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Drodzy Kombatanci, Panie Starosto,
Panie i Panowie oficerowie, Panie i Panowie Radni

Gminy i Powiatu, Drodzy zebrani dzi� pod Pomni-
kiem Czynu Zbrojnego

... Szacuje siê, ¿e w trakcie jej trwania zginê³y 72 miliony ludzi,
z tego 25 milionów ¿o³nierzy, 47 milionów cywilów. Najdotkliwiej
dotknê³a II wojna �wiatowa  Polskê. II Rzeczpospolita straci³a 5
milionów 600 tysiêcy obywateli, z czego z broni¹ w rêku zginê³o
160 tysiêcy ¿o³nierzy a 5 milionów 440 tysiêcy ofiar stanowili
cywile. Stanowi³o to ponad 16% ludno�ci II Rzeczpospolitej w

1939 roku. Co szósty obywatel na-
szej ojczyzny straci³ ¿ycie w tej
okrutnej wojnie. Ta wojna star³a
na zawsze II Rzeczpospolit¹, kraj
wielu kultur i narodowo�ci. Niem-
cy hitlerowskie urz¹dzi³y na tere-
nie naszej ojczyzny miejsce ka�ni
dla narodów Europy, tworz¹c sieæ
obozów zag³ady, z najwiêkszym

obozem Auschwitz- Birkenau i setkami innych. To tam wiêk-
szo�æ ofiar w�ród ludno�ci cywilnej, w tym prawie 3 miliony
polskich ̄ ydów,  ponios³a �mieræ. Dwukrotnie przez nasze zie-
mie przetoczy³ siê front wojenny, na pocz¹tku wojny w 1939 r.
oraz w latach 1944 i 1945, powoduj¹c olbrzymie straty materialne
w kulturze, przemy�le i infrastrukturze miast i wsi.

Koniec wojny by³ pocz¹tkiem najwiêkszych w historii przesie-
dleñ ludno�ci z miejsc, w których by³a od wieków zakorzeniona
do miejsc wskazanych w konferencjach w Ja³cie i Poczdamie.
Dla Polaków oznacza³o to ekspatriacjê z Kresów Wschodnich,
Litwy i Bia³orusi na �l¹sk, Prusy i Pomorze.

By pamiêtaæ o tym morzu zniszczeñ i cierpienia zebrali�my siê
tutaj. 08 maja dla pañstw i narodów, które stanê³y po stronie
dobra ludzko�ci, praw cz³owieka i demokracji, przeciw w³oskie-
mu faszyzmowi i niemieckiemu nazizmowi, jest wielkim, obcho-
dzonym po raz 68, �wiêtem rado�ci ze zwyciêstwa. W wielu kra-
jach jest to dzieñ wolny od pracy, w wielu urz¹dzane s¹ corocz-
ne parady zwyciêstwa i defilady, spotkania kombatantów, któ-
rzy zwo³uj¹ siê sami i przybywaj¹ z ca³ego �wiata lub s¹ zapra-
szani przez spo³eczno�ci miast i landów, które wyzwalali z r¹k
faszystowskich. Mo¿e w skromniejszej formie, ale na pewno z
radosnym i wdziêcznym sercem, swoj¹ obecno�ci¹ przy Pomni-
ku Czynu Zbrojnego w G³ubczycach, chcemy wyraziæ swoj¹
wdziêczno�æ tym, którzy walczyli o nasz¹ wolno�æ, zw³aszcza

naszym drogim kombatantom.Topnieje nam grono kombatanc-
kie, przy sztandarach kombatanckich wartê zaci¹ga m³odzie¿
strzelecka i harcerska. W tym roku odprowadzili�my na wieczn¹
wartê p³k. Zygmunta Turzañskiego, wspó³twórcê i pomys³odaw-
cê tego Pomnika, przy którym siê zgromadzili�my, por. Józefa
Maæków ostatniego ¿o³nierza wrze�nia 1939 r. na Ziemi G³ub-
czyckiej, który jeszcze rok temu sta³ tu z nami. I tak co roku
odprowadzamy tych, którzy najpierw nara¿ali swoje ¿ycie i zdro-
wie w tej strasznej wojnie za woln¹
Polskê, potem swoj¹ ofiarn¹ prac¹
budowali podwaliny naszej po-
my�lno�ci. Gdy tylko im starcza³o
si³ byli przy tym pomniku z nami:
by wspomnieæ poleg³ych towarzy-
szy broni, spotkaæ siê w kombatanc-
kim gronie i powspominaæ, ale te¿
nacieszyæ oczy nasz¹ m³odzie¿¹,
harcerzami, strzelcami. Piêkna po-
stawa naszych m³odych i dowody pamiêci o bohaterstwie pol-
skiego ¿o³nierza, o ofiarno�ci pokolenia naszych pradziadków,
dziadków i ojców jest dla naszych kombatantów wielk¹ rado-
�ci¹, warto�ci¹ i dum¹. Pamiêtajmy, ¿e Polska wystawi³a w dru-
giej wojnie �wiatowej w  koalicji antyfaszystowskiej, na froncie
wschodnim i zachodnim, w oddzia³ach partyzanckich, w woj-
skach l¹dowych, lotnictwie i marynarce wojennej ponad milion
200 tysiêcy walecznych i odwa¿nych ¿o³nierzy. 160 tysiêcy po-
leg³o na polach chwa³y wszystkich frontów Europy: od Narwiku
po Tobruk, od Atlantyku, Anglii i pla¿ Normandii po Okê.

Czy widzisz ten rz¹d bia³ych krzy¿y?
Tam Polak z honorem bra³ �lub.
Id� naprzód, im dalej, im wy¿ej,
Tym wiêcej ich znajdziesz u stóp.
Ta ziemia do Polski nale¿y,
Choæ Polska daleko jest st¹d,
Bo wolno�æ krzy¿ami siê mierzy,
Historia ten jeden ma b³¹d.
Mamy swój wielki udzia³ w zwyciêstwie nad faszyzmem. Mamy

prawo do rado�ci i �wiêtowania dnia zwyciêstwa z innymi naro-
dami. Cieszmy siê kolejnym spotkaniem z naszymi obecnymi tu
kombatantami, tym którym s³abo�æ cia³a nie pozawala ju¿ byæ z
nami zanie�my s³owa wdziêczno�ci i najlepsze ¿yczenia.

Poleg³ym w  walce i tym, którzy odeszli ju¿ na wieczn¹ wartê
oddajmy ho³d i cze�æ.  (foto str.1 GG)

                                                         Jan Krówka  - Burmistrz

8 maja 1945 roku  kapitulacja Niemiec zakoñczy³a w Europie
 najbardziej kosztown¹ wojnê w historii ludzko�ci ...

 26.04.2013r. w Miejskim O�rodku  Kultury   odby³y siê Targi Pracy i Edukacji. Targi Pracy zorganizowane przez Opolsk¹
Wojewódzk¹ Komendê OHP - Filiê M³odzie¿owego Biura Pracy w G³ubczycach, Hufiec Pracy, Powiatowy Urz¹d Pracy, Starostwo
Powiatowe, Urz¹d Miejski. Uroczystego otwarcia Targów Pracy i Edukacji dokona³a  Józefa Ziemnik- Wojewódzki Komendant
OWK OHP, w obecno�ci go�ci m.in. Danuty Fr¹czek- Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy, Renaty Ramazanowej- Zastêpcy
Starosty z Krnova,  Tadeusza Schmidta-Sekretarza Powiatu, Józefa Kamiñskiego -Starszego Cechu.  W trakcie otwarcia Targów Pan
Jan Malik  otrzyma³ statuetkê  "Dar Serca" za wieloletni¹ wspó³pracê z Hufcem Pracy i pomoc okazan¹ Hufcowi. W targach
uczestniczy³o 20 pracodawców i przedsiêbiorców, którzy prezentowali swoje oferty pracy a  oferty edukacyjne zaprezentowa³o 25
uczelni wy¿szych z województwa opolskiego, jak równie¿ z województw o�ciennych min. Uniwersytet Opolski, Politechnika Opol-
ska, Politechnika Wroc³awska, Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania i Administracji w Opolu, Pañstwowa Medyczna Wy¿sza Szko³a Zawodo-
wa w Opolu, Akademia im. Jana D³ugosza w Czêstochowie, Wy¿sza Szko³a Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu, Uniwersytet
Przyrodniczy we Wroc³awiu, Szko³a Podoficerska Wojsk L¹dowych z Wroc³awia, Dolno�l¹ska Szko³a Wy¿sza. Szko³y policealne i
wy¿sze uczelnie prezentowa³y swoj¹ bogat¹ ofertê edukacyjn¹ dla osób chc¹cych kontynuowaæ naukê oraz podnosiæ kwalifikacje.
Targi Pracy i Edukacji cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem, przebiega³y w bardzo mi³ej atmosferze. Targom Pracy towarzyszy³y
wystêpy Chóru Feniks  i zespo³u muzycznego Muzozaury.                                                                                (fotoreporta¿ str.2)

TARGI PRACY I EDUKACJI
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"OPOLSKA MARKA"
dla firmy  "Piekarnictwo Jan Malik"
Popularna w G³ubczycach  "piekarnia Malika" a oficjalnie

"Piekarnictwo Jan Malik" otrzyma³a wyró¿nienie "OPOLSK¥
MARK¥ 2012 "  w kategorii "Produkt spo¿ywczy" za proz-
drowotny chleb typu KR-IRL. Uroczysta gala og³oszenia wyni-
ków konkursu oraz wrêczenia symboli "OPOLSKA MARKA
2012"  mia³a miejsce 08.04.2013r.. w  Filharmonii Opolskiej.

   Organizatorem konkursu jest samorz¹d województwa opolskie-
go, a  patronat honorowy obj¹³  Minister Gospodarki Janusz Pie-
chociñski.  Formu³a konkursu przewiduje ocenê firm reprezentuj¹-
cych sektor ma³ych, �rednich oraz du¿ych przedsiêbiorstw. Do ju-
bileuszowego 10 konkursu zg³osi³o siê 36 firm. Na wstêpie uroczy-
sto�ci Marsza³ek Województwa Opolskiego powiedzia³ m.in.

"Pobudzanie  przedsiêbiorczo�ci i wzrost innowacyjno�ci w
gospodarce regionu s¹ jednym z priorytetów w³adz wojewódz-
twa. Konkurencyjny w skali kraju jest ju¿ opolski przemys³ che-
miczny, budowlany czy meblarski. Naszych szans upatrujemy w
przetwórstwie rolno - spo¿ywczym, bazuj¹cym na  opolskim,
charakteryzuj¹cym siê wysok¹ wydajno�ci¹ rolnictwie.(... ) Lau-
reaci kolejnych konkursów  "OPOLSKIEJ MARKI" dowodz¹,
¿e warto d¹¿yæ do najwy¿szej jako�ci we wszystkich tych dzie-
dzinach. Samorz¹d województwa za� widzi w nich partnerów w
promocji gospodarczej regionu�.  Zbiorowe zdjêcie z uroczysto-
�ci drukowali�my na str.2 w majowym "G³osie G³ubczyc" przy
okazji prezentowania  drugiej nagrodzonej g³ubczyckiej  firmy
Galmet. Redakcja postanowi³a przybli¿yæ czytelnikom GG za³o-
¿yciela i w³a�ciciela firmy - Jana Malika, zadaj¹c kilka pytañ.

Dok¹d siêgaj¹ Pana korzenie rodowe,  od kiedy zwi¹zany
jest Pan z G³ubczycami?

Moja  matka pochodzi, jak wielu g³ubczyczan, z Nadwórnej (Kre-
sy Wschodnie), ojciec z Makowa Podhalañskiego, gdzie jeszcze
dzi�  w centrum miasta Maliki maj¹ piekarniê. W tym roku minie
130 lat ci¹g³o�ci firmy, a mojej piekarni, któr¹ wybudowali�my  z
ojcem, jako piekarniê rodzinn¹, w tym roku minie 30 lat od urucho-
mienia. . Z G³ubczycami  jestem zwi¹zany od urodzenia.

My�lê, ¿e tradycja rodzinna zostanie zachowana?
Ja tak¿e, poniewa¿ córka w kolejnym etapie rozwoju  naszej

firmy  przejê³a cukiernictwo artystyczne wed³ug  tradycyjnych i
sprawdzonych receptur, jest zakochana w swoim zawodzie, wk³a-
da w niego serce, talent i pasjê, a to s¹  niezbêdne sk³adniki
naszych receptur, dziêki nim  nasze  wyroby smakuj¹  klientom
jak domowe. Z piekarnictwa zachowa³a, nie tylko nazwê  "Pie-
karnia Ciastkarnia MALIK" ale i np. chleb na przywitanie Pary
M³odej, chlebki - wazy do zup czy gulaszu. Syn natomiast wpro-
wadzi³ na nasz rynek kiedy� znane tylko z rzadkich wyjazdów do

W³och "pizze"  w prowadzonej  �Cafe Paradiso� oraz oferuje
równie¿ inne produkty bran¿y spo¿ywczej.

Widzê, ¿e tradycyjne w rodzinie piekarnictwo przekszta³ca
siê by zaspokajaæ nowe, o wy¿szym standardzie  potrzeby spo-
³eczeñstwa, ale nie wykracza poza bran¿ê spo¿ywcz¹.

Wynie�li to z domu, w którym przywi¹zywa³o siê du¿¹ wagê
do tego co jemy i jak siê  to  przyrz¹dza. Ja skoñczy³em techno-
logiê ¿ywno�ci w Katowicach, ¿ona jest równie¿ technologiem.
Pracowa³em, jako inspektor piekarnictwa w Wojewódzkim Zwi¹z-
ku Gminnych Spó³dzielni.

Piekarnictwo tradycyjne wykrusza siê, idzie w inn¹ stronê.

