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Na zbli¿aj¹ce siê �wiêta najlepsze ¿yczenia prze¿ywania Bo¿ego Narodzenia   w zdrowiu, rado�ci i ciep³ej, rodzinnej atmosfe-
rze. Kolejny za� Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,   tego ¿ycz¹: Przewodnicz¹cy

Rady Miejskiej Burmistrz G³ubczyc Kazimierz Naumczyk Jan Krówka

 PUP  ... 1/10
OBWODNICA....2/3,4

KP POL ...  5
PSZOK ... 6

7 MEDALI ... 6
GWIK...7

GIMNAZJUM NR 1 ....8
FUNNY DAY ... 8

IV KRESY, 60 LAT ... 9/20
SUKCESY ... 10

WSPÓ£PRACA ...10
GALMET ... 11,12,13,14,

KP PO¯ ... 15
OG£OSZENIA ...15

MITYNG ... 16
PRZEDSZKOLE NR 3 ... 16

ATENY ...17
DO¯YNKI...18/24

ODPUST ... 19
XXV ROCZNICA ...20
�P JÓZEF PICH... 21

MISTRZOWIE �WIATA ...22
RÓ¯NE..22

DZIECI ... 23
FOTO ... 24

WIÊCEJ
WWW.GLUBCZYCE.PL

TVGLUBCZYCE.PL
INNE STRONY  WWW

WWW.GLUBCZYCE.ZHP.PL
WWW.MOKGLUBCZYCE.COM.PL
WWW.ELEKTROMET.COM.PL
WWW.GLUBCZYCE.ZHP.PL
 WWW.GALMET.COM.PL
WWW.POLONIA-GLUBCZYCE.PL
WWW.KRESOWIANIE.COM
WWW.GLUBCZYCE.E-BP.PL
WWW.SHOTOKAN
              GLUBCZYCE.HOME.PL
WWW.WODOCIAGI
             -GLUBCZYCE.PL
     WWW.OKIEMJADWIGI.PL
         (ZAWIERA W¥TKI
        G£UBCZYCKIE)

WIELKIE RZECZY
NIE POWSTAJ¥
 W WYNIKU IMPULSU,
A W WYNIKU
POSK£ADANIA
MA£YCH RZECZY
 W JEDN¥ CA£O�Æ.
             VINCENT VAN GOGH

WSPÓ£PRACA DROG¥
 DO SUKCESU (str.10)

W NUMERZE:



        Pa�dziernik 2013 nr 10/2452

MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ BADMINTONA (str.10)

2 WRZE�NIA 2013 - PRZY POMNIKU (str.5)

OBWODNICA G£UBCZYC (obok)



    Pa�dziernik 2013  nr 10/245 3

Zakres opracowania (mapka str.2)
Przedmiotem przedsiêwziêcia jest budowa obwodnicy miej-

scowo�ci G³ubczyce wraz  z w³¹czeniem w istniej¹cy uk³ad dro-
gowy. Trasa projektowanej obwodnicy rozpoczyna w ci¹gu drogi
wojewódzkiej nr 416 na pó³noc od miejscowo�ci G³ubczyce, a
nastêpnie od strony wschodniej obchodzi G³ubczyce koñcz¹c
siê w³¹czeniem do drogi wojewódzkiej nr 416 poza zabudow¹
miejscowo�ci G³ubczyce po stronie po³udniowo - wschodniej.

Na inwestycjê skladaj¹ siê:
- budowa obwodnicy miejscowo�ci G³ubczyce o d³ugo�ci
  trasy 3,708 km
- budowa systemu odwodnienia drogi,
- budowa obiektów in¿ynierskich w tym jednego obiektu mo-
stowego (most nad rzek¹ Psina),
- budowa piêciu skrzy¿owañ z drogami przecinaj¹cymi obwodnicê, w
tym dwóch typu rondo (skrzy¿owanie obwodnicy z droga krajow¹ nr
38 oraz w³¹czenie obwodnicy do drogi wojewódzkiej nr 416),
- budowa stanowiska kontroli pojazdów  z miejscem do wa¿enia,
- zagospodarowanie zieleni przydro¿nej
- budowê i przebudowê dróg lokalnych, zak³adowych i serwiso-
wych stanowi¹cych dojazd do pól, koniecznych do zrealizowa-
nia dla skomunikowania istniej¹cych elementów zagospodaro-
wania z projektowan¹ obwodnic¹
- wykonanie elementów organizacji i bezpieczeñstwa ruchu,
- przebudowê istniej¹cego uzbrojenia terenu koliduj¹cego z pro-
jektowan¹ drog¹ (sieæ energetyczna, sieæ telekomunikacyjna,
kanalizacja, wodoci¹gi) - budowê o�wietlenia skrzy¿owañ.

