.: "Królowej
Bony", "Thais", "Pestki", "Bo¿ej podszewki", "D³ugu", "Ki-
lera" i "Wesela". Oprócz tego zagra³ kilka epizodycznych ról
w popularnym serialu "Plebania". Ostatnio najg³oœniejsz¹
produkcj¹ przy której pracowa³ to "Chemia" - by³ II re¿yse-
rem.

Msza œwiêta ¿a³obna odprawiona zosta³a we wtorek 10 listo-
pada o godzinie 11.00 w koœciele Œwiêtych Aposto³ów Piotra i
Paw³a w warszawskich Pyrach, gdzie zosta³ pochowany.

 Informacjê opr. Jan Wac na podstawie strony SE.PL
  wiêcej na  „FILMPOLSKI.PL”
Od autora. Waldemar  pochodzi³ z Grobnik, zdawa³ maturê

w naszym Liceum,  jego matka do przejœcia na emeryturê pra-
cowa³a jako po³o¿na w g³ubczyckiej S³u¿bie Zdrowia.
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 PO¯ARY SADZY W KOMINIE
 SPOWODOWANE S¥ ZANIEDBANIAMI
przez u¿ytkowników kominów. Podstawowym i najwa¿niej-

szym b³êdem jest brak czyszczenia przewodów dymowych. Jed-
nak to nie wszystko. Palenie w piecu œmieciami, mokrym drew-
nem równie¿ prowadzi do osadzania siê cz¹steczek sadzy. Sa-
dza powstaje w wyniku niepe³nego spalania sta³ego materia³u
palnego.

 Przed sezonem grzewczym jak równie¿ w trakcie niego nale¿y
rzetelnie przeprowadzaæ kontrolê stanu technicznego przewodu
kominowego. Sprawdzamy wtedy dro¿noœæ oraz szczelnoœæ ko-
mina. Gdy nagromadzona jest sadza, nale¿y j¹ niezw³ocznie usu-
n¹æ, a je¿eli napotkamy na pêkniêcia przewodu nale¿y go napra-
wiæ lub zg³osiæ to kominiarzowi, który sprawdzi stan komina.

Zapaleniu siê sadzy w kominie towarzyszy bardzo g³oœny
szum spowodowany trwaj¹c¹ gwa³town¹ reakcj¹ spalania. Pa-
l¹ca siê w wysokich temperaturach sadza mo¿e spowodowaæ
pêkniêcia i nieszczelnoœci w przewodzie kominowym. Wysoka
temperatura lub ogieñ wydobywaj¹cy siê z szczelin komina mo¿e
doprowadziæ do zapalenia siê materia³ów otaczaj¹cych przewód
kominowy, a w dalszej kolejnoœci pozosta³e elementy konstruk-
cyjne czy te¿ wyposa¿enia domu. Przez pêkniêcia do pomiesz-
czeñ mieszkalnych mo¿e dostaæ siê równie¿ dym oraz dwutlenek
wêgla. Dlatego te¿ szczególnie niebezpiecznym staje siê po¿ar
sadzy w kominie w nocy, kiedy domownicy najczêœciej œpi¹.

Postêpowanie zwyk³ego u¿ytkownika
Gdy ju¿ dojdzie do zapalenia siê sadzy w przewodzie komino-

wym w pierwszej kolejnoœci musimy zaalarmowaæ o tym zdarze-
niu stra¿ po¿arn¹ oraz wygasiæ palenisko. Pamiêtajmy o zamkniê-
ciu dop³ywu powietrza do pieca zarówno od do³u jak i od góry.
Dozorujmy na ca³ej d³ugoœci przewód kominowy czy nie wystê-
puj¹ pêkniêcia. Wa¿ne ¿eby do pal¹cego komina nie wlewaæ
wody. Z jednego litra H2O powstaje a¿ 1700 litrów pary co nie-
stety mo¿e doprowadziæ do popêkania przewodu, a nawet jego
rozerwania. Po po¿arze sadzy w kominie nale¿y wezwaæ komi-
niarza, aby dokona³ wyczyszczenia przewodów i zwróci³ uwagê
na ich stan techniczny. Nale¿y pamiêtaæ i¿ przez nieszczelne prze-
wody wêdruj¹ pal¹ce siê cz¹stki materia³u palnego lub bardzo
gor¹ce gazy spalinowe, w tym groŸny, niewyczuwalny tlenek
wêgla (czad).