Jest to praca ciê¿ka, w trudnych warunkach.  Ja np. w niedzielê
o 7.30 robiê zaczyn kwasowy, potem do ko�cio³a, o 14.00 scho-
dzê do piekarni i koñczy siê niedziela, by o 6.00 rano na ladzie
by³o �wie¿e pieczywo.

Pan równie¿ musi pod¹¿aæ za nowoczesno�ci¹?
By³em w swojej karierze zawodowej �wiadkiem jak zmienia³a

siê struktura spo¿ycia, ludzie spo¿ywaj¹ coraz  mniej pieczywa
maj¹c do wyboru wiele innych produktów, ale ja nie odchodzê
od "chleba naszego powszedniego". Ostatnio przeszli�my na
naturalne pieczywo razowe, co docenili specjali�ci z konkurso-
wego jury wyró¿niaj¹c nasz chleb, ¿ytni razowy  (bez polepsza-
czy i innych dodatków) i  przyznali  mu wyró¿nienie "OPOLSKA
MARKA 2012" w kategorii  - produkt spo¿ywczy.

Na czym polega jego "nowo�æ"  je�li to nie tajemnica firmowa?
Nie, nie jest to chleb z m¹ki,  w  której podczas przemia³u

wytraca siê wiele sk³adników zawartych w ziarnie zbo¿a, jest to
chleb z ciêtego (siekanego) ziarna ¿yta, które zachowuje wszyst-
kie warto�ci od¿ywcze.  Receptura prosta - ¿yto, sól i kwas chle-
bowy. S¹ "podejrzenia", ¿e ma w³a�ciwo�ci lecznicze w niektó-
rych schorzeniach gastrycznych lub cukrzycy.

Do�æ o chlebie, proszê co�   z Pana ¿ycia poza piekarni¹, co�
co zrobi³ Pan jeszcze dla naszej g³ubczyckiej spo³eczno�ci.

Moj¹ pasj¹ sportow¹ by³ boks, próbowa³em przeszczepiæ ten
sport do G³ubczyc, sponsorowa³em klub, ale jako� siê nie przyj¹³.
Wspieram  po s¹siedzku Franciszkañski O�rodek Pomocy Dzie-
ciom oraz Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, ale tego proszê  nie
pisaæ, bo  nie dla popularno�ci to robiê, choæ bywa doceniane.
Wykszta³ci³em 44 uczniów piekarnictwa, w tym ca³a moja dzisiej-
sza za³oga to "moja  szko³a". Otrzyma³em te¿  Z³oty Krzy¿ �Za
Zas³ugi dla Rzemios³a�

Dziêkujê za rozmowê                                             Jan Wac
Na zdjêciach: Jan Malik na Targach Pracy i Edukacji z wy-

ró¿nionym chlebem oraz  wyrózniany przez Komendê Hufca
ZHP  statuetk¹ �Dar Serca� któr¹ wrêczaj¹ wiceburmistrz Ka-
zimierz Bedryj i przewodnicz¹cy RM  Kazimierz Naumczyk
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Rzecz o jubileuszu
" Kalendarza G³ubczyckiego "

Tak, tak. To ju¿ dwadzie�cia lat mija, odk¹d wychodzi drukiem
pierwszy  w powojennej historii G³ubczyc periodyk zwany " Ka-
lendarzem G³ubczyckim ". Zainicjowany przez ówczesnego prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej i redaktora naczelnego " G³osu
G³ubczyc " - Jana Waca - staje siê poczytn¹ ksi¹¿k¹ i jakoby
podstawow¹ lektur¹ w naszych domach. Wszak mamy tu: histo-
riê, samorz¹d, jubileusze, wspó³czesno�æ i inne p³aszczyzny
tematyczne, które dotykaj¹ spraw mieszkañców ziemi g³ub-
czyckiej. Nie brak w nim poezji i prozy, zw³aszcza tej domoro-
s³ej, amatorskiej. W³a�ciwie od pierwszego wydania " Ka-

lendarz � " cieszy
siê popularno�ci¹.

Tak przy okazji -
posiadam jego
wszystkie roczniki i
czêstokroæ kupujê w
ksiêgarni kolejne eg-
zemplarze, by sta³y
siê prezentem dla bli-
skich, znajomych, itd.

" Kalendarz G³ub-
czycki " dociera do wielu zak¹tków kraju. Trafia na pó³ki uniwer-
syteckich bibliotek. Stanowi kopalniê wiedzy o regionie i mate-
ria³ bibliograficzny dla magistrantów. Wiele by tu pisaæ.

Teraz o samym jubileuszu. Jest �roda, 17 kwietnia, godz. 17.00
Sala muzealna Miejskiego Ratusza wype³niona po brzegi. To w³a-
�nie tu rozpoczyna siê uroczysto�æ, któr¹ u�wietni prelekcja pro-
fesora dr. hab. Stanis³awa S³awomira Nicieji - wybitnego history-
ka, pisarza, rektora Uniwersytetu Opolskiego. Prowadz¹ca spo-
tkanie dr Barbara Piechaczek - dyrektor Powiatowego Muzeum -
po anonsie i przywitaniu oddaje g³os panu Janowi Wacowi, któ-

rego �mia³o mogê nazwaæ " ojcem
" " Kalendarza G³ubczyckiego ".
Ten przywo³uje pokrótce historiê
przedsiêwziêcia, dziêkuj¹c przy tym
ca³ej spo³ecznej redakcji za pomoc.
Przytacza nazwiska pierwszych
wspó³pracowników, m.in. ks. pro-
boszcza Micha³a �lêczka, Wiesia
Janickiego, �p. Mariana £oziñskie-
go, Kazimierza Saka i innych. Dziê-

kuje tak¿e sta³ej ekipie redakcyjnej, a mianowicie doktorom hi-

storii: Kasi Maler, Basi Piechaczek i Arkowi Szymczynie.(foto)
Opowiada z humorem, czuje siê " u-sa-tys-fak-cjo-no-wa-ny ",
co wielokrotnie podkre�la i odwo³uje siê do anegdot, roz³adowu-
j¹c tym samym napiêcie wywo³ane powag¹ wydarzenia.

A potem kwiaty i gratulacje z r¹k wiceburmistrza - Kazimierza
Bedryja, jak te¿ przewodnicz¹cego Rady Miejskiej - Kazimierza
Naumczyka. I ja mam przyjemno�æ wrêczyæ panu Janowi wespó³
z sekretarzem powiatu - Tadeuszem Schmidtem - bukiet symbo-
licznych ró¿ i odczytaæ wierszowane podziêkowanie, które napi-

sa³am na tê okoliczno�æ. A tak na marginesie, to "Kalendarz �
jest tym wydawnictwem, w którym od lat, korzystaj¹c z uprzej-
mo�ci pana Waca, mogê publikowaæ swoje teksty (wiersze, pio-
senki, opowie�ci, eseje, reporta¿e itp.).

Tymczasem Basia oddaje g³os go�ciowi - prof. Nicieji, który
wyra¿a swoje uznanie pod adresem naszego periodyku i jego
redakcji, gratuluje i wrêcz zazdro�ci, ¿e G³ubczyce maj¹ tak¹ rzecz.
Ubolewa nad tym, ¿e w Opolu " zabito " ksi¹¿kowy kalendarz i
podkre�la, ¿e jeste�my jedn¹ z nielicznych gmin w kraju, która go
posiada.

Nastêpnie charyzmatyczny historyk - wyk³adowca zabiera s³u-
chaczy  w swoist¹ podró¿ sentymentaln¹ na Kresy Po³udniowo-
Wschodnie. Do naszej Rzeczypospolitej, ziemi praojców. Nawi¹-
zuje przy tym do swego ostatniego dwutomowego dzie³a " Kre-
sowa Atlantyda ", które przy okazji promuje.  A'propos - przed
uroczysto�ci¹ by³a mo¿liwo�æ zakupu jego ksi¹¿ek. Rozesz³y siê
w mgnieniu oka ! >>> dok. str. 6
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Panu Janowi Wacowi oraz ca³ej spo³ecznej
 redakcji z okazji jubileuszu XX-lecia
"Kalendarza G³ubczyckiego"
"Za dwadzie�cia lat istnienia,
Za ocala³ych od zapomnienia�
Za przesz³o�æ i tera�niejszo�æ Ma³ej Ojczyzny,
Za pamiêæ praojców i korzenie rodzinne.
Za historiê prawdziw¹ i krwaw¹,
Za tradycjê, kulturê i warto�æ s³owa.
Za cz³owiecze losy, fakty, wydarzenia,
Za ziemiê g³ubczyck¹, która siê zmienia.
Za polsko-czeskie pogranicze,
Za edukacjê, sport i o�wiatê.
Za piêkno i poezji warto�æ,
Za ludzkich serc ofiarno�æ.
Za informacyjno-promocyjny charakter dzie³a,
Za prawdê i dobro dostrzegane woko³o.
Za lata owocnej wspó³pracy,
Za szacunek do ziemi i pracy.
Za spo³ecznikowskie zaciêcie,
Za ca³okszta³t przedsiêwziêcia
      Dziêkujê".
                                  Wiceprzewodnicz¹ca RadyPowiatu
                                                                Maria Farasiewicz
Ni¿ej linki do obejrzenia spotkania w TV G³ubczyckiej

>>> dok ze str.5
Wróæmy do prelekcji. Ciekawe w¹tki, motywy, fakty i wyda-

rzenia podane w przystêpnej formie. Chce siê s³uchaæ i ch³on¹æ
ka¿de s³owo. Oto historia prawdziwa, odkryta przez profesora -
badacza i mi³o�nika Kresów. Tu pojawia siê s³ynny, uzdrowisko-
wy Truskawiec, w którym odzyskiwa³a zdrowie polska elita
przedwojenna, tam inne miasteczka, w których tragiczne losy
ludzi mieszaj¹ siê z urokiem i tajemnic¹ miejsc �

Wreszcie pytania do historyka prowokuj¹ce niejako dysku-
sjê. Rzeczowe, konkretne wyja�nienia i � czas na autografy i
dedykacje. Przedtem gromkie brawa i kwiaty dla go�cia, które z
rado�ci¹ wrêczam w towarzystwie Tadzia Schmidta. Jako repre-
zentanci Rady powiatu i Starostwa dziêkujemy za arcyciekawy
wyk³ad. Mamy te¿ okazjê zamieniæ s³ów parê z pisarzem, a za
nami � d³uga kolejka oczekuj¹cych na pami¹tkowy wpis do
ksi¹¿ek jego autorstwa.

Godz. 20.30 i koniec imprezy. Na zakoñczenie jeszcze wspólne
zdjêcie z redakcj¹ " Kalendarza � " i oczywi�cie profesorem,
który niew¹tpliwie u�wietni³ uroczysto�æ.

A panu Janowi i jego wspó³pracownikom ¿yczymy zdrowia i
si³ oraz nastêpnych " Kalendarzy G³ubczyckich " i kolejnych
jubileuszy.

                                                                   Maria Farasiewicz

www.tvglubczyce.pl/video/glubczyce/Kresowa_Atlantyda_cz_1
www.tvglubczyce.pl/video/glubczyce/Kresowa_Atlantyda_cz_2
www.tvglubczyce.pl/video/glubczyce/Kresowa_Atlantyda_cz_3M³. asp. Roman Borszowski  referent ds. nieletnich i patolo-

gii z KPP w G³ubczycach odwiedzi³ placówkê interwencyjn¹
,,Gniazdo" w G³ubczycach.  Tematem spotkania by³o wyelimi-
nowanie czynów karalnych i przejawów demoralizacji w�ród
wychowanków.

22 kwietnia  m³.asp. Roman Borszowski w ramach przedsiê-
wziêæ profilaktycznych realizowanych na terenie dzia³ania KPP
G³ubczyce, przeprowadzi³ spotkanie z kadr¹ Domu Dziecka w
Krasnym Polu i placówki interwencyjnej ,,Gniazdo" z G³ubczyc.

Tematem spotkania by³o zapoznanie siê z bie¿¹cymi trudno-
�ciami wychowanków, stworzenie planu poprawy bezpieczeñ-
stwa na terenie placówek, oraz wyeliminowanie czynów karal-
nych i przejawów demoralizacji w�ród wychowanków.

 W spotkaniu udzia³ wziê³a Pani dyrektor placówek Agnieszka
Klein oraz wychowawcy, pedagodzy i pracownicy socjalni.

        �GNIAZDO�



Art. 1.
1. Orze³ bia³y, bia³o-czerwone barwy i "Mazurek D¹brow-

skiego" s¹ symbolami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Otaczanie tych symboli czci¹ i szacunkiem jest prawem i

obowi¹zkiem ka¿dego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wszystkich organów pañstwowych, instytucji i organizacji.

3. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostaj¹ pod szcze-
góln¹ ochron¹ prawa, przewidzian¹ w odrêbnych przepisach.

Art. 2.
1. God³em Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek or³a bia-

³ego ze z³ot¹ koron¹ na g³owie zwróconej w prawo, z rozwiniê-
tymi skrzyd³ami, z dziobem i szponami z³otymi, umieszczony w
czerwonym polu tarczy.

2. Wzór god³a Rzeczypospolitej Polskiej zawiera za³¹cznik
Art. 4.
1. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej s¹ kolory bia³y i czer-

wony, u³o¿one w dwóch poziomych, równoleg³ych pasach tej
samej szeroko�ci, z których górny jest koloru bia³ego, a dolny
koloru czerwonego.

2. Przy umieszczaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej w uk³a-
dzie pionowym kolor bia³y umieszcza siê po lewej stronie p³asz-
czyzny ogl¹danej z przodu.

3. Wzór barw Rzeczypospolitej Polskiej zawiera za³. nr 2.
Art. 5.
1. Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowi¹ sk³adniki flagi

pañstwowej Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Ka¿dy ma prawo u¿ywaæ barw Rzeczypospolitej Polskiej,

w szczegól-
no�ci w celu
podkre�le-
nia znacze-
nia uroczy-
sto�ci, �wi¹t
lub innych
wydarzeñ, z
uwzglêdnie-
niemart. 1
ust. 2. ....