Projektowana obwodnica bêdzie wykonana jako droga g³ów-
na klasy G1/2 - jednojezdniowa, dwupasowa o  parametrach:
- kategoria ruchu - KR4, - prêdko�æ projektowa - Vp = 70 km/h, -
prêdko�d miarodajna - Vm = 90 km/h, - liczba pasów ruchu - 2 x
3,5 m (jedna jezdnia - 2 pasy ruchu); - szeroko�æ pobocza ziem-
nego - od 1,50 m do 1,65 m, - szeroko�æ korony - min. 10,00 m.
                                                (ze strony  www.zdw.opole.pl)

OBWODNICA G£UBCZYC

HISTORIA TEJ¯E OBWODNICY
 opr. na podstawie  www.nto.pl

G£UBCZYCE >OBWODNICA MIASTA MA POWSTAÆ
DO 2010 ROKU

Dodano: 8 pa�dziernika 2007, 18:30 Autor: S³awomir Dragu³a
 Jest szansa, ¿e po 2010 roku samochody jad¹ce z Opola do

Kietrza i dalej do Raciborza omin¹ centrum G³ubczyc. Radni zna-
le�li w bud¿ecie miasta 400 tysiêcy z³otych na dokumentacjê
techniczn¹. Drugie tyle do³o¿y Zarz¹d Dróg Wojewódzkich. Pla-
ny maj¹ byæ gotowe za dwa lata. Pierwszy etap budowy obwod-
nicy obejmuje nitkê od stacji benzynowej przy wje�dzie do G³ub-
czyc od strony Opola, do drogi G³ubczyce - Kêdzierzyn-Ko�le.

To u³atwi przejazd przez centrum. Kierowcy jad¹cy z Opola do
Raciborza z obwodnicy skieruj¹ siê na ul. Sosnowieck¹, potem
w stronê ronda i dalej na Racibórz. Dziêki obwodnicy odci¹¿ona
zostanie m.in. ul. Jana Paw³a II, pod któr¹ kilka miesiêcy temu
odkryto stare piwnice. Jest obawa, ¿e pod ciê¿arem samocho-
dów mo¿e zarwaæ siê jezdnia....

Budowa obwodnicy miejscowo�ci G³ubczyce w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 416
� pozyskana kompletna dokumentacja projektowa, uzyskano decyzjê o zezwoleniu na realizacjê inwe-

stycji drogowej, podpisano umowê o dofinansowanie ze �rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego na lata 2007�13

OBWODNICA NABIERA KSZTA£TU
Dodano: 10 pa�dziernika 2007, 13:15 Autor: S³awomir Dragu³a
Jest szansa, ¿e w 2010 roku jad¹cy z Opola do Kietrza i Racibo-

rza omin¹ centrum. Obwodnica bêdzie siê krzy¿owaæ z t¹ drog¹
(G³ubczyce - Kêdzierzyn-Ko�le) za oczyszczalni¹ �cieków - mówi
Adam Krupa. Chocia¿ G³ubczyce s¹ ma³ym miastem, to ruch tu
jak w Rzymie - przyznaje Andrzej Pakosiñski, kierowca srebrnej
toyoty. - Tiry rozje¿d¿aj¹ i blokuj¹ drogi, przeje¿d¿a têdy wiele
aut osobowych na obcych rejestracjach. Nie ma co, obwodnica
jest potrzebna.

Jej budowa to nie jest nowy pomys³. Na jego realizacjê zawsze
brakowa³o jednak pieniêdzy. Teraz co� wreszcie drgnê³o. Na
ostatniej sesji radni znale�li w bud¿ecie miasta 400 tysiêcy z³o-
tych na wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji. Dru-
gie tyle do³o¿y zarz¹dca drogi, czyli Zarz¹d Dróg Woj.