Postêpowanie stra¿ackie
Po przybyciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpo-

znania podobnie jak w powy¿szym postêpowaniu zaczynamy
od wygaszenia paleniska, poprzez ostro¿ne wybranie materia³u
palnego, szczelne zamkniêcie pieca. Sito kominowe - podstawo-
wy sprzêt przy po¿arach kominów. Zabezpieczamy nim wylot z
komina. (sito kominowe to metalowa siatka o wymiarach oczek
oko³o 2 x 10 mm, najlepiej miedziana, rozpiêta na ramie o wymia-
rach 60 x 60 cm, z dwoma metalowymi uchwytami). Rozgrzane
sito zmniejsza ci¹g w kominie, a tym samym intensywnoœæ pale-
nia siê sadzy. Pamiêtajmy o sta³ym obserwowaniu przewodu
kominowego na ca³ej d³ugoœci, czy nie powstaj¹ pêkniêcia, któ-
rymi mo¿e wydostaæ siê dym lub p³omieñ.

Najlepszym sposobem na gaszenie pal¹cej sadzy jest wsypa-
nie w wylot komina soli kuchennej. W przypadku jej braku
mo¿na u¿yæ piasku (czêœciej spotykane z powodu dostêpnoœci
oraz ceny). Gdy powy¿sze sposoby siê nie sprawdzaj¹ mo¿na
u¿yæ gaœnicy proszkowej. W tym przypadku pr¹d proszku po-
dajemy w wyczystkê na dole (najczêœciej przy piecu).

              Na podstawie informacji   Rzecznika Prasowego
                               KPP Stra¿y Po¿arnej Waldemara Ho³owni

PO¯AR W RÓWNEM
 10. listopada b.r. oko³o godz. 20.30 do Powiatowego Stanowi-

ska Kierowania KPPSP wp³ynê³o zg³oszenie o po¿arze stert
s³omy w miejscowoœci Równe.

Po dojeŸdzie pierwszych zastêpów stra¿y zastano pal¹ce siê
trzy du¿e sterty s³omy oraz dwie ³adowarki w firmie produkuj¹-
cej pelet. Po¿ar stwarza³ zagro¿enie budynkowi produkcyjnemu

znajduj¹cemu siê w bezpoœrednim s¹siedztwie jednej ze stert.
Do po¿aru zadysponowano ³¹cznie 13 zastêpów stra¿y w tym
jeden zastêp na zabezpieczenie operacyjne rejonu. W dzia³a-
niach pomaga³y równie¿ dwie jednostki z Republiki Czech z Mesta
Albrechtice i Slezskich Rudoltic. Wstêpnie straty oszacowano
na oko³o 850 tys.z³. Dochodzenie w sprawie przyczyny po¿aru
prowadzi Policja.

 Na podstawie informacji   Rzecznika Prasowego
                               KPP Stra¿y Po¿arnej Waldemara Ho³owni

STRZELCY  i  ITD
03. listopada 2015 r. z inicjatywy dowódcy Jednostki Strze-

leckiej 3009 G³ubczyce  dosz³o do spotkania Inspektorów
Transportu Drogowego w Zespole Szkó³ w Kietrzu  z  uczniami
klas mundurowych oraz g³ubczyckimi strzelcami.

Zajêcia przeprowadzi³ kierownik oddzia³u Piotr Kondratowicz.
Inspektorzy

zapoznali s³u-
chaczy zajêæ z
celami i zada-
niami ITD pod-
czas prezentacji
multimedialnej.
Na zakoñczenie
dokonano pre-
zentacji radio-
wozu s³u¿bo-
wego wykorzy-
stywanego do
kontroli pojazdów na odcinkach dróg p³atnych.