Art. 6.

1. Flag¹ pañstwow¹ Rzeczypospolitej Polskiej jest prosto-
k¹tny p³at tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej,
umieszczony na maszcie.

2. Flag¹ pañstwow¹ Rzeczypospolitej Polskiej jest tak¿e
flaga okre�lona w ust. 1, z umieszczonym po�rodku bia³ego
pasa god³em Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wzory flagi pañstwowej Rzeczypospolitej Polskiej i flagi
pañstwowej z god³em Rzeczypospolitej Polskiej zawiera za-
³¹cznik nr 3.

Art. 6a. Ustanawia siê dzieñ 2 maja Dniem Flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

Art. 7. 1.Flagê pañstwow¹ Rzeczypospolitej Polskiej pod-
nosi siê na budynkach lub przed budynkami stanowi¹cymi
siedziby urzêdowe albo miejsce obrad:

1) Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
3) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
4) Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów;
5) organów stanowi¹cych jednostek samorz¹du terytorialne-

go  - w czasie ich sesji;
6) organów administracji rz¹dowej i innych organów pañstwo-

wych oraz pañstwowych jednostek organizacyjnych, a tak¿e
organów jednostek samorz¹du terytorialnego i samorz¹dowych
jednostek organizacyjnych - z okazji uroczysto�ci oraz rocznic i
�wi¹t pañstwowych.

2. Flagê pañstwow¹ Rzeczypospolitej Polskiej podnosz¹ rów-
nie¿ polskie statki ¿eglugi

Art. 8.
1. Flagê pañstwow¹ z god³em Rzeczypospolitej Polskiej podnosz¹:
1) przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzêdy konsularne oraz

inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granic¹ na budyn-
kach lub przed budynkami ich siedzib urzêdowych, a tak¿e kie-
rownicy tych przedstawicielstw, urzêdów i misji na swych rezy-
dencjach i �rodkach komunikacji - w wypadkach przewidzia-
nych w prawie i zwyczajach miêdzynarodowych;

2) cywilne lotniska i l¹dowiska;
3) cywilne samoloty komunikacyjne podczas lotów za granic¹;
4) kapitanaty (bosmanaty) portów - na budynkach lub przed

budynkami stanowi¹cymi ich siedziby urzêdowe.
2. Minister w³a�ciwy do spraw zagranicznych okre�li, w dro-

dze rozporz¹dzenia, szczegó³owe zasady dotycz¹ce postêpo-
wania w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uwzglêdnia-
j¹c praktykê i  zwyczaje istniej¹ce w pañstwie przyjmuj¹cym,okre-
�laj¹c sytuacje, w których podnoszenie flagi pañstwowej jest
obowi¹zkowe, oraz okre�laj¹c szczegó³owo jej usytuowanie.

3. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej okre�li sposób
podnoszenia flagi pañstwowej z god³em Rzeczypospolitej Pol-
skiej na cywilnych lotniskach i l¹dowiskach oraz na cywilnych
samolotach komunikacyjnych podczas lotów za granic¹.

4. Minister Obrony Narodowej okre�li, w drodze zarz¹dzenia,
sposób u¿ywania flagi pañstwowej z god³em Rzeczypospolitej
Polskiej przez oddzia³y i jednostki Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej podczas oficjalnych uroczysto�ci poza granicami pañ-
stwa oraz w kontaktach miêdzynarodowych na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, uwzglêdniaj¹c charakter uroczysto�ci.

Art. 9.
1. Flagê pañstwow¹ z god³em Rzeczypospolitej Polskiej pod-

nosz¹ polskie statki morskie jako banderê, zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi w tym zakresie przepisami szczególnymi; ponadto do
bandery stosuje siê prawo i zwyczaje miêdzynarodowe.

2. Statki morskie pe³ni¹ce specjaln¹ s³u¿bê pañstwow¹ pod-
nosz¹ tak¿e flagê oznaczaj¹c¹ pe³nienie tej s³u¿by.

3. Minister w³a�ciwy do spraw gospodarki morskiej ustala
wzory flag na oznaczenie pe³nionej specjalnej s³u¿by pañstwo-
wej oraz okoliczno�ci i warunki ich podnoszenia. ....

Jakie flagi kupowaæ i u¿ywaæ na terenie Polski ????
Dla zainteresowanych i niezorientowanych wiêcej  na stronie

HTTP://PL.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/FLAGA

_RZECZYPOSPOLITEJ_POLSKIEJ                  opr. Jan Wac

Art. 6a.

USTANAWIA SIÊ DZIEÑ 2 MAJA
DNIEM FLAGI  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 Ustawa z z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o pieczêciach pañstwowych �
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Mieszkañcy G³ubczyc
 i Powiatu G³ubczyckiego!
Szanowni Pañstwo ,

Spotykamy siê tutaj pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego,
kolejny raz by w wolnej Polsce, oddaæ ho³d i uczciæ �wiêto
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchodzimy dzisiaj �wiêto
s³usznej, narodowej dumy z dokonañ naszych przodków.

  Dzieñ 3-go Maja 1791 dla narodu polskiego by³ dniem �wiet-
no�ci, wówczas wykorzystuj¹c nieobecno�æ czê�ci pos³ów, twór-
cy konstytucji skupieni wokó³ obozu  patriotycznego Hugona
Ko³³¹taja, rozpoczêli wraz z og³oszeniem ustawy zasadniczej, re-
formy pañstwa. Stworzono nowoczesn¹ administracjê, zniesio-
no liberum veto i elekcyjno�æ tronu, podjêto
kroki na rzecz stworzenia nowoczesnej armii,
naprawy skarbu pañstwa, poprawy sytuacji
spo³eczeñstwa.

Uchwalona Konstytucja 3-go Maja by³a
wspania³ym uwieñczeniem prac Sejmu 4-ro let-
niego, który jak pisa³ poeta " by³a wspania³ym
b³yskiem przebijaj¹cym ciemno�æ czasów sa-
skich." Dzie³o to wprowadza³o Polskê do grona
nowoczesnych , o�wieconych pañstw. Ustawa
zasadnicza, któr¹ wprowadzili Polacy by³a pierwsz¹
w Europie, a drug¹ na �wiecie po konstytucji Sta-
nów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej.

Nie dane nam by³o siê ni¹ d³ugo cieszyæ,
zosta³a obalona przez zdradê i podstêp Targowiczan, nie uda³o siê
do niej powróciæ, poniewa¿ s³aba Rzeczpospolita Szlachecka upa-
d³a w 1795 r. i przez nastêpne 123 lata nie by³o pañstwa polskiego.

Dzisiejsza  222 rocznica uchwalenia konstytucji, sk³ania nas
do refleksji i zadumy. Ka¿dy z nas, Polaków musi sobie odpowie-
dzieæ na pytanie, czy zale¿y mu na ojczystym kraju, na tradycji,
dokonaniach naszych przodków, kulturze i patriotyzmie ? czy w
g³êbi serca ka¿dego z nas tkwi mi³o�æ do ojczyzny, naszych ma-
³ych ojczyzn bez wzglêdu na trudno�ci i problemy? czy wykazu-
jemy determinacjê w tym, aby przekazaæ m³odemu pokoleniu
nale¿yt¹ wiedzê i prawdê o naszej ojczy�nie? O dokonaniach
wszystkich ludzi bez wzglêdu na przynale¿no�æ polityczn¹, któ-
rym zale¿a³o na Polsce, naszej ojczystej ziemi, bohaterach walk o
jej niepodleg³o�æ na przestrzeni dziejów od zarania Polski. Czy
te¿ woli brak, odpowiedzialno�æ za s³owa, za ich k³amliwo�æ,
ubrudzeni pomówieniami niczym Ci którzy nie zgadzali siê na
wprowadzenie reform Sejmu Wielkiego, doprowadzaj¹c do roz-
biorów naszej Rzeczpospolitej. Czy ka¿dy z nas okazuje mi³o�æ
do ojczyzny wg wskazañ wielkiego Polaka Ojca �w. Jana Paw³a
II, dzisiaj bêd¹cego ju¿ w gronie �wiêtych " Wolno�ci nie mo¿na
tylko posiadaæ, nie mo¿na jej zu¿ywaæ, trzeba j¹ stale zdobywaæ
i tworzyæ", tworzyæ i zdobywaæ dla dobra wspólnego ojczyzny i
jej spo³eczno�ci, a nie szafuj¹c pojêciami Bóg, Honor, Ojczyzna,
Naród, Rodzina, tylko w celu doprowadzenia do podzia³u nas
Polaków jak i osi¹gniêcie partykularnego, politycznego celu.
Zauwa¿ono to ju¿ w czasie Sejmu Wielkiego, jak równie¿ w 1923
roku kiedy W³adys³aw Rabski pisa³ " Przed kilku dniami najwy-
bitniejsi przedstawiciele ko�cio³a i nauki polskiej, akademie i
uniwersytety og³osi³y odezwê, zaklinaj¹c naród, aby zgasiæ po-
chodnie wojny domowej i wypleniæ z duszy jad nienawi�ci. Ni-
gdy jeszcze od czasów zmartwychwstania Polski rtêæ w termo-
metrze nienawi�ci partyjnej nie sta³a tak wysoko, jak dzi�. To ju¿
nie podniecenie, lecz furia, nawet ¿ycie rodzinne jest zatrute,
nawet w krêgu lampy domowej padaj¹ s³owa jak kamienie. Gdzie-
kolwiek ludzie gromadz¹ siê do wspólnej pracy, s³ychaæ sycze-

nie gadów. W biurach, szko³ach, warsztatach wszêdzie zgrzyta
zêbami szatan judziciel." Czy te s³owa dzisiaj w Polsce, bêd¹cej
we Wspólnocie Europejskiej, siê zdezaktualizowa³y ?

Jako naród mamy szansê trwaæ przez dalsze wieki , je¿eli wy-
rzucimy z siebie wa�nie, je¿eli wszystkim nam zale¿eæ bêdzie na
rozwoju Polski, na rozwoju ka¿dego skrawka ziemi na którym
¿yjemy. Na przestrzeni wieków potrafili�my siê jednoczyæ w si³ê,
powstawaæ ze zgliszczy, zapominaæ o urazach i wzajemnych,
wyrz¹dzonych sobie krzywdach. Potrafimy byæ te¿ tacy, jak pi-
sze cytowany przed chwil¹ przeze mnie W³adys³aw Rabski. Bio-
r¹c udzia³ w dzisiejszym �wiêcie, sk³adamy ho³d naszej Ojczy�-
nie i przodkom, którzy walczyli o to, ¿eby�my bez przeszkód
mogli uczestniczyæ w takich uroczysto�ciach.

W dniu wczorajszym tutaj w tym miejscu uro-
czy�cie obchodzili�my Dzieñ Flagi Rzeczpospo-
litej Polskiej, dzieñ narodowej dumy z naszych
barw, pamiêtaj¹c ¿e biel i czerwieñ s¹ symbolami
naszych narodowych zmagañ. Barwy te by³y
symbolem pañstwa, które nie istnia³o, narodu któ-
ry pod tymi barwami wybija³ siê na niepodleg³o�æ
jak i nas Polaków ¿yj¹cych dzisiaj w wolnej Oj-
czy�nie we wspólnej Europie.

�wiêto 3-go maja jest nierozerwalnie z³¹czone
ze �wiêtem ko�cielnym. Przed chwil¹ uczestni-
czyli�my we wspólnej Mszy �w., oddaj¹c ho³d
Matce Królowej Polski - ostoi wolno�ci naszej
ojczyzny.

Pisa³a o tym Maria Konopnicka w wierszu Bogurodzica
" Nigdy ja ciebie ludu nie rzuci³a. Nigdy Ci mego nie odjê³a

lica. Ja po dawnemu - moc Twoja i si³a. Bogurodzica."
Nasza matka, ostoja wolno�ci ojczyzny w dniu 3-go Maja
jest szczególnie czczona.
Szanowni Pañstwo !
W dziejach naszego narodu by³y ró¿ne okresy, by³y czasy

rozbiorów, wojen, smutne czasy lat powojennych w których nie
dane Polakom by³o oficjalnie czciæ podwójne �wiêto 3-go Maja.
Dzisiejszy okres to ogólno�wiatowy kryzys gospodarczy brak
pracy, to czas pokonywania codziennych trudno�ci, ale razem
rozumiej¹c sytuacjê i wspó³dzia³aj¹c wszyscy mo¿emy przetrwaæ
te ciê¿kie czasy. W tych naszych dzia³aniach niech wspieraj¹
nas s³owa kardyna³a tysi¹clecia Stefana Wyszyñskiego " Mo-
¿emy mieæ szacunek dla wielu zdobyczy innych narodów, ale
wierno�æ �lubowali�my naszej polskiej Ojczy�nie. I tej wierno-
�ci ojczy�nie polskiej, kulturze narodowej, kulturze chrze�cijañ-
skiej w naszej polskiej ziemi dochowamy. Na ka¿dym kroku wal-
czyæ bêdziemy o to aby Polska Polsk¹ by³a !

Niech dzisiejsze obchody kolejnej rocznicy 3-go Maja na trwa³e
wpisz¹ siê w te s³owa.

Dziêkujê wszystkim za przybycie i udzia³ w tej patriotycznej
uroczysto�ci. Dziêkujê Wam kombatanci, dziêkujê Pocztom Sztan-
darowym, harcerzom, dzieciom i m³odzie¿y, nauczycielom, s³u¿-
bom mundurowym, orkiestrze, przedstawicielom w³adz samorz¹-
dowych, radnym powiatowym i miejskim, przedstawicielom firm i
instytucji dzia³aj¹cych w naszym powiecie. Dziêkujê wszystkim,
którzy przygotowali i u�wietnili dzisiejsz¹ uroczysto�æ.