- Plany maj¹ byæ gotowe za dwa lata - wyja�nia Adam Krupa,
burmistrz G³ubczyc. - Najszybciej obwodnic¹ bêdziemy mogli
pojechaæ w 2010 roku. Projekt budowy obwodnicy obejmuje
nitkê, która zaczynie siê przed stacj¹ benzynow¹ przy wje�dzie
do G³ubczyc od strony Opola, a skoñczy za oczyszczalni¹ �cie-
ków na drodze G³ubczyce - Kêdzierzyn-Ko�le.

- To u³atwi przejazd przez miasto - zapewnia Adam Krupa. -
Kierowcy jad¹cy z Opola do Raciborza z obwodnicy skieruj¹ siê
na ul. Sosnowieck¹, potem w stronê ronda i dalej na Racibórz.

Dziêki obwodnicy odci¹¿ona zostanie m.in. ul. Jana Paw³a II,
pod któr¹ kilka miesiêcy temu odkryto stare piwnice. Jest oba-
wa, ¿e pod ciê¿arem samochodów mo¿e zarwaæ siê jezdnia.Pla-
nowana droga bêdzie mia³a oko³o dwóch kilometrów d³ugo�ci i
po jednym pasie ruchu w ka¿d¹ stronê. Byæ mo¿e wybudowane
zostan¹ te¿ pobocza z pasem awaryjnym. W³adze miasta nie
zamierzaj¹ poprzestaæ na budowie tylko jednego odcinka ob-
wodnicy.

W planach jest ju¿ drugi i trzeci etap. Kolejna nitka ma bie-
gn¹æ od drogi G³ubczyce - Kêdzierzyn-Ko�le do drogi G³ubczy-
ce - Racibórz, a trzecia od trasy G³ubczyce - Racibórz do drogi w
stronê przej�cia granicznego Pietrowice - Krnov. Te dwie ostat-
nie inwestycje to jednak daleka przysz³o�æ.

S¥ PIENI¥DZE NA DOKUMENTACJÊ
OBWODNICY G£UBCZYC
Dodano: 15 lipca 2009, 14:00 Autor: S³awomir Dragu³a
W tegorocznym bud¿ecie miasta na zrobienie dokumentacji tech-

nicznej obwodnicy miasta zarezerwowano 268 tysiêcy z³otych.
- Chcemy dokument przygotowaæ do grudnia - wyja�nia Ar-

kadiusz Branicki z Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Opolu, który
ma budowaæ obwodnicê. - Natomiast pod koniec kwietnia musi-
my mieæ za³atwione sprawy z w³asno�ci¹ gruntów i wszystkimi
pozwoleniami, w tym na budowê.

Kiedy robotnicy wejd¹ na plac budowy?
- Tego nie chcê deklarowaæ - mówi Arkadiusz Branicki. - Do-

kumentacja jest wa¿na przez dwa lata, wiêc musimy rozpocz¹æ
pracê do 2012 roku......

WOJEWÓDZKI ZARZ¥D DRÓG POTWIERDZA:
BUDOWA OBWODNICY G£UBCZYC RUSZY W 2011
Dodano: 16 marca 2010, 18:45 Autor: S³awomir Dragu³a
Trzykilometrowa nitka zaczynaæ siê bêdzie na drodze 416 Opole -
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Racibórz obok stacji benzynowej (przy wylocie na Opole), a koñ-
czyæ na drodze krajowej nr 38 Kêdzierzyn-Ko�le - Pietrowice. ........

ZDANIEM ZARZ¥DU DRÓG WOJEWÓDZKICH,
WINNA JEST POWÓD�.
 Dodano: 1 czerwca 2010, 10:45 Autor: S³awomir Dragu³a
Na ponad 10 milionów z³otych szacuje wstêpnie i bardzo

ostro¿nie swoje straty Zarz¹d Dróg Wojewódzkich po powodzi,
która w maju nawiedzi³a Opolszczyznê.

A to z³a wiadomo�æ dla mieszkañców G³ubczyc. W zwi¹zku z tym
na pewno w tym roku nie ruszy budowa obwodnicy miasta.....

JEST JU¯ GOTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA
OBWODNICY G£UBCZYC

Dodano: 14 stycznia 2011, 18:30 Autor: Tomasz Gdula
- Teraz czekamy na pieni¹dze, które umo¿liwi¹ rozpoczêcie

budowy tej wa¿nej dla nas drogi - wyja�nia Jan Krówka, bur-
mistrz G³ubczyc.  .....A kiedy mo¿e ruszyæ budowa obwodnicy?