Tego samego dnia sekcja  g³ubczyckich strzelców uczestni-
czy³a  w kontroli drogowej na terenie powiatu  g³ubczyckiego.
By³y to bardzo ciekawe zajêcia  wzbogacaj¹ce wiedzê strzelców
z zakresu bezpieczeñstwa ruchu drogowego.

Serdeczne podziêkowania kierujemy do Wojewódzkiego In-
spektora Transportu Drogowego, pana Jana Ksi¹¿ka za wielo-
letni wk³ad w rozwój Jednostki Strzeleckiej 3009 G³ubczyce.
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REKLAMA  W G£OSIE G£UBCZYC
 G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o zasiêgu

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

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

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

   Treœæ reklam nadsy³aæ  w wersji elektronicznej w pliku JPG
(rozdz. 300dpi) na adres e-mail "janwac@o2.pl", w terminie

do 15. ka¿dego miesi¹ca na miesi¹c nastêpny,
wraz z podaniem "parametrów"
niezbêdnych do wystawienia

 Faktury Vat przez Miejski Oœrodek Kultury.

G³os G³ubczyc -
 bezp³atny informator samorzadowy

 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach.  (ISSN 1234-0890)
nak³ad 1200 egz.

 Red. naczelny - Jan Wac,  Adres Redakcji: 48-100 G³ubczyce,
ul. Niepodleg³oœci 14, Urz¹d Miejski,  tel. 77 485-30-21

e-mail janwac@o2.pl
Materia³y zamówione i niezamówione przyjmujemy

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

Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za nades³ane
 i opublikowane listy

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

Nie odpowiadamy za treœæ zamieszczonych  og³oszeñ i reklam.
Numery archiwalne GG  - www.glubczyce.pl, wszystkie GG

oraz Kalendarze G³ubczyckie na  http://www.sbc.org.pl
Druk - WIE-DRUK, ul. Królowej Jadwigi 1/29,

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

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)dla Gminy G³ubczyce
oraz Programu Ograniczenia Niskiej Emisji ( PONE) dla Gminy G³ubczyce

Gmina G³ubczyce maj¹c na uwadze koniecznoœæ sta³ego polepszania
warunków ¿ycia mieszkañców przyst¹pi³a do opracowania dokumentu:

"Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy G³ubczyce"

      Do po³owy grudnia br. na terenie Gminy G³ubczyce prowadzona bêdzie ankietyzacja dotycz¹ca inwentaryzacji emisji py³ów i
szkodliwych gazów pochodz¹cych  z lokalnych kot³owni wêglowych oraz domowych pieców grzewczych. Pozwoli ona na opracowanie
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy G³ubczyce, który jest niezbêdny do pozyskiwania funduszy na inwestycje
w poprawê jakoœci powietrza.

WYKONAWC¥ PGN NA OBSZARZE GMINY G£UBCZYCE JEST :
PRZEDSIÊBIORSTWO OCHRONY ŒRODOWISKA   HENRYK LEMIESZEK

     Bardzo prosimy mieszkañców z Gminy G³ubczyce o poœwiêcenie chwili swojego czasu na wype³nienie ankiety. Wasze wspólne
zaanga¿owanie pozwoli opracowaæ podstawy do dalszych dzia³añ, które chcemy podejmowaæ, aby systematycznie poprawiaæ jakoœæ
powietrza w Gminie G³ubczyce a co za tym idzie, komfort ¿ycia Mieszkañców.

ANKIETY BÊD¥ DOSTARCZONE PAÑSTWU PRZEZ PRACOWNIKÓW FIRMY EKOPOMIAR.
     W przypadku nieobecnoœci uzupe³nione ankiety nale¿y z³o¿yæ w Urzêdzie Miasta G³ubczyce w pokoju nr 15 lub do So³tysa do
10.12.2015r. W razie pytañ i w¹tpliwoœci uzyskaj¹ Pañstwo pomoc w pokoju nr 15.
Ankiety mo¿na równie¿ uzupe³niæ online.