Dniu Rado�ci, Dniu Wesela !
Jak szeroki Polski Kraj
Niechaj okrzyk w niebo strzela
Wiwat ! Wiwat ! Trzeci Maj

Dziêkujê
Przemówienie Starosty Powiatu Józefa Koziny podczas
 uroczysto�ci  �wiêta Konstytucji 3-go Maja  (foto str.1)
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Serdecznie witaj¹c wszystkich uczestników Przewodnicz¹-
ca Rejonowego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów w
G³ubczycach  Maria Bernacka otworzy³a spotkanie z  okazji
�wiatowego Dnia Inwalidy i 50-lecia  naszego Zwi¹zku

Przedstawi³a obecnym celowo�æ takich spotkañ, które maj¹
zapobiegaæ wykluczeniu spo³ecznemu osoby niepe³nospraw-
ne.  Omówi³a  jak wa¿n¹ rol¹ jest pomoc organizacji pozarz¹do-
wych, samorz¹dów i innych grup spo³ecznych. Siêgaj¹c do kro-
nik, zapisów i dokumentów zgromadzonych w Zwi¹zku, przybli-
¿y³a historiê i jego dzia³ania w ci¹gu tego 50-lecia.

Przedstawicielki Zarz¹du Okrêgowego  PZERiI w Opolu wrê-
czy³y odznaczenia zas³u¿onym cz³onkom i przedstawicielom
w³adz samorz¹dowych. Spotkanie u�wietni³ chór FENIKS pod
kierownictwem  Józefa Kaniowskiego. W repertuarze chóru by³a
m in piosenka przy akompaniamencie  Józefa Kaniowskiego do
s³ów  Franciszki Delanowskiej i Franciszki Magaj

BALLADA O ZWI¥ZKU EMERYTÓW

Ju¿ piêædziesi¹t lat mija od chwili powstania Zwi¹zku
Emerytów, rencistów i naszych inwalidów te¿.
Pierwsze kroki stawiano nie�mia³o na pocz¹tku
dzisiaj ponad dziewiêæset jest cz³onków nie wiem-czy wiesz?

Ten jubileusz, to z³ote gody
m³odego ducha dzisiaj ka¿dy z nas tu ma.
I ka¿dy senior czuje siê m³ody,
bo m³ody duch nam teraz w sercach naszych gra.

Piêædziesi¹t¹ rocznicê urodzin dzi� �wiêtujemy
i dorobkiem siê naszym chwalimy - no bo jest czym.
Naszym w³adzom za lokal piêknie dziêkujemy,
dziêki temu nasz Zwi¹zek w G³ubczycach wiedzie prym.

Dorobek wielki w swym Zwi¹zku mamy
nasz chórek Feniks ma dzi� dla was piêkny gest.
To nasz maestro, którego znamy
uk³ada s³owa i do nutek zdolny jest.

Chcesz poæwiczyæ na hali sportowej z faworytem,
czy te¿ do wód termalnych pojechaæ- wybierz co chcesz.
Czy pop³ywaæ, poæwiczyæ na szkolnym basenie krytym,
co na zdrowie ci wp³ynie-ty sam dobrze o tym wiesz.

Ognisko tak¿e biesiadne mamy
i na wycieczki- do opery chêtni s¹.
Nad nasze morze te¿ wyje¿d¿amy
rehabilitant tam siê zajmie tob¹-mn¹.

Rejonowy nasz Zwi¹zek, jak kwiat ró¿y siê rozkwita
dziêki ludziom co chêtnie w rozwoju pomagaæ chc¹.
I Prezydium co prê¿nie pracuje dla emeryta
nasze serca poka¿¹ wam dzi� wielk¹ wdziêczno�æ sw¹.

S³owa tej piosenki zawieraj¹ dzia³ania statutowe Zwi¹zku.
Spotkanie odby³o siê 28.04.13 w �Dworku Peszków� uczest-

niczy³o w nim 200 osób. Prezydium Zwi¹zku przeprasza tych
dla których zabrak³o miejsc. Sekretarz  - Franciszka Magaj.

50-LECIE ZWI¥ZKU EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e:
I. w dniu 28 maja 2013 r. odbêd¹ siê:
1. III przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-

ruchomo�æ gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów,
jako dzia³ka nr 862/7 o powierzchni 0,0500 ha, po³o¿onej w Bog-
danowicach. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 3 309,00 z³.
Wadium wynosi 350,00 z³.

2. III przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomo�æ gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów,
jako dzia³ki nr 861/15, nr 862/8 i nr 862/39 o ³¹cznej powierzchni
0,1280 ha, po³o¿onej w Bogdanowicach. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 9 748,00 z³. Wadium wynosi 980,00 z³.

3. IV przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomo�æ gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów,
jako dzia³ka nr 294/2 o powierzchni 0,2791 ha, po³o¿onej w Zawi-
szycach. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 5 680,00 z³.
Wadium wynosi 570,00 z³.

4. IV przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomo�æ zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budyn-
kiem gospodarczym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów, jako
dzia³ka nr 1304/2 o powierzchni 0,0086 ha, po³o¿onej w G³ubczy-
cach przy ul. Niepodleg³o�ci nr 6b wraz ze zbyciem udzia³u wy-
nosz¹cego 1/15 czê�æ w dzia³ce nr 1304/5 o powierzchni 0,0714
ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 43 931,00 z³. Wa-
dium wynosi 5 000,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu
lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 23 maja
2013 r. w przypadku przetargów podanych w pkt 1, 2 i 3 oraz
najpó�niej w dniu 21 maja 2013 r. w przypadku przetargu poda-
nego w pkt 4.

II. w dniu 4 czerwca 2013 r. odbêd¹ siê:
1. III przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy oddania w

dzier¿awê czê�ci nieruchomo�ci zabudowanej obejmuj¹cej dzia³-
kê nr 478/6 o powierzchni 1 316,64 m2, po³o¿onej w G³ubczycach
przy ulicy Klasztornej nr 7. Na przedmiotowej nieruchomo�ci
zlokalizowany jest budynek warsztatowy o powierzchni u¿ytko-
wej 189,24 m2, z czego do dzier¿awy przeznaczona jest czê�æ
budynku o powierzchni 100,00 m2. Kwota wywo³awcza czynszu
dzier¿awnego do przetargu wynosi 800,00 z³/m-c + VAT.

Wadium wynosi 800,00 z³.
2. X przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy oddania w dzier-

¿awê nieruchomo�ci zabudowanej, po³o¿onej w G³ubczycach
przy ul. Dworcowej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów, jako
dzia³ka nr 762/1 o powierzchni 0,3067 ha.

Na przedmiotowym gruncie zlokalizowane s¹ nastêpuj¹ce
obiekty:

- budynek administracyjno - warsztatowy o powierzchni u¿yt-
kowej 731,01 m2;

- budynek magazynu o powierzchni u¿ytkowej 14,80 m2;
- budynek portierni o powierzchni u¿ytkowej 13,80 m2.
Kwota wywo³awcza czynszu dzier¿awnego do przetargu wy-

nosi 1 500,00 z³/m-c + VAT. Wadium wynosi 1 500,00 z³.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie

wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu
lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 29 maja
2013 r.

cd. str. 10 >>>
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cd. ze str. 9 >>> OG£OSZENIE
III. w dniu 11 czerwca 2013 r. odbêdzie siê I przetarg ustny

nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�æ zabudowa-
nej budynkiem by³ego dworca kolejowego PKP wraz ze sprze-
da¿¹ prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu dzia³ki nr 738/25 o
powierzchni 0,3482 ha, po³o¿onego w G³ubczycach przy ul Dwor-
cowej nr 5. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 287 647,00 z³.
Wadium wynosi 15 000,00 z³. Warunkiem uczestnictwa w prze-
targu jest wniesienie wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³y-
n¹æ na konto Urzêdu lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpó�-
niej w dniu 4 czerwca 2013 r.

IV w dniu 25 czerwca 2013 r. odbêd¹ siê:
1. II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-

ruchomo�æ gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów,
jako dzia³ka nr 65 o powierzchni 0,1205 ha, po³o¿onej w Kietli-
cach. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 10 113,40 z³. Wa-
dium wynosi 1 000,00 z³. >>> dok na str.18

"Nie wystarczy pokochaæ, trzeba jeszcze umieæ wzi¹æ tê mi-
³o�æ w rêce i przenie�æ j¹ przez ca³e ¿ycie."

Pañstwu to siê uda³o. Tym cytatem z  Konstantego  Ildefonsa
Ga³czyñskiego Pani Kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego po-
wita³a Z³otych Jubilatów, którym  w imieniu Prezydenta RP
Bronis³awa Komorowskiego Medale za D³ugoletnie Po¿ycie
Ma³¿eñskie  wrêczy³ Burmistrz Jan Krówka w towarzystwie
Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej  Kazimierza  Naumczyka.
Podczas tej  uroczysto�ci  medale otrzymali Pañstwo:  Jadwiga
i Józef Pyrczak, Janina i Stefan Kusiek, Helga i Franciszek
Rychlik, Maria i Wac³aw  Grudzieñ z G³ubczyc oraz  Stefania
i Edmund Bia³ek,  Janina i Marian Zalecki  z Bogdanowic.

Drodzy Jubilaci, cieszê siê widz¹c Pañstwa w tak dobrej kon-
dycji. Widaæ to po Pañstwa oczach które s¹ obrazem duszy i
serca. Piêknie i wzorowo wzmocnili�cie Rodziny  które s¹ funda-
mentem  Pañstwa, mo¿na mieæ zasoby ropy, gazu,  ale rodzina
jest jego podstaw¹. Rok Rodziny og³oszony w Ko�ciele albo
programy  rz¹dowe dla m³odych  zak³adaj¹cych rodziny �wiadcz¹
o randze  tej najmniejszej komórki spo³ecznej pañstwa. Oby nam
m³odszym uda³o siêdoczekaæ takiej chwili, a Wam ¿yczê nastêp-
nych Jubileuszy. Do s³ów i ¿yczeñ Burmistrza do³¹czyli ,  kierow-
nik Beata Grochalska i przewodnicz¹cy Rady Miejskiej z kwiata-
mi i upominkami. By³ te¿ szampan i wspomnienia do kamery TVG
i redakcji G³osu G³ubczyc.

Pañstwo Zaleccy- pani Janina ur. w Taurowie, na Kresach, do
Bogdanowic przyjecha³a jako 7-lenia dziewczynka  z rodzicami
w maju 1945r. i osiedli na gospodarstwie. Tu skoñczy³a szko³ê
podstawow¹, pó�niej jako doros³a przepracowa³a w niej 22 lata.
Po wyj�ciu za m¹¿  zosta³a na gospodarstwie z mê¿em Maria-
nem, który równie¿ w maju 1945r.  z Budy³owa  osiedli³ siê z
rodzicami  w Chró�cielowie. Tam mieszka³ do czasu poznania
¿ony. Potem praca w Cukrowni Baborów, w "Gospodarce Ko-
munalnej" w G³ubczycach - 37 lat. Pañstwo Zaleccy wychowali
dwoje dzieci, ciesz¹ siê czwórk¹ wnucz¹t.

Pañstwo Bia³kowie - pan Edmund urodzony w Szczytach k/
Pajêczna "Wysiedlono nas w 1943 r. do Niemiec potem by³a
Francja, wrócili�my w 1946r.   Szko³ê zawodow¹ skoñczy³em  w
£odzi. Korci³ mnie "wielki �wiat". Wyjecha³em do Katowic, pra-
cowa³em od 17 roku ¿ycia przy odgruzowywaniu, odbudowie
wielu miast na �l¹sku. £¹cznie ponad 40 lat. Nie mia³em ani jed-
nego nieusprawiedliwionego dnia pracy. Praca by³a dla mnie
warto�ci¹.Bêd¹c na delegacji pozna³em ¿onê w Bogdanowicach,
na jej ¿yczenie przenios³em siê do pracy w G³ubczycach do "ce-
ramiki".  Pani Stefania urodzona  w Taurowie  wychowa³a wspól-
nie mê¿em troje dzieci.  Pañstwo Bia³kowie ciesz¹ siê sze�cior-
giem wnucz¹t.

Pañstwo Rychlikowie - pan Franciszek uk³ada w jeden ci¹g
najwa¿niejsze wydarzenia swojego ¿ycia zaczynaj¹c od urodze-
nia  w 1933r. w Biskowicach na Kresach w 1933r. W 1935 zmar³
ojciec, w 1939 wybuch³a wojna przyszli Rosjanie, Niemcy, zno-
wu  Rosjanie, potem zabrali mnie do  wojska radzieckiego, Sewa-
stopol, s³u¿ba w marynarce czarnomorskiej 4 lata, powrót do
Biskowic, w 1957r wyjazd do Polski do Pucka nad Ba³tykiem,
tam nie by³o warunków, to dalej do Go³uszowic bo tu by³a czê�æ
rodziny, mieszkanie k¹tem, potem we Lwowskiej Osadzie, praca
w Unii.Tam pozna³em w zespole tanecznym kochan¹ ¿onê. Ra-
zem pracowali�my w Zak³adach Przemys³u Dziewiarskiego. ̄ ona
urodzi³a siê na przedmie�ciu Opola.  Mamy dwoje dzieci i troje
wnucz¹t. - Jeste�my szczê�liwi i cieszymy siê z tego czego�my
siê dorobili w ¿yciu - dodaje pani Helga.

Pañstwo Kusiek - Pani Janina urodzona w Koñskiem (kielec-
kie) przyjecha³a do G³ubczyc do siostry, tu pozna³a mê¿a, podjê-
³a pracê w "Unii" i tu wypracowa³a emeryturê. Do�wiadczenie
¿yciowe pani Janiny podpowiada, ¿e aby ma³¿onkowie ¿yli d³u-
go i szczê�liwie trzeba siê wzajemnie rozumieæ. My�my tak wy-
pracowali  emerytury, wychowali czworo dzieci, doczekali siê
o�mioro wnuków i jednego prawnuka. Pan Stefan przedstawia
siê jako jedyny �l¹zak  w�ród  Jubilatów. Urodzi³ siê k/G³ogów-
ka. Rodzice zginêli na wojnie. Pracê rozpocz¹³ w Kujawach w
1958r. Potem wojsko w Stargardzie Szczeciñskim, praca w G³ub-
czycach w Rejonie Dróg Publicznych. Zabawy pracownicze  w
RDP i Unii i poznanie dziewczyny, "zaryzykowa³" -jak mówi - i
tak do dzi� jest moj¹ ¿oneczk¹.