- Chcieliby�my aby prace ruszy³y jeszcze w tym roku - mówi
Jan Krówka. - Mam nadziejê, ¿e zarz¹d województwa otrzyma
pieni¹dze z bud¿etu pañstwa. Chodzi tu o 27 milionów z³otych.

W TYM ROKU RUSZY BUDOWA
 OBWODNICY G£UBCZYC
Dodano: 25 lutego 2011, 10:45 Autor: S³awomir Dragu³a
- Robotnicy na plac budowy wejd¹ w po³owie roku - wyja�nia

Arkadiusz  Branicki z Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Opolu,.....
S¥ JU  ̄POZWOLENIA
NA BUDOWÊ OBWODNICY G£UBCZYC
Dodano: 18 kwietnia 2011, 17:00 Autor: S³awomir Dragu³a
W³a�nie dostali�my wszystkie pozwolenia potrzebne nam do

rozpoczêcia prac - wyja�nia Arkadiusz Branicki z Zarz¹du Dróg
Wojewódzkich w Opolu....

- Teraz pozwolenia musz¹ siê jeszcze uprawomocniæ. Nato-
miast w kwietniu zostanie rozpisany przetarg na wy³onienie
wykonawcy drogi.

- Z pracami chcemy ruszyæ wczesnym latem - mówi Arkadiusz
Branicki.......

BUDOWA OBWODNICY G£UBCZYC ODWLEKA SIÊ
Dodano: 30 czerwca 2011, 21:15 Autor: S³awomir Dragu³a
Nie ma szans, by do koñca grudnia na plac budowy obwodni-

cy G³ubczyce wjecha³ ciê¿ki sprzêt budowlany.
- W tym roku chcemy ograniczyæ siê do tzw. prac przygoto-

wawczych - mówi Arkadiusz Branicki z Zarz¹du Dróg Wojewódz-
kich w Opolu, który wybuduje obwodnicê. - Chodzi o pomiary
geodezyjne, wyznaczenie przebiegu drogi, oznaczenie placu
budowy, wycinkê krzaków i drzew.

Ciê¿ki sprzêt i robotnicy na placu budowy najprawdopodob-
niej pojawi¹ siê dopiero w przysz³ym roku. Ale tylko wówczas,
kiedy zostanie wybrany wykonawca inwestycji. - A tego nie wy-
brali�my, bo nie mamy jeszcze fizycznie pieniêdzy - mówi Branicki.

Fundusze ma przekazaæ marsza³ek województwa. Kiedy to zro-
bi? Tego nie wiadomo.

OBWODNICA G£UBCZYC NAJWCZE�NIEJ ZA DWA LATA
Dodano: 11 listopada 2012, 11:00 Autor: S³awomir Dragu³a
Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Opolu wpisa³ obwodnicê G³ub-

czyc do swoich planów na przysz³y rok.
Dopiero w przysz³ym roku ma szansê rozpocz¹æ siê budowa

obwodnicy G³ubczyc.Dopiero w przysz³ym roku ma szansê roz-
pocz¹æ siê budowa obwodnicy G³ubczyc. To dwuletnia obsu-
wa. Inwestycja wypada³a bowiem z harmonogramu z powodów
finansowych.

- Droga jest ujêta w naszych planach na lata 2013 - 2014 i

przygotowujemy siê w³a�nie do rozpisania przetargu na wy³o-
nienie wykonawcy - mówi Aldona Krysiak z ZDW w Opolu.....

JEST PRZETARG NA BUDOWÊ OBWODNICY G£UBCZYC
Dodano: 16 marca 2013, 21:30 Autor: S³awomir Dragu³a
Koszt inwestycji to 30 milionów z³otych. Pieni¹dze pochodz¹

z bud¿etu województwa i Unii Europejskiej.
Koszt inwestycji to 30 milionów z³otych. - Rozpisali�my ju¿

przetarg na budowê obwodnicy G³ubczyc, jego rozstrzygniêcie
planujemy na 22 marca - wyja�nia Arkadiusz Branicki, rzecznik
prasowy Wojewódzkiego Zarz¹du Dróg w Opolu, który ma zbu-
dowaæ trakt. - Na razie nie mogê powiedzieæ ile firm stanê³o do
walki o ten kontrakt oraz ich nazw....