S¹ do pobrania na stronie www.glubczyce.pl i nale¿y je odes³aæ na maila: ekopomiarpgn@op.pl

KORZYŒCI P£YN¥CE Z PGN:
  poprawa jakoœci powietrza,   oszczêdnoœæ w zu¿yciu energii,   mo¿liwoœæ aplikowania o œrodki na dzia³ania zwi¹zane
z ograniczaniem  emisji zanieczyszczeñ  do powietrza,  wypracowanie mo¿liwoœci wsparcia dla wskazanych dzia³añ

CZYM JEST PGN?
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje siê na podniesieniu efektywnoœci
energetycznej, zwiêkszeniu wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.
 Istot¹ "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy G³ubczyce" jest osi¹gniêcie korzyœci ekonomicznych, spo³ecznych
 i œrodowiskowych z dzia³añ zmniejszaj¹cych emisjê gazów cieplarnianych.

chcesz wiedzieæ
 co? gdzie ? kiedy?

 kliknij
 WWW.TWOJEGLUBCZYCE.PL

www.twojeglubczyce.pl
- Portal regionalny o charakterze informacyjno -

turystycznym, promuj¹cym  powiat g³ubczycki, gminê, miasto.
Serwis skupia siê na propagowaniu,

a tym samym wspieraniu inicjatyw spo³eczno-kulturalnych,
 tworzonych przez ludzi dla ludzi.
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Serdecznie Witamy Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych w wrzeœniu i paŸdzierniku 2015 w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach. Rodzicom Gratulujemy!

M³ynarczyk Nadzieja
c.Ewy Posucice

17.09.2015 9.50 2750/52

M³ynarski Filip
s.Beaty Rozumice

16.09.2015 9.40 2850/51

NiedŸwiadek Emilia
c.Anny Paw³owiczki

24.09.2015 23.55 3000/55

Nosek Fabian
s.Karoliny G³ucho³azy

24.09.2015 10.15 3000/54

Oleœ B³a¿ej
s.Agnieszki G³ubczyce

23.09.2015 22.50 3380/55

Pasieka Szymon
s.Sandry Boboluszki

28.09.2015 21.40 3550/54

Pêkala-Derewecki Leon
    s.Magdaleny G³-ce

   21.09.2015 23.25 3750/59

Piekarczyk Milan
s.Alicji Bia³a Prudnicka
20.09.2015 16.30 3200/54

Pisarski £ukasz
s.Joanny Pilszcz

26.09.2015 1.35 2900/54

Radecka Milena
c.Agnieszki G³ogówek

02.09.2015 11.40 2500/49

Rudkowski Szczepan
s.Anny Rac³awice Œl.

29.09.2015 14.00 3580/56

Sabat Mateusz
s.Agaty Zopowy Os.

01.09.2015 14.20 2950/54

Wojtala Lena c.An-
geliki Bia³a 01.09.2015

22.45 3050/56

Wojtuœ Maksymilian
s.Moniki G³ubczyce

28.09.2015 12.00 3400/56

Wójciak Micha³
s.Anny G³-ce Sady

23.09.2015 9.58 3450/56

Wysokulski Mateusz
s.Alicji Biskupów

08.09.2015 11.30 3100/55

Bolibrzuch Mi³osz
s.Anny £¹ka Prudnicka
20.10.2015  8.10 3500/56

Czarnecki Wojciech
s.Anny Babice

12.10.2015 8.50 3380/54

Dziamara Szymon
s.Anety Kietrz

15.10.2015 8.30 3700/60

Kamiñska Maja
c.Dominiki Baborów

22.10.2015 8.45 3420/55

Kleszczyñski Igor
s.Wioletty Wojnowice

05.10.2015 19.20 3980/58

Komorek Oliver
s.Eweliny Ciê¿kowice

11.10.2015 5.40 3950/59

Kruk Mi³osz s.Justyny
Prudnik 07.10.2015

10.20 3000/ 55

Kostuœ Zuzanna
c.Sylwii Posucice

25.10.2015 15.45 3050/55

Fotografie  noworodków:

KADR Studio Fotograficzno -

Filmowe Janusz Baczkur,

G³ubczyce,  Grunwaldzka 2,

662 065 354
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