Pañstwo Pyrczakowie - Pani Janina, co� o sobie? W styczniu
1961r.na weselu mojej  kole¿anki w Go³uszowicach  pe³ni³am
honorow¹ rolê dru¿ki, tam spotka³am mê¿a jako dru¿bê swojego
kolegi. W czasie ich �lubu ju¿ �ciska³ mnie za rêkê. Pamiêtam ten
dzieñ, nawet pogodê jaka s³oneczna wtedy by³a. W Sylwestra
tego samego roku brali�my �lub  w  tym samym ko�ciele tj.  �w.
Marcina w Go³uszowicach. Od tego czasu dzielimy los z mê¿em,
wspieramy siê wzajemnie, je�li jest siê ¿on¹, trzeba czasem przy-
gry�æ jêzyk, przemilczeæ, odczekaæ, a¿ z³o�æ przeminie. Przepra-
cowa³am 10 lat w s¹downictwie, potem dom, rodzina.  Pan Józef
w obawie przed banderowcami wyjecha³ z Jaros³awia  w 1947r.
na "Zachód" do znajomych G³ubczycach. Dziêki nim dosta³ pra-
cê we m³ynie i zosta³ m³ynarzem na 60 lat. Zosta³ kierownikiem,
pe³ni³ zastêpstwa w wielu m³ynach m.in. w Gogolinie, Namys³o-
wie, ostatnie 22 lata w Nasiedlu. "Kupi³em w G³ubczycach dzia³-
kê, wybudowali�my dom, wychowali�my troje dzieci, mamy dwie
wnuczki (jedn¹ pochowali�my). Dziêki Bogu, zgadzamy siê, ro-
zumiemy siê, czas leci, oby dalej w zdrowiu."- koñczy Pan Józef..

 Pañstwo Grudniowie - Pani Maria urodzi³a siê, jak mówi, w
ZSRR, w 1957 przyjecha³a do Polski, w 1973 pozna³a mê¿a, który
przyjecha³ do brata i "przychodzi³ na telewizor". Pana Wac³awa
od wczesnej m³odo�ci nios³o w �wiat. Urodzony k/Buska Zdro-
ju ju¿ po I Komunii �w. wyjecha³ w koszaliñskie, tam chodzi³ do
szko³y, po po³udniu dorabia³ w ko³chozie pas¹c krowy. Od szes-
nastego roku chcia³em pracowaæ na siebie jako pomocnik trakto-
rzysty w PGR, potem wojsko, trudno mi w nim by³o z dyscyplin¹,
dosta³em siê na kurs kucharski i do kuchni. Tak prze¿y³em do
koñca s³u¿by. Co� mnie korci³o, przyjecha³em do G³ubczyc, po-
zna³em ¿onkê na tyle piêknych lat. Wychowali�my dwoje dzieci,
cieszymy siê trójk¹ wnucz¹t.Wszystko jest dobrze,oby tak dalej.

                                                                Jan Wac (foto str.20)

Z£OTE GODY MA£¯EÑSKIE
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"PUCHATKOWO
W STRA¯Y PO¯ARNEJ"

W dniu 7 maja 2013 roku dzieci z grupy "Kubusie Puchat-
ki" i "Tygryski" ze swoimi paniami wybra³y siê na wycieczkê
do Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej , by zoba-
czyæ z bliska jak wygl¹da praca stra¿aków. Dziêki ¿yczliwo�ci
funkcjonariuszy stra¿y po¿arnej przedszkolaki mog³y poznaæ bu-
dynek Stra¿y, ogl¹daæ samochody i sprzêt po¿arniczy. Pierw-
szym miejscem zwiedzania by³o Stanowisko Kierowania Komen-

danta Powiatowego. To w tym w³a�nie miejscu przyjmowane s¹
zg³oszenia telefoniczne o wszelkich zagro¿eniach, po czym dys-
pozytor po otrzymaniu informacji, dysponuje wed³ug okre�lo-
nych procedur swoich kolegów z pododdzia³u bojowego. Na-
stêpnie stra¿acy oprowadzili nas po gara¿ach prezentuj¹c sa-
mochody ratowniczo - ga�nicze, miêdzy innymi podno�nik hy-
drauliczny z koszem, o maksymalnym wysiêgu pracy 21 metrów.
Zaprezentowali równie¿ nowoczesny sprzêt po¿arniczy, w który
zaopatrzone s¹ ich wozy bojowe. Stra¿acy pokazali tak¿e  przed-
szkolakom jak podczas alarmu zje¿d¿aj¹ po ze�lizgu. Dzieci mo-
g³y zobaczyæ specjalistyczny ubiór potrzebny stra¿akom w trak-
cie pe³nienia przez nich s³u¿by, która niew¹tpliwie jest ciekaw¹,
ale przede wszystkim wa¿n¹, trudn¹, odpowiedzialn¹ i bardzo
niebezpieczn¹. Najwiêksz¹ jednak atrakcj¹ dla dzieci by³o to, ¿e
mog³y laæ wodê z prawdziwego stra¿ackiego wê¿a.

Na zakoñczenie spotkania dzieci wrêczy³y laurkê z okazji Dnia
Stra¿aka  i podziêkowa³y za mo¿liwo�æ zwiedzenia obiektu.

Olga Wiercioch Przzedszkole Nr 2

� WIELCY POLACY�
 -  W PRZEDSZKOLU NR 1

�Jad¹ dzieci drog¹ siostrzyczka i brat
 i nadziwiæ siê nie mog¹ jaki piêkny �wiat�
                                                                   M. Konopnicka
     Dnia 25.04.2013 r. w MOK w G³ubczycach  po raz drugi

Przedszkole nr 1 im. M. Konopnickiej zorganizowa³o II Gmin-
ny Konkurs Recytatorski dla Przedszkoli pod has³em  � Wiel-
cy Polacy�.

 Do konkursu zosta³y zaproszone wszystkie przedszkola z
gminy G³ubczyce. Konkurs przebiega³ w dwóch kategoriach I-
recytacja indywidualna, II  zespo³owa interpretacja wiersza. Dzie-
ci recytowa³y wiersze znanych klasyków polskiej literatury dzie-
ciêcej. Utwory by³y zabawne, humorystyczne,  przedstawia³y
piêkno i bogactwo  otaczaj¹cego �wiata przyrody,  uroki czte-
rech pór roku.. Atrakcj¹ konkursu  by³ Kosza³ek Opa³ek  rolê tê
pe³ni³ Piotr Czy¿owicz, który towarzyszy³ wszystkim uczestni-
kom konkursu podczas recytacji.

Komisja w sk³adzie : Monika Komarnicka, Wioleta Wilczyñska ,
El¿bieta Polek mia³a trudne zadanie gdy¿ dzieci wykaza³y siê wiel-
kim talentem artystycznym. Po obradach, komisja przyzna³a w po-
szczególnych kategoriach zas³u¿one miejsca : I, II, III wyró¿nienia  -
dzieciom wrêczono nagrody  rzeczowe w postaci ksi¹¿ek. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy za udzia³ i s³odki upominek.

Kategoria I ,
I m.- Julia ̄ e³udkowska z
Przedszkola w Lisiêci-
cach, II m.- Ma³gorzata
Kubów z Przedszkola nr3,
III m. Sara Liana z
Przedszkola nr 2,    Wy-
ró¿nienia- Marta �rutwa z
Przedszkola nr 3,
Maja Kadeka³a

 z Przedszkola nr 1
Kategoria II,  I m -Przedszkole nr 3,
 II m- Przedszkole w Lisiêcicach,  III m. - Przedszkole nr 2,
Wyró¿nienia -  Przedszkole w Klisinie, Przedszkole nr 1

Podczas konkursu pa-
nowa³a mi³a, pogodna at-
mosfera, która udzieli³a siê
wszystkim. Dzieci  aktyw-
nie prezentowa³y swoje
umiejêtno�ci artystyczne
a publiczno�æ oklaskiwa-
³a ich wystêpy. Podczas
obrad komisji konkurso-
wej, czas umilali wszystkim
zgromadzonym: ucznio-
wie z Pañstwowej Szko³y

Muzycznej  pod opiek¹ Agnieszki Jagla - Kubów, zespó³ Janu-
sza Ho³dy   Karate do Shotokan, zespó³ taneczny � Hawajki� ze
Szko³y Podstawowej nr 2   pod kierownictwem nauczycielek
Anety Walidudy i Miros³awy Masiuk.

Dziêkujemy wszystkim dzieciom,opiekunom, zaproszonym
go�ciom  za udzia³, wspania³y wystêp na scenie oraz komisji za
ocenê uczestników. Zapraszamy za rok  do promowania i popu-
laryzacji polskiej literatury dzieciêcej,  w  kolejnym konkursie
recytatorskim.

                  Lucyna Satarowska, Zdzis³awa Krzywiecka

Z   KOMENDY PP  STRA¯Y PO¯ARNEJ
10 maja o godz. 10:24 otrzymali�my zg³oszenie o wypadku

drogowym na skrzy-
¿owaniu w Zubrzy-
cach. W wyniku zde-
rzenia samochodu
osobowego marki
Mercedes z samocho-
dem ciê¿arowym mar-
ki Tatra, jedna osoba
zosta³a poszkodowa-
na. Przybyli na miejsce
zdarzenia stra¿acy za-
bezpieczyli teren, za-
mknêli ruch na drodze
i od³¹czyli akumulator w uszkodzonym samochodzie osobowym
.                                                     m³. bryg. Wojciech Semeniuk
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WSPOMNIENIE O
 O. TOMASZU GLOMBIKU OFM

Dnia 1 maja po
po³udniu zmar³ w
g³ubczyckim szpi-
talu O. Tomasz
Józef Glombik -
franciszkanin,
który przez ostat-
nie 19 lat pos³ugi-
wa³ w naszym
g ³ u b c z y c k i m
klasztorze. Od-
szed³ do Pana w
wieku 74 lat, z
czego w zakonie
prze¿y³ 51 lat, a w
kap³añstwie 44.

¯ Y C I O R Y S
O. Tomasz urodzi³ siê 26 kwietnia 1939 r. w miejscowo�ci Za-

bierzów, jako syn Alojzego i Emilii Glombików. Zosta³ ochrzczo-
ny w ko�ciele parafialnym �w. Walentego w Walcach. Na chrzcie
otrzyma³ imiê Józef. Mia³ jeszcze 3 siostry i jednego brata. Po
ukoñczeniu edukacji szkolnej realizuje swoje powo³anie i w 1957
roku zg³asza siê jako kandydat do zakonu. Po czteroletniej kan-
dydaturze wstêpuje do Zakonu Braci Mniejszych Prowincji �w.
Jadwigi �l¹skiej we Wroc³awiu-Kar³owicach. Habit zakonny
przyj¹³ w Borkach Wielkich 15 sierpnia 1961 r. W zakonie otrzy-
ma³ imiê Tomasz i obchodzi³ swoje imieniny 3 lipca we wspo-
mnienie �w. Tomasz Aposto³a. Po odbyciu rocznego nowicjatu
25 sierpnia 1962 r. w ko�ciele �w. Franciszka w Borkach Wielkich
sk³ada swoje pierwsze czasowe �luby zakonne, po których roz-
poczyna studia filozoficzno-teologiczne w Wy¿szym Semina-
rium Duchownym w K³odzku. 23 maja 1968 roku w ko�ciele para-
fialnym pw. Matki Bo¿ej Ró¿añcowej w K³odzku Brat Tomasz
z³o¿y³ swoj¹ profesjê uroczyst¹, czyli �luby wieczyste, na za-
wsze zwi¹zuj¹c siê z Zakonem Braci Mniejszych. Po przyjêciu
�wiêceñ diakonatu i ukoñczeniu Wy¿szego Seminarium Duchow-
nego 2 lutego 1969 roku O. Tomasz otrzymuje w k³odzkim ko-
�ciele �wiêcenia prezbiteriatu z r¹k sufragana wroc³awskiego ks.
biskupa Paw³a Latuska.

Po �wiêceniach kap³añskich jego pierwsz¹ placówk¹ by³o
K³odzko, gdzie jako duszpasterz, a od 1970 roku wikary parafii
przez 10 lat katechizowa³ dzieci i m³odzie¿ i uczy³ ich przeró¿nych
pie�ni i piosenek religijnych. W latach 1979-1982 pe³ni urz¹d
proboszcza w parafii �w. Paschalisa w Raciborzu-P³oni. Jest bu-
downiczym tamtejszej kaplicy pogrzebowej. Od pa�dzirnika 1982
roku przez dwana�cie lat jest proboszczem w parafii �w. Fran-
ciszka z Asy¿u w Borkach Wielkich. W latach 1985-1994 spra-
wuje w boreckim klasztorze urz¹d gwardiana. Jako proboszcz i
prze³o¿ony klasztoru dba³ nie tylko o dobro duchowe powierzo-
nej mu owczarni, ale przyczyni³ siê te¿ do wielu remontów w
klasztorze, gospodarstwie klasztornym i w trzech ko�cio³ach
nale¿¹cych do parafii. Za jego kadencji ufundowano w Borkach
Wielkich nowy dzwon �w. Franciszka.

O. Tomasz mia³ bardzo energiczny charakter, co w szczególny
sposób da³o siê odczuæ przy jego pe³nych ekspresji i ¿ywio³o-
wo�ci kazaniach. Mia³ jednak wielkie serce i nie potrafi³ nikomu
prosz¹cemu odmówiæ pomocy. Mia³ równie¿ wielkie zami³owa-
nie do �piewu i muzyki ko�cielnej. W parafiach, w których prze-

bywa³ uczy³ �piewu dzieci i doros³ych, chêtnie te¿ zasiada³ za
organami. Swój wolny czas lubi³ spêdzaæ, pielêgnuj¹c klasztor-
ne ogrody.