Do obwodnicy do³o¿y³a siê równie¿ gmina. - To pieni¹dze na
przygotowanie dokumentacji technicznej - mówi Jan Krówka,
burmistrz G³ubczyc. ...Prace przy obej�ciu G³ubczyc mia³y ru-
szyæ ju¿ w zesz³ym roku, jednak ze wzglêdu na kryzys i nie naj-
lepsz¹ kondycjê finansow¹ bud¿etu województwa, ich rozpo-
czêcie przesuniêto na kolejn¹ wiosnê.....

Chodzi o 18 hektarów terenów znajduj¹cych siê po prawej
stronie przy wylocie z G³ubczyc w stronê Opola, które teraz le¿¹
w granicach administracyjnych wsi G³ubczyce Sady. W³adze
gminy chc¹ je w³¹czyæ do miasta.

KOLEJNE PROBLEMY Z ROZPOCZÊCIEM BUDOWY
OBWODNICY G£UBCZYC

Dodano: 9 maja 2013, 15:00 Autor: S³awomir Dragu³a
Nie uda³o siê jeszcze wybraæ wykonawcy tej najwa¿niejszej

dla miasta drogi.
Chocia¿ od otwarcia ofert na budowê obwodnicy G³ubczyc

min¹³ ju¿ ponad miesi¹c, to wci¹¿ nie znamy wykonawcy, który
przeprowadzi inwestycjê. I nie poznamy jeszcze przynajmniej
przez dwa miesi¹ce.

- Bo wszystkie z³o¿one oferty mia³y b³êdy, w czê�ci brakowa³o
niektórych dokumentów i teraz firmy musz¹ wszystko uzupe³niæ
- wyja�nia Arkadiusz Branicki, rzecznik prasowy ZDZ  w Opolu,
... Najtañsz¹ ofertê z³o¿y³o konsorcjum, którego liderem jest
Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Kêdzierzy-
na-Ko�la. Zaproponowa³o, ¿e drogê wybuduje za 24 miliony 800
tysiêcy z³otych. W sumie do Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w
Opolu z³o¿ono 10 ofert. W zwi¹zku z tym, ¿e wszystkie zawieraj¹
jakie� b³êdy zarz¹d przed³u¿y³ o dwa miesi¹ce tzw. termin zwi¹za-
nia z ofert¹.

- Chodzi o to, ¿e zgodnie z prawem tylko do 20 maja wa¿ne s¹
oferty z³o¿one przez przedsiêbiorstwa czyli, ¿e drogê wybuduj¹
w okre�lonym czasie, za okre�lone pieni¹dze - mówi Arkadiusz
Branicki. - W zwi¹zku z tym, ¿e do tego czasu nie da siê uzupe³-
niæ dokumentacji i wyeliminowaæ z niej b³êdów, dali�my sobie
na to extra dwa miesi¹ce.

Je�li nie bêdzie kolejnych problemów, np. odwo³añ firm, zwy-
ciêzcê przetargu najwcze�niej poznamy w czerwcu. Czas nagli,
bo budowa obwodnicy musi ruszyæ w tym roku i byæ zakoñczo-
na w przysz³ym. Pieni¹dze na inwestycjê daje bowiem Unia Eu-
ropejska, a w takim przypadku wszystkie terminy musz¹ byæ
dotrzymane, a prace rozliczone.....

PONAD 5 MILIONÓW ZA JEDEN KILOMETR OBWOD-
NICY G£UBCZYC

Dodano: 22 czerwca 2013, 19:30 Autor: S³awomir Dragu³a
Wojewódzki Zarz¹d Dróg wybra³ ju¿ firmê, która zbuduje d³u-

go oczekiwan¹ obwodnicê miasta.
Drog-Bud Czêstochowa zaoferowa³ cenê 25 milionów 861 ty-

siêcy z³otych za wybudowanie niespe³na czterokilometrowego
odcinka obwodnicy G³ubczyc.
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 1.09.2013 patrol policji RD KPP G³ubczyce w miejscowo�ci
Równe podczas do¿ynek zatrzyma³  2 nietrze�wych mieszkañ-
ców Czech, którzy kierowali rowerami.