We wrze�niu 1994 roku w³adze zakonne kieruj¹ go do klaszto-
ru w G³ubczycach, gdzie jako duszpasterz s³u¿y lokalnej spo-
³eczno�ci w klasztornym ko�ciele �w. Bernardyna i �w. Idziego.
Z wielkim zaanga¿owaniem g³osi kazania i udziela sakramentów
�wiêtych. Ostatnie lata jego kap³añskiej pos³ugi naznaczone by³y
licznymi chorobami. Szczególnie dotkliwy by³ dla niego wylew,
który przeszed³ w 2006 roku. Choroba nie pozwala³a mu w pe³ni
realizowaæ swoich muzycznych zdolno�ci. Mimo to chêtnie za-
siada³ za organami ko�cielnymi. Od marca 2013 roku stan zdro-
wia O. Tomasza znacznie siê pogorszy³. 30 kwietnia zosta³ od-
wieziony do szpitala z powodu k³opotów z kr¹¿eniem. Nastêp-
nego dnia 1 maja po po³udniu, w dzieñ jego patrona �w. Józefa,
Pan powo³a³ go do siebie.

PO¯EGNANIE O. TOMASZA W G£UBCZYCACH
Msza po¿egnalna zosta³a odprawiona w ko�ciele klasztornym

w G³ubczycach 4 maja 2013 roku o godz. 10.00. Uroczystej kon-
celebrze przewodniczy³ ks. dziekan Ryszard Polasz z Zubrzyc.
Kazanie wyg³osi³ g³ubczycki proboszcz ks. Micha³ �lêczek. W
koncelebrze uczestniczyli kap³ani z dekanatu i Ojcowie z Pro-
wincji, a tak¿e proboszcz z rodzinnej parafii w Walcach ks. Józef
Koby³ka. Obecni byli tak¿e przedstawiciele rodziny zmar³ego,
siostry i bracia zakonni i liczni wierni. Poczet sztandarowy wy-
stawi³y siostry z Franciszkañskiego Zakonu �wieckich. Na koñ-
cu ks. dziekan podziêkowa³ w imieniu kap³anów i wiernych za
d³ugoletni¹ pos³ugê kap³añsk¹ dla spo³eczno�ci g³ubczyckie.
Równie¿ O. gwardian Aureliusz Ku³akiewicz wyrazi³ swoje po-
dziêkowanie za jego obecno�æ i wszelkie dobro, jakie czyni³ we
wspólnocie i dla wspólnoty zakonnej. Po Mszy �w. nastapi³a
eksportacja cia³a do Borek Wielkich.

POGRZEB W BORKACH WIELKICH
6 maja 2013 roku o godz. 11.00 w ko�ciele parafialnym w Bor-

kach Wielkich odby³y siê uroczysto�ci pogrzebowe �w. pamiêci
O. Tomasza Glombika. Modlitwy w kaplicy pogrzebowej odpra-
wi³ nad trumn¹ zmar³ego gwardian g³ubczyckiego klasztoru O.
Aureliusz Ku³akiewicz. Nastêpnie rozpoczê³a siê Msza �w. pod
przewodnictwem ks. biskupa Paw³a Stobrawy z Opola. W kon-
celebrze znalaz³o siê ok. 50 kap³anów zakonnych i diecezjalnych.
Na uroczysto�æ przybyli licznie: siostry i bracia zakonni, rodzina
zmar³ego, przedstawiciele Franciszkañskiego Zakonu �wieckich,
delegacje ró¿nych instytucji i wspólnot parafii boreckiej, miesz-
kañcy Borek Wielkich, Borek Ma³ych, Broñca i G³ubczyc (ca³y
autokar), a tak¿e wszyscy uczniowie z nauczycielami z boreckiej
szko³y podstawowej. Uroczysto�æ u�wietni³o liczne grono mini-
strantów, 8 pocztów sztandarowych oraz po³¹czone orkiestry
Borek Wielkich i Borek Ma³ych. Przyby³ych przywita³ gwardian
boreckiego klasztoru O. Salazy Szuper. Kazanie wyg³osi³ kurso-
wy wspó³brat zmar³ego O. Tadeusz S³otwiñski. Wspomina³ w
nim wspólne pocz¹tki w ¿yciu zakonnym i niektóre cechy O.
Tomasza. Na koñcu Mszy �w. ks. biskup podziêkowa³ w imieniu
diecezji i ks. ordynariusza za kap³añsk¹ pos³ugê s³owa i sakra-
mentów, któr¹ O. Tomasz wype³nia³ w ci¹gu swego ¿ycia. O.
gwardian Aureliusz Ku³akiewicz podziêkowa³ wszystkim za przy-
gotowanie i udzia³ w uroczysto�ciach pogrzebowych, a O. pro-
wincja³ Alan Brzyski z³o¿y³ podziêkowanie O. Tomaszowi za
�wiadectwo jego zakonnego ¿ycia. O. prowincja³ przewodniczy³
tak¿e ostatniemu po¿egnaniu i procesji na cmentarz zakonny,
gdzie z³o¿ono cia³o zmar³ego O. Tomasza.

                                                                           O. Mieczys³aw
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UROCZYSTO�CI  Z OKAZJI
�WIÊTA STRA¯AKA...
Czwartego maja ka¿dego roku zapraszamy stra¿aków na spe-

cjaln¹ Mszê �wiêt¹. Stra¿acy nigdy, nawet w najtrudniejszych
czasach, nie zapominali o swoim patronie �wiêtym Florianie,
poniewa¿ czuj¹, ¿e ma ogromne wstawiennictwo, si³ê przebicia
u Boga i mo¿na mu zaufaæ.

�wiêto Stra¿aka Anno Domini 2013 przynosi wiele refleksji.
S¹ takie zawody, s¹ takie prace wykonywane, które s¹ zaszczy-

tem, ale s¹ te¿ bardzo odpowiedzialne i niebezpieczne. Na pewno
do takich zawodów nale¿y praca w stra¿y zawodowej, czy s³u¿ba w
jednostkach ochotniczych. To wielki zaszczyt byæ stra¿akiem, to
wielki zaszczyt nosiæ mundur, ale to te¿ jest wielka odpowiedzial-
no�æ, któr¹ czasem trzeba przyp³aciæ zdrowiem, a nawet ¿yciem.

Istot¹ stra¿y jest sku-
teczne przeciwstawianie
siê niebezpieczeñstwu,
które pojawia siê nagle i
nieoczekiwanie. Jest w
tym niew¹tpliwie co� z
samarytanizmu, ale
przede wszystkim z chê-
ci godnego spe³nienia
ratowniczego obowi¹z-

ku, sprostania wyzwaniu, które stawia zagro¿enie. W dzisiej-
szych czasach stra¿acy ju¿ nie tylko gasz¹ po¿ary, ale tak¿e zma-
gaj¹ siê z innymi niebezpieczeñstwami, na które jeste�my nara-
¿eni np. z równie gro�nymi powodziami albo wypadkami komu-
nikacyjnymi.

Aby wiêc praca stra¿aków by³a bezpieczna, wyposa¿a siê jed-
nostki w coraz bardziej nowoczesny sprzêt. Dlatego stra¿acy te¿
musz¹ siê szkoliæ i podnosiæ swoje kwalifikacje -  tak¿e w ratownic-
twie sanitarnym. Nie wystarczy ju¿ wiedzieæ, jak prowadziæ akcjê
ga�nicz¹, ale tak¿e jak udzieliæ poszkodowanym pierwszej pomocy.

 Jedn¹ z form sprawdzenia szybko�ci i sprawno�ci dzia³ania
stra¿aków, s¹ coroczne zawody sportowo-po¿arnicze.

W minionych latach swoj¹ prac¹ i postaw¹ potrafili�my wyrobiæ w
spo³eczeñstwie przekonanie, ¿e umiemy udzieliæ niezbêdnej pomocy
wszystkim, którzy jej oczekuj¹ niezale¿nie od rodzaju zagro¿enia.

Jestem zaszczycony i dumny, ¿e mam okazjê w  to dzisiejsze
Stra¿ackie �wiêto, �wiêto Floriana  wyraziæ nasz¹ olbrzymi¹
wdziêczno�æ i wieczn¹ pamiêæ za te starania, których nie szczê-
dzili�cie, ani w³asnego zdrowia, ani w³asnego czasu.

Za ofiarno�æ Waszej s³u¿by, za t¹ niezawodno�æ, za to, ¿e
zawsze jeste�cie ze spo³eczeñstwem i to nie tylko, je¿eli chodzi o
po¿ary, ale we wszystkich nie³atwych (albo niebezpiecznych)
sytuacjach, bo jeste�cie t¹ s³u¿b¹, która zawsze w trudnych
momentach pomaga i ratuje.

Dzisiejszy dzieñ to równie¿ okazja, aby z³o¿yæ Wam i Waszym
rodzinom najserdeczniejsze ¿yczenia wszelkiej pomy�lno�ci, aby
Wasza praca sprawia³a Wam zawsze satysfakcjê,

¯yczê przede wszystkim, ¿eby Wasza s³u¿ba by³a s³u¿b¹ sku-
teczn¹, ale bezpieczn¹. Oby Was w Waszej s³u¿bie nigdy nie
opuszcza³o szczê�cie. Oby, tak jak misja g³osi "Bogu na chwa³ê
ludziom na po¿ytek", spotyka³a Was wdziêczno�æ i szacunek ze
strony ludzi, na jak¹ zas³ugujecie, za to wszystko, co robicie.

Niech nasz Patron �wiêty Florian prowadzi nas przez kolejne
lata s³u¿by i przyczyni siê do spe³nienia wypowiedzianych ¿yczeñ

  dh  Adam Buchaniec  prezes Zarz¹du Miejsko - Gminnego
             Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w G³ubczycach
                                                                      (foto str.1)

 ODZNACZENIA
OCHOTNICZYCH

STRA¯AKÓW
PO¯ARNICTWA

4.05.2013

Z£OTY ZNAK ZWI¥ZKU
 - BREWUS W£ADYS£AW

  ODZNAKI  "STRA¯AK WZOROWY"
 Kobylnik Krzysztof,  Krosiecki Marcin,   Faron

Rafa³ Bernacki Marcin,
G³ogiewicz Wojciech,  Go-
niowski Adam, Goniowski
Wociech,  Goniowski Leszek,
Suchiñski Andrzej, Paszko
Rafa³, �ra³ko Rafa³, Bucha-
niec Mateusz

MEDAL ZAS£UGI  DLA PO¯ARNICTWA -
Z£OTY

Chryczyk Miros³aw,
Wieliczko Jacek, Go-
niowski Adam

- SREBRNY
Klok Kazimierz,
Szpilski Stanis³aw, Bu-

chaniec Adam, Sidoro-
wicz Ryszard, Bernacki
Aleksander, Ratu�
Krzysztof, Sidorowicz
Jerzy, Bernacki Krzysztof

- BR¥ZOWY
Ni¿nik Jan, Kamiñski Maciej, Motak Marcin,

Krupa Krzysztof, Mogielnicki Zbigniew

STATUETKÊ
�W. FLORIANA
Zbigniew Zió³ko,
hm Ryszard Kañtoch
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Krnov - Nie-
d z i e l n ¹
(14.04.2013)  mszê
�wiêt¹ w intencji
ofiar re¿imukomu-
nistycznegowkr-
novskim ko�ciele
�w. Marcina cele-
browa³ kardyna³
Dominik Duka. To
nie przypadek.
Kard. Duka jako
wiêzieñ polityczny
na w³asnej skórze
pozna³ jak ten re-
¿im postêpowa³ z
niewinnymi.

Krnovianie ju¿ od
kilku lat wspomi-

naj¹ z³oczynny komunizm i ofiaruj¹ msze �wiête za jego ofiary. W
tym roku na zaproszenie do Krnova przyjecha³a Przewodnicz¹ca
Konfederacji wiê�niów politycznych Nadie¿da Kavalir i sze-
regowy cz³onek tej organizacji - kardyna³ Dominik Duka, ka-
znodzieja uroczystej mszy �w.

Wielkanoc : ludzkie mêstwo i tchórzostwo
Kardyna³ Duka w swoim kazaniu podkre�li³ ciekawe podo-

bieñstwa miêdzy wydarzeniami Wielkiej nocy a nasz¹ w³asn¹
odwag¹ czy tchórzostwem w obliczu totalitaryzmu. "Wielka-
nocne �wiêta konfrontuj¹ nas z wydarzeniami, które nie zo-
stawi¹ nas obojêtnymi. Wspominaj¹ nie tylko �mieræ i zmar-
twychwstanie Jezusa, ale równie¿ postawy tych, którzy bê-
d¹c jego towarzyszami siedzieli z Nim u jednego sto³u. Uka-
zuj¹ zdrajcê Judasza, ...Piotra, który siê zapar³ Jezusa, ...apo-
sto³ów Jana i Jakuba, którzy usnêli w ogrodzie oliwnym pod-
czas gdy ich Mistrz przygotowywa³ siê na �mieræ.

Jak czarno musieli widzieæ aposto³owie przysz³o�æ, kiedy
widzieli swojego Nauczyciela uwiêzionego zbiczowanego ska-
zanego na �mieræ i ukrzy¿owanego ! Wielu z nich uwa¿a³o te
wydarzenia za nieodwracalny koniec wszystkiego. Dramatyczne
prze¿ycia zwolenników Chrystusa s¹ tak bardzo podobne do
beznadziejno�ci i trwogi wielu ludzi po komunistycznym prze-
wrocie w lutym 1948 roku.