 1.09.2013 patrol OPI KPP G³ubczyce ujwani³ z³amane drzewka
w rejonie skrzy¿owania ulic Ko�ciuszki z ulic¹ Fabryczn¹ w G³ub-
czycach.

 07.09.2013 podczas transakcji sprzeda¿y euro w kantorze do-
sz³o do pomy³ki podczas której   pracowanik kantoru wyp³aci³
zbyt du¿¹ ilo�æ polskich pieniêdzy. Zg³aszaj¹cy przekaza³ 180
tys. z³ patrolowi policji KP Kietrz. Postêpowanie prowadzi KP
Chojnów.

W okresie 01-08.09.2013r odnotowano w sumie 5 zdarzeñ
drogowych, w tym 1 wypadek  i 4 kolizje
UROCZYSTO�CI POD POMNIKIEM
02 wrze�nia  przed pomnikiem Czynu Zbrojnego  odby³y siê

uroczyste obchody upamiêtniaj¹ce 74 rocznicê wybuchu II
Wojny �wiatowej i Dnia Weterana. Uroczysto�ci zorganizowa-
ne zosta³y przy udziale Starostwa Powiatowego,Urzêdu Miej-
skiego, Komendy Hufca ZHP oraz Stowarzyszenia Przyjació³
Harcerstwa. W�ród zaproszonych go�ci nie zabrak³o funkcjo-
nariusza z KPP st.asp. Krzysztofa Fiszera . Podczas uroczysto-
�ci przemawia³ Burmistrz G³ubczyc, wyg³oszono apel poleg³ych
a przed pomnikiem z³o¿ono wieñce. (foto str.2)

ROZPOCZÊCIE ROKU SZKOLNEGO
02 wrze�nia w Zespole Szkó³ Mechanicznych w G³ubczycach

odby³o siê uroczyste rozpoczêcie roku szkolnego 2013/14. Pod-
czas inauguracji uczniowie klas pierwszych w obecno�ci dyrek-
cji, nauczycieli oraz zaproszonych go�ci z³o¿yli uroczyste �lu-
bowanie. W�ród zaproszonych go�ci znalaz³ siê tak¿e funkcjo-
nariusz z Komnedy Powiatowej Policji  m³.asp. Roman Borszow-
ski. ZSM jest pierwsz¹ placówk¹ szkoln¹ na terenie powiatu

 Do przetargu stanê³o 10 firm, natomiast my wybrali�my drug¹
w kolejno�ci, je¿eli chodzi o zaproponowan¹ cenê - wyja�nia
Arkadiusz Branicki z Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Opolu.

Najtañsz¹ ofertê z³o¿y³o konsorcjum firm którego liderami s¹
Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Kêdzierzy-
na-Ko�la oraz Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjnych z G³ub-
czyc, które zaproponowa³o 24 miliony 846 tysiêcy z³otych.

- Oferta zawiera³a jednak b³êdy i nie�cis³o�ci, st¹d wybór ko-
lejnej oferty - dodaje Branicki.

To dlatego wybrano dro¿sz¹ ofertê Drog-Budu. Jednak jak
dowiedzia³o siê nto, konsorcjum z Kêdzierzyna-Ko�la odwo³a³o
siê do odwo³awczej komisji przetargowej w Warszawie. Czas
nagli, bo budowa obwodnicy musi ruszyæ w tym roku i byæ
zakoñczona w przysz³ym. Inaczej przepadn¹ pieni¹dze z Unii
Europejskiej....

BUDOWA OBWODNICY G£UBCZYC ZNÓW SIÊ ODDALA
Dodano: 28 lipca 2013, 13:41 Autor: S³awomir Dragu³a
Firmy, które przegra³y przetarg na budowê z³o¿y³y odwo³anie.
W zwi¹zku z tym Krajowa Izba Odwo³awcza, do której protest

z³o¿y³y przegrane firmy nakaza³a ponowne przeanalizowanie
wszystkich ofert.

Czas nagli,....
- Zrobimy wszystko, by oferty przeanalizowaæ jak najszybciej

i wybraæ firmê, która wreszcie wejdzie na plac budowy i zacznie
prace - mówi Arkadiusz Branicki.

Zamieszaniem wokó³ budowy obwodnicy, która mia³a rozpo-
cz¹æ siê ju¿ rok temu zdenerwowani s¹ mieszkañcy.....

KONIEC KOROWODÓW Z OBWODNIC¥ G£UBCZYC
Dodano: 25 sierpnia 2013, 13:45 Autor: S³awomir Dragu³a
Zarz¹d Dróg Wojewódzkich wybra³ firmê, która zbuduje naj-

wa¿niejsz¹ dla miasta drogê.
Wszystko wskazuje na to, ¿e obwodnicê G³ubczyc zbuduje

konsorcjum czêstochowskiego Drog-Budu. We wtorek Zarz¹d
Dróg Wojewódzkich w Opolu og³osi³ wyniki przetargu na tê
inwestycjê.

- Po kolejnym przeanalizowaniu wszystkich ofert, ponownie
wybrali�my firmê Drog-Bud Czêstochowa jako generalnego
wykonawcê tej drogi - informuje Arkadiusz Branicki, rzecznik
Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w Opolu. - Bo to w³a�nie ta firma
da³a najkorzystniejsz¹ ofertê.

Na pocz¹tku czerwca firma z Czêstochowy wygra³a ju¿ prze-
targ na budowê obwodnicy G³ubczyc, jednak od wyniku odwo-
³a³o siê Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z
Kêdzierzyna-Ko�la. Sprawa opar³a siê o Krajow¹ Izbê Odwo-
³awcz¹, która nakaza³a ponowne przeanalizowanie wszystkich
ofert.....

Obwodnica dla miasta jest bardzo wa¿na. Nie tylko wyprowa-
dzi z niego ruch w stronê Raciborza i Opola, ale równie¿ ma byæ
przynêt¹ dla przedsiêbiorców.

- Chcemy przygotowaæ przy niej tereny pod inwestycje - za-
powiada Jan Krówka, burmistrz G³ubczyc. To miêdzy innymi dla-
tego pod koniec ubieg³ego roku przy³¹czono do miasta 18 hek-
tarów terenów, które wcze�niej le¿a³y w granicach administra-
cyjnych wsi G³ubczyce Sady.

g³ubczyckiego z któr¹ KPP w G³ubczycach podpisa³a porozu-
mienie o wzajemnej wspó³pracy w ramach funkcjonowania klas
o profilu mundurowym. (foto str.2)

 ZAKOÑCZONO DZIA£ANIA BEZPIECZNE WAKACJE ,
W trakcie wakacji policjanci prowadzili wzmo¿one dzia³ania

�Bezpieczne wakacje�.W ramach akcji funkcjonariusze szcze-
gólnym nadzorem objêli miejsca grupowania siê dzieci i m³odzie-
¿y t.j. parki, skwery, place zabaw, rejony akwenów wodnych
oraz miejsca zorganizowanego wypoczynku. Na odbywaj¹cych
siê w miastach pó³koloniach policjanci przypominali o podsta-
wowych zasadach bezpieczeñstwa, uwra¿liwiali dzieci i m³odzie¿
na sytuacje, w których mog¹ staæ siê ofiarami przestêpstw i
wykroczeñ.

Oprócz prewencji skierowanej bezpo�rednio do najm³odszych,
funkcjonariusze podejmowali wzmo¿one dzia³ania wobec uczest-
ników ruchu drogowego. W okresie wakacyjnym nie odnoto-
wano ¿adnych utoniêæ, a liczba zdarzeñ drogowych, w porów-
naniu do lipca i sierpnia roku ubieg³ego by³a mniejsza o 13.
Równie¿ liczba osób, które ucierpia³y w wyniku wypadków dro-
gowych zmala³a o 9.

DODATKOWE PATROLE W G£UBCZYCACH
30 sierpnia Komendant Powiatowy Policji  insp. Joanna Paru-

szewska podpisa³a z Burmistrzem G³ubczyc Janem Krówk¹ po-
rozumienie dotycz¹ce przekazania �rodków finansowych w wy-
soko�ci 5000z³ na dodatkowe patrole policyjne. Policjanci
bêd¹ pe³niæ s³u¿by w patrolach pieszych, w miejscach, w któ-
rych najczê�ciej dochodzi do pope³niania wykroczeñ uznawa-
nych za uci¹¿liwe spo³ecznie.