�wiadkiem �mierci Jezusa i pozosta³ych pasyjnych wydarzeñ
by³a te¿ Maria Magdalena, któr¹ siê czasem nazywa aposto³k¹
aposto³ów. Ona siê nie zawaha³a, nie zachwia³a, nie zapar³a siê,
nie uciek³a. Czu³a, ¿e to nie koniec. Pewnie wierzy³a, ¿e Jezus
dotrzyma swych zapowedzi i przyrzeczeñ. My równie¿ w swoim
¿yciu spotkali�my ludzi, którzy siê nie ugiêli nawet w najciê¿-
szych chwilach próby. Zachowali siln¹ wiarê i czyste sumienie
nie ogl¹daj¹c siê na w³asne bezpieczeñstwo, nie uciekaj¹c siê do
"pragmatyzmu".

Oczwi�cie byli miêdzy nami ludzie obojêtni jak aposto³owie
zasypiaj¹cy w Getsemani a nawet donosiciele jak Judasz. Byli i
tacy, którzy siê zaparli, ale potem odzyskali mêstwo, przestali siê
baæ, zupe³nie jak Piotr, który nie tylko siê nawróci³ i trwa³ wiernie
przy Chrystusie jako pierwszy papie¿ a¿ do swej �mierci ukrzy¿o-
waniem g³ow¹ w dó³.

Nie wstyd�my siê przyznaæ do swych niewierno�ci !
Kardyna³ Duka wspomina³ o obozach pracy i wiêzieniach, któ-

re oficjalnie w³a�ciwie nie istnia³y. Kto to prze¿ywa³ ten wie,
jakie z³oczyny i bestialstwa by³y ukrywane za wznios³ymi has³a-
mi o resopcjalizacji przez pracê. Przedstawiciele re¿imu nie wsty-
dzili siê twierdziæ w ONZ, ¿e u nas politycznych wiê�niów nie
ma.

Dzi� wiemy, ¿e k³amstwo siê nie op³aca ani tym, którzy s¹ u
mocy. Nie op³aca siê udawaæ, ¿e nic z³ego siê nie dzieje, ¿e
wszystko jest w porz¹dku. Nie op³aci³o siê braæ udzia³u w ich
propagandowych akcjach, podpisywaæ bezmy�lnie wszystkie-
go, co chcieli, wstêpowaæ do ich organizacji.

Kardyna³ Duka  podkre�li³ w swym kazaniu, ¿e prawdziwy
pokój to nie s¹ go³¹bki pokoju niesione w manifestacjach. Rze-
czywisty pokój to odnowiona przyja�ñ. Nie da siê tego osi¹-
gn¹æ bez s³ów "przebacz mi, odpu�æ, ¿a³ujê tego, przepraszam,
wiem, ¿e post¹pi³em g³upio, by³em pod³y". Dopóki nie zostan¹
wypowiedziane, nie da siê odnowiæ przyja�ni i pokoju. Ka¿dy
mo¿e wzi¹æ do rêki kwiat, choæby tylko kwiat dmuchawca ze-
rwany gdzie� na trawniku, i oddaæ cze�æ cierpieniom mê¿nych
ludzi, którym zawdziêczamy dzisiejsz¹ wolno�æ.

"Nie wstyd�my siê wyznaæ, ¿e�my w wielu przypadkach za-
wiedli." - zamkn¹³ kazanie kard.Duka.

Jak powsta³a w Krnovie  ta tradycja ?
Od o�miu lat, ka¿dego roku wspomina siê ofiary komunistycz-

nego re¿imu. Zaczê³o siê zapalaniem �wiec przy pomniku ku czci
Ofiar walk i przemocy w parku "Smetanové sady", potem przy-
sz³a kolej na spotkania ze �wiadkami komunistycznego ucisku
odbywane w herbaciarni czy na plebanii, potem zaczê³y siê msze
�wiête w intencji ofiar. Zawsze celebrowali je ksiê¿a, którzy sami
byli wiê�niami komunizmu, jak ks. Stanislav Lekavý czy  ks.
Franti�ek Lizna. "Swego czasu zaproszony by³ Josef Veselý, ale
ze wzglêdu na z³y stan zdrowia nie móg³ uczestniczyæ." - wspo-
mnia³a w imieniu organizatorów Ludmila Èajanová z miejscowej
organizacji chrze�cijañskiej partii (KDU-ÈSL), która przy orga-
nizacji spotkañ wspó³pracuje z Konfederacj¹ Wiê�niów Poli-
tycznych. To jej wiceprzewodnicz¹cy, Leo �idek, zaprosi³ do
Krnova Kardyna³a Dominika Dukê.

Od red GG .
 Ten novinovy artikul jnapsal Franti�ek Kuba pro Mora-

vskoslezský deník. Pøelo�il o. Marian Nowak, OMI, a  za spraw¹
Lidii Czajanowej zaproszenia i ten artyku³ trafi³y na polsk¹
stronê.

                                                             Autot foto Jan Stepan
                                                                Dziêkujemy. Jan Wac

 KARDYNA£ DOMINIK DUKA W KRNOVIE

SRDEÈNÌ VÁS ZVEME NA
UCTÌNÍ

PAMÁTKY
OBÌTÍ KOMUNISMU
M�I SV. CELEBRUJE

KARDINÁL
DOMINIK DUKA

V KRNOVÌ
V KOSTELE SV. MARTINA

V NEDÌLI 14. DUBNA VE 12.00 HOD
KONFEDERACE POLITICKÝCH

VÌZÒÙ,
FARNOST ØÍMSKOKATOLICKÁ V

KRNOVÌ
ZA PODPORY MO KDU-ÈSL V

KRNOVÌ
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Sukces  zawodników LKS Technik
G³ubczyce w  Mistrzostwach Polski
W dniach 25-28.04.2013 r. w Bia³ymstoku odby³y siê 49 Indy-

widualne Mistrzostwa Polski w Badmintonie. Zawodnicy LKS
Technik G³ubczyce zdominowali te zawody, o czym �wiadczy
fakt, ¿e na piêæ meczów fina³owych zawodnicy Technika wziêli
udzia³ w czterech. Wywalczyli cztery medale: 3 z³ote i 1 srebrny,
tym samym wygrali  klasyfikacjê medalow¹.

 Oto wyniki zawodni
ków LKS Technik
Przemys³aw Wacha
 - z³oty medal
w grze pojedynczej
Przemys³aw Wacha,
Wojciech Szkudlarczyk
- srebrny medal w grze
po dwójnej mê¿czyzn
Agnieszka Wojtkowska,
Wojciech Szkudlarczyk
- z³oty medal
w grze mieszanej
Agnieszka Wojtkow
ska, Aneta Wojtkowska
- z³oty medal  w grze
podwójnej kobiet
Warto odnotowaæ, ¿e

Agnieszka Wojtkowska z
Wojciechem Szkudlarczy-
kiem obronili tytu³ mistrzowski z
ubieg³ego roku,  Agnieszka Wojt-
kowska obroni³a tytu³ w grze po-
dwójnej kobiet, natomiast nasz
najlepszy badmintonista Przemy-
s³aw Wacha triumfowa³ w singlu po zaciêtym pojedynku poko-
nuj¹c Micha³a Rogalskiego ( Hubal Bia³ystok) - 25:23,  23:21
zdobywaj¹c 13 tytu³ Mistrza Polski ( 10 razy z rzêdu)

                                                              Adam  Pawlaczek

WIERSZE Z SZUFLADY
     Ryszard Baranowski, lat 66, g³ubczyczanin. Od prawie æwieræ

wieku pisze wiersze. Dla siebie i bliskich. S¹ one wyk³adni¹ jego
¿ycia, prze¿yæ i do�wiadczeñ. Czêsto dramatycznych. Posta-
nawia je ujawniæ. Dzieli siê nimi z Marianem Pospiszelem- w³a-
�cicielem TV G³ubczyce, a ten organizuje wieczorek poetycki,
powierzaj¹c mi prowadzenie spotkania. Nie odmawiam, wszak
chcê poznaæ pana Baranowskiego i jego domoros³e utwory.
Jest ich sporo. Autor wybiera 25 pozycji. Czytam je uwa¿nie,
poddaj¹c analizie i interpretacji jednocze�nie. Dzielê na bloki
tematyczne, w czym pomaga mi pani Danusia £ankowska.
Zatem mamy tu takie p³aszczyzny tre�ciowe jak: ¿yciorys - to
ja; pejza¿ - melancholia; rodzina i ja; dylematy moralne cz³o-
wieka; moja i nasza codzienno�æ; cz³owiek we wspó³czesnym
�wiecie oraz dedykacje.

 Tymczasem
czytanie utwo-
rów powie-
rzam moim ak-
torom z teatru
TRADYCJA
ZSM- Monice
Sabatowicz i
Mietkowi Zaj¹-
cowi. Wiem, ¿e
zrobi¹ to zna-
komicie.

   Oto nadchodzi ów wieczór. 3 kwietnia, godzina 19.00. Klub
"Na skrzy¿owaniu" MOK  wype³nia do�æ liczne grono s³ucha-
czy. Rodzina, krewni i znajomi pana Ryszarda, go�cie oraz grupa
m³odzie¿y "Mechanika". Anonsem spotkania czyniê "Ars po-
eticê" Leopolda Staffa, po czym przedstawiam autora i jego bio-
grafiê. Nastêpnie oddajê g³os recytatorom, którzy tembrem swe-
go g³osu, nie szczêdz¹c emocji, wprowadzaj¹ zgromadzonych w
niezwyk³y, poetycki nastrój. I oczywi�cie komentarz pana Ry-
szarda i pytania, które zadajê w tzw. miêdzyczasie. Przywo³ujê
kolejne p³aszczyzny tre�ciowe, w które wkomponowuj¹ siê wier-

sze naszego
autora. Poja-
wiaj¹ siê tytu³y:
" ¯ y c i o r y s " ,
" K w i a t y " ,
"Maj", "Co-
d z i e n n o � æ " ,
"Urodziny cór-
ki", "Wieczór
poezji", "An-
gielski walc" i
wiele innych.

     Mija godzina, pó³torej, a my s³uchamy i rozwa¿amy. Gradu-
je pewnego rodzaju napiêcie, eksploduj¹ce podczas wiersza
"Dedykacja", który mam przyjemno�æ odczytaæ. Ów tekst autor
dedykuje swej siostrzenicy - Krysi Weso³owskiej, znanej nam
pani doktor. Ta jest wzruszona i zaskoczona. Nie kryje ³ez. Na
widowni poruszenie, kolejne ³zy i� oklaski, których nie brak
tego wieczoru. Emocje siêgaj¹ zenitu. Lecz to nie wszystko. Oto
i moje zaskoczenie. W ostatniej ods³onie pan Baranowski oso-
bi�cie odczytuje wiersz "Nasza Pani", który dedykuje mojej oso-
bie. Niespodzianka! Piêkny utwór, którego inspiracj¹ by³ mój
ostatni program kabaretowo-muzyczny "Wiosennie z TRA-
DYCJ¥".  >>>     (dok. na str.16)

MOIM WYCHOWANKOM
Za cztery wyj¹tkowe lata,

Za chwile wspólnie prze¿yte.
Za rado�ci i k³opoty,

Za upadki oraz wzloty.
Za postawê godn¹,

Za ¿yciow¹ m¹dro�æ.
Za rozmowy i relacje,

Za szaleñstwa i przyja�nie.
Za prze¿ycia duchowych moc,
Za do�wiadczeñ pe³en trzos.

Za teatr i taniec,
Za sztuki umi³owanie.

Za nauki warto�æ,
Za ambicje i hardo�æ.
Za wszelakie dobro,
Za serca pogodne.

Dziêkujê.
                                                       Maria Farasiewicz
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 PRESOV OPEN TAEKWONDO
23.02.2013 r. w  Presov  odby³y siê Otwarte Mistrzostwa S³o-

wacji w Taekwondo. W zawodach brali udzia³ zawodnicy z Wê-
gier, Rumunii, Polski i S³owacji.

Klub Sportowy Ta-
ekwondo G³ubczyce re-
prezentowa³o 18 osobowa
ekipa sportowa. Bardzo
dobrze wypadli nasi se-
niorzy zajmuj¹c czo³owe
miejsca: Marta Wsiaki I m.
walki i II m. uk³ady, Dawid
Wsiaki I m walki i II m uk³a-

dy, Bartosz S³odkowski II m walki, Paulina Szpak III m uk³ady,
Kamila Ciechanowska II m walki, juniorzy: Kamila Ciechanow-
ska I m walki, II m uk³ady, Karolina Konik II m walki,Olga Jab³oñ-
ska I m uk³ady, Katarzyna Gocalska II m walki, Micha³ Jano I m
walki, II m uk³ady, Bartosz S³odkowski I m walki, Kamil Gu¿da III
m walki, Wojciech ̄ ³obicki III m walki, m³odzicy: Natalia Katañ-
ska I m uk³ady, Kinga Sztucka II m uk³ady, Sebastian Jówko I m
uk³ady, Dariusz Gajda III m uk³ady, Jakub Brewus III m uk³ady. W
walkach dru¿ynowych mê¿czyzn seniorów Klub Sportowy Ta-
ekwondo w G³ubczycach zaj¹³ I m w pojedynku fina³owym poko-
nuj¹c gospodarzy. Dru¿ynê KST G³ubczyce reprezentowali: Da-
wid Wsiaki, Bartosz S³odkowski, Bogdan Brzostowski, Rafa³ Wró-
bel i Micha³ Jano.

 £¹cznie nasi zawodnicy zdobyli 24 medale w tym 9 z³otych,
 9 srebrnych, 5 br¹zowych.

W dniu 4 maja 2013 w
Prudniku odby³y siê Otwar-
te Mistrzostwa Opolszczy-
zny. W zawodach startowa³o
150 zawodników,

Ludowy Zespó³ Sportowy
Karate-Do G³ubczyce;repre-
zentowali:Klaudia Bociek,
Szymon Cie�lik, Maciej Ko-
walczyk, Jakub Patryjach, Ju-
lia Hac, Martyna Do³han,
Emilja Klein, Aleksander Ko-
lasa, Tomasz Kolasa, Mate-
usz Bryczek, Mateusz Stan-
kiewicz, Alan Orzechowski,
Maciej Sad³o, Jakub Falkow-
ski, Klaudiusz Leliñski, Pawe³
�losarczyk, Konrad Zdeb,
Oliwia Rojek, Dominika D¹-
browa, Zdobyli�my  medale:
Maciej Kowalczyk  z³oty w
kata i Kumite oraz w kata dru-
¿ynowym, Szymon Cie�lik
z³oty w kata i br¹zowy w ku-
mite Open, Julia Hac z³oty w
kata indywidualne i dru¿yno-
we, Martyna Do³han z³oty w
kata dru¿ynowe i srebrny w
kata indywidualne, Michali-
na Jung z³oty w kata dru¿y-
nowe i br¹z w kata indywi-
dualne,Jakub Patryjach z³o-
ty medal w kata dru¿ynowe i
srebrny w kata indywidual-
ne,Aleksander Kolasa z³oty
w kata dru¿ynowe i br¹zowy
w kata indywidualne, Klau-
diusz Leliñski srebrny medal
w kata indywidualne, Mate-
usz Stankiewicz br¹zowy
medal w kata indywidual-
ne.Najwiêkszym sukcesem
by³o : kata  indywidualne
ch³opców 9 lat i m³odsi gdzie
na tzw pudle stanê³o trzech
naszych zawodników oraz
kata indywidualne 7 lat
dziewczynek gadzie na tzw
pudle stanê³y trzy nasze za-
wodniczki

                    Janusz Ho³da

OTWARTE
 MISTRZO

STWA
OPOLSZ
CZYZNY

KARATE-DO

NZOZ zatrudni pielêgniarki
d³ugoterminowe,
tel. 77/441-40-40

     >>>   WIERSZE Z SZUFLADY  (dok. ze str.15 )
Czas na pytania widowni i dyskusjê. Nie brak te¿ gratulacji i

ciep³ych s³ów uznania pod adresem pana Ryszarda wypowie-
dzianych m.in. przez Beatê Krzaczkowsk¹, która w przytoczo-
nych tekstach odnalaz³a g³êbokie, egzystencjalne tre�ci. W
oczach zgromadzonych aprobata i zachwyt. S¹siedzi, znaj¹cy
pana Baranowskiego od lat, nawet nie przypuszczali, ¿e pisze
wiersze. Teksty, które nazwa³am "Wierszami z szuflady". St¹d
tytu³ wieczorku poetyckiego, który, notabene, stanowi dla mnie
ciekawe do�wiadczenie.

                                   Maria Farasiewicz
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PRZEDSZKOLAKI W KINIE
23.04.2013r. przedszkolaki z Przedszkola nr 2  w G³ubczy-

cach wybra³y siê wraz  z wychowawczyniami na projekcjê fil-
mu "Krudowie" do kina ,,Helios" w Kêdzierzynie-Ko�lu.

Dla wielu naszych pod-
opiecznych by³o to nie-
zwyk³e wydarzenie i
ogromne prze¿ycie. Nie-
które z nich nigdy jeszcze
w kinie nie by³y. Du¿a sala,
ciemno�æ i olbrzymi ekran,
nieznane miasto i brak ro-
dziców dodatkowo potê-
gowa³y wra¿enia. Podnie-
cone oczekiwaniem dzieci
zasiad³y wygodnie w fote-
lach  i da³y siê wci¹gn¹æ
magii kina.

Film okaza³ siê ciekawy,
pe³en �miesznych i zaska-
kuj¹cych scen. Opowiada³

o staromodnym jaskiniowcu, któ-
ry w poszukiwaniu nowego domu
musia³ przeprowadziæ swoj¹ ro-
dzinê przez prehistoryczne ziemie.
Sytuacja  skomplikowa³a siê w
chwili pojawienia siê nowocze-
snego jaskiniowca, który zupe³-
nie nie pasowa³ do konserwatyw-
nych pogl¹dów g³ównego boha-
tera. W trakcie projekcji filmu roz-
lega³ siê szczery �miech dzieci re-
aguj¹cych na sytuacje przedsta-
wione w filmie. Mimo, i¿ film by³
d³ugi (98 min.) przedszkolaki ze
skupieniem i z zapartym tchem
ogl¹da³y go do ostatniej minuty.

Zadowolone opu�ci³y kino ruchomymi schodami, które stano-
wi³y równie¿ swoist¹ atrakcjê dla wielu z nich.

Mimo, ¿e wyjazd trwa³ krótko, dzieci wróci³y do przedszkola
pe³ne wra¿eñ. Bardzo zadowolone  od "progu" przekazywa³y
relacjê swoim rodzicom. Na drugi dzieñ dzieli³y siê swoimi prze-
¿yciami  z kolegami z innych grup oraz pyta³y, kiedy bêd¹ mog³y
pojechaæ jeszcze raz ?

                                                        El¿bieta Naszkiewicz

 12 kwietnia br. policjanci patro-
luj¹cy w nocy teren miasta, oko³o
godziny 2:00 w miejscowo�ci G³ub-
czyce Sady wylegitymowali mê¿-
czyznê . Okaza³ siê nim 37-letni mê¿-
czyzna bez sta³ego miejsca zamel-
dowania, który w plecaku mia³ fi-
gurkê  z mosi¹dzu. Zapytany sk¹d
ma ta figurkê odpowiedzia³, ¿e
ukrad³ j¹ z cmen-
tarza w G³ubczy-
cach lecz nie wie
z jakiego grobu.
Funkcjonariusze
zatrzymali podej-
rzewanego o kra-
dzie¿e mê¿czyznê
w policyjnym
areszcie. Mê¿czy-
zna by³ nietrze�-
wy,  alkomat wy-
kaza³ ponad 2,5
promila alkoholu .
W toku wykonywanych czynno�ci policjanci pracuj¹cy nad t¹
sprawa ustalili,  ¿e 37 - latek dokona³ ograbienia co najmniej 3
nagrobków na g³ubczyckim cmentarzu. £upem mê¿czyzny pa-
da³y lampy, wazony,  oraz figurka , wszystkie elementy z mosi¹-
dzu. Po dokonaniu kradzie¿y elementy sprzeda³ w punkcie sku-
pu z³omu na terenie miasta.

Zebrany w tej sprawie materia³ dowodowy pozwoli³ na przed-
stawienie sprawcy  zarzutu . 37 - letni mê¿czyzna przyzna³ siê do
przestêpstwa. W dniu 15 kwietnia br. prokurator zastosowa³
wobec mê¿czyzny �rodek zapobiegawczy w postaci dozoru Po-
licji. Grozi mu teraz kara do 8 lat pozbawienia wolno�ci.

25 kwietna br. g³ubczyccy  policjanci z KPP w G³ubczycach
m³.asp Rafa³ Sado, m³. asp. Roman Borszowski  i m³.asp. Woj-
ciech Nowakowski wspólnie z uczniami ze Szko³y Podstawo-
wej w Pietrowicach przeprowadzili dzia³ania pod nazw¹

"Je¿d¿ê z g³ow¹".
Policjanci prowadz¹c dzia³ania na rzecz poprawy stanu bez-

pieczeñstwa w powiecie g³ubczyckim w ramach programu ,,
Je¿d¿ê z g³ow¹'', którego
patronatem jest Komen-
da G³ówna Policji oraz
Ministerstwo Edukacji
Narodowej  przeprowa-
dzili w miejscowo�ci Pie-
trowice na drodze K-38
akcjê maj¹c¹ na celu
promowanie w³a�ciwych
zachowañ kieruj¹cych.
Dzia³ania mia³y charak-
ter prewencyjno-kon-
trolny. Dzieci rozdawa³y
kieruj¹cym jad¹cym prawid³owo s³odki cukierek natomiast tym ,
którzy pope³nili wykroczenie plaster cytryny.

 Oficer ds. Prasowo - Informacyjnych  KP Policji
                                                 m³.asp. Wojciech Nowakowski

GRABI£
CMENTARZ
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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 wewnêtrznych stronach -
podstawowy modu³ - w  ramce 9x9cm, jednorazowa edycja

100,00z³ +VAT, przy wiêkszej ilo�ci cenê mo¿na negocjowaæ.
   Tre�æ 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 O�rodek Kultury.

 BIBLIOTEKA MIEJSKA I GMINNA
 W G£UBCZYCACH  RATUSZ IIP

Wypo¿yczalnia dla doros³ych
pn-pt. 8.30-18.00 i 2.sobota m-ca: 8.00-16.00

Czytelnia pn. - pt.10.00 do 18.00
 oraz druga sobota miesi¹ca: 8.00 - 16.00

Oddzia³ dla dzieci pn.8.00-16.00 wt-pt.10.-18.00
Inne dane dotycz¹ce dzia³alno�ci Biblioteki

 na stronie internetowej
http://www.glubczyce.e-bp.pl/

Mo¿na znale�æ tam katalogi online, aktualno�ci,
wydarzenia, opinie, statystyki itp.

FHU MARIOX
imp-eks

 Mariusz £ankowski
ul. Ko³³¹taja 3b,

48-100 G³ubczyce
Tel. i fax +48 77 485 98 77,  Kom. +48 605 132 301

Nasze us³ugi:
Us³ugi maszynami budowlanymi,

Us³ugi walcami drogowymi,
Sprowadzanie maszyn bud. i rol.

Naprawy i wynajem maszyn,
Prace rozbiórkowe,

Wykopy fundamentowe,
Równanie terenu,

Transport,
Instalacje gazowe,

Kontakt
strona internetowa wwwmariox.pl
adres e-mail mariox@mariox.pl

Nouzová èísla/Numery alarmowe
Èesko/Czechy  Polsko/Polska
Evropské èíslo tísòového volání /
Europejski nr alarmowy 112/112

Hasièi / Pañstwowa Stra¿ Po¿arna                150/ 998
Záchranná sluzba / Pogotowie ratunkowe    155/ 999
Mìstská policie / Stra¿ miejska                    156/ 986
Policie / Policja                                                  158 /997

WA¯NE DLA
JAD¥CYCH  DO CZECH

2. II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomo�æ oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów, jako
dzia³ka nr 419/7 o powierzchni 0,5000 ha, po³o¿onej w War³o-
wie gm. Dobrodzieñ. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi
9 630,40 z³. Wadium wynosi 970,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesie-
nie wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto
Urzêdu

lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 20 czerw-
ca 2013 r.

Kasa urzêdu czynna w godzinach: poniedzia³ek 8.00 - 16.15,
wtorek - czwartek 8.00 - 14.30, pi¹tek. 8.00 - 13.30.

Szczegó³owe informacje nale¿y uzyskaæ w Urzêdzie Miej-
skim w G³ubczycach ul.Niepodleg³o�ci nr 14 (pokój nr 20) -

tel. 77485 30 21 wewnêtrzny 222, 223 i 224 lub w internecie
na stronie WWW.glubczyce.pl

>>>  OG£OSZENIE (dok. ze str.10)
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Serdecznie Witamy

28 Nowych

Mieszkañców

Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych w

kwietniu 2013

w Szpitalu

Powiatowym

w G³ubczycach,

Rodzicom

Gratulujemy!

Fotografie noworodków:  KADR Studio Fotograficzno - Filmowe Janusz Baczkur,
G³ubczyce,  Grunwaldzka 2, 77 485 31 07,  662 065 354

Antoszczyszyn Agata
c.Marty Zubrzyce
03.04 12.50 3000-54

Baumgart Natalia
c.Ewy G³ubczyce

23.04 14.05 2850-53

B¹kowski Kacper s.
Doroty Jêdrychowice

22.04 7.50 3200-56

Bielak Aleksandra c.
Agnieszki Rac³awice
�l. 04.04 13.15 3750-58

Bli�nicka Nadia c.
Agnieszki Boguchwa-
³ów 16.04 9.35 3350-56

Bobariko Tosia c.
Pauliny Krzy¿owice
06.04 15.30 3000-52

Ho³da Filip s. Kata-
rzyny G³ubczyce

10.04 13.35 3850-61

Krzaczkowska Korne-
lia c . Patrycji  Rac³awi-
ce �l. 18.04 9.15 3000-53

Ksi¹dzyna Maksymi-
lian s.Anny Wojnowi-
ce 21.04 5.30 3000-53

Ksi¹dzyna Martyna c.
Anny Wojnowice
21.04 5.30 3000-53

Marcinko Malwina c.
Sabiny Równe

22.04 13.30 3150-56

Nowacka Michalina
c. Martyny G³ubczy-
ce16.04 16.40 2800-52

Paliga Hanna c.
Ma³gorzaty Królowe
23.04 19.10 3500-56

Szarowski Eryk s.
Sabiny G³ubczyce

08.04 14.45 2750- 55

Z³oczowska Michalina
c. Moniki G³ubczyce
15.04  3.45 3400-56

Zapotoczna Pola  c.
El¿biety G³ubczyce
24.04 7.55 3550-59

Wituszyñska Hanna
c.Magdaleny Kietrz
 07.04 10.20 2600-51

Talik Emilia
c.Anny W³odzienin
29.04 6.40 3450-56

Szymonek Amelia c.
Anny Rogo¿any

30.04 10.30 3200-55
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MEDALE �ZA D£UGOLETNIE PO¯YCIE MA£¯EÑSKIE OTRZYMALI PAÑSTWO:  JADWIGA I JÓZEF PYRCZAK,
JANINA I STEFAN KUSIEK, HELGA I FRANCISZEK RYCHLIK, MARIA I WAC£AW  GRUDZIEÑ Z G£UBCZYC

 ORAZ  STEFANIA I EDMUND BIA£EK,  JANINA I MARIAN ZALECKI  Z BOGDANOWIC.

50 LAT
POLSKIEGO ZWI¥ZKU

EMERYTÓW, RENCISTÓW
 I INWALIDÓW