                                        Opracowa³a Agata Aleksiejewicz
                                                                        KPP G³ubczyce
                                                                      tel. 798-032-502

INFORMACJE PRASOWE   Z KPP G£UBCZYCE
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PRZYNIE� ODPADY
 DO PSZOK-U!

PSZOK - to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych - plac z ustawionymi pojemnikami na
odpady segregowane w podwórzu Us³ug Komunal-
nych ul. Pocztowa  8 - (za biurowcem).

Obowi¹zek stworzenia takiego punktu na³o¿y³ na Gminê usta-
wodawca w celu u³atwienia mieszkañcom obowi¹zku  segregacji
odpadów. Segregacja bowiem jest nadal priorytetem postepo-
wania z odpadami.   W chwili obecnej tj. od 01.07.2013 r., czyli od
momentu wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpada-
mi, funkcjonuje na terenie Spó³ki Us³ugi Komunalne (za budyn-
kiem administracyjnym) tymczasowy PSZOK. Okre�lenie tym-
czasowy ma znaczenie tylko umowne, poniewa¿ jego funkcja i
funkcjonowanie jest takie, jakie bêdzie mia³ po planowanej wy-
mianie nawierzchni i ustawieniu nowych pojemników. Punkt ten
czynny jest od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od 7.00 do
15.00 i ju¿  dzi� ka¿dy mieszkaniec naszej Gminy mo¿e osobi�cie,
nieodp³atnie dostarczaæ do niego  nastêpuj¹ce odpady:

# przeterminowane lekarstwa
# zu¿yte baterie i akumulatory
# inne odpady niebezpieczne tj.: chemikalia, �wietlówki,
# opakowania po lakierach i farbach
# zu¿yte opony (tylko z pojazdów osobowych)

# zu¿yty sprzêt elektryczny i elektroniczny (kompletny)
# styropian opakowaniowy
# odpady zebrane selektywnie
    (papier, szk³o, tworzywa sztuczne, metale)
# opakowania wielomateria³owe- po sokach, napojach, mleku
# odpady ulegaj¹ce biodegradacji (zielone)
# gruz.

Pamiêtajmy, ¿e wszystkie wymienione odpady przed dostar-
czeniem do PSZOK-u  winny byæ odpowiednio przechowywa-
ne w naszych gospodarstwach domowych, by nie stwarza³y
zagro¿enia dla domowników, szczególnie dzieci. Pod ¿adnym
pozorem nie wolno ich spalaæ, gdy¿ w procesie spalania wytwa-
rzane s¹ szkodliwe i niebezpieczne dla naszego zdrowia sub-
stancje, a ka¿dy z nas chce byæ zdrowy. Nie pozostawiajmy

tych odpadów np. w lasach,  przydro¿nych rowach, a koniecz-
nie dostarczajmy je  do PSZOK-u.

Informujemy równie¿, ¿e Spó³ka prowadzi zbiórkê odpadów
selektywnie zebranych  wg okre�lonego harmonogramu zamiesz-
czonego na stronie Spó³ki (www.uk-glubczyce.pl).

                                                                  Stanis³aw Szczerbak

SIEDEM MEDALI MISTRZOSTW
POLSKI TAEKWONDO

W czerwcu  br. odby³y siê Mistrzostwa Polski Seniorów Ta-
ekwondo w Lubartowie i Mistrzostwa Polski Juniorów Ta-
ekwondo w Nowej Rudzie. Klub Sportowy Taekwondo  w G³ub-
czycach zdoby³ 7 medali w tym  4 seniorzy i 3 juniorzy.

W�ród seniorów medale wywalczyli Bartosz S³odkowski I m.
w walkach powy¿ej 85 kg i III m. w testach si³y, Marta Wsiaki III
m. w walkach do 62 kg i Paulina Szpak III m. w uk³adach specjal-
nych. W kategorii juniorów pozycje medalowe zajêli Karolina
Konik I m. walki do 65 kg, Kamila Ciechanowska III m. do 50 kg
i Bartosz S³odkowski II m. walki powy¿ej 75 kg. Aby zakwalifiko-
waæ siê do Mistrzostw Polski Taekwondo zawodnicy zdbywali
punkty w dwóch turniejach miêdzywojewódzkich i dwóch tur-
niejach ogólnopolskich (Puchar Polski i Grand Prix Polski). Mi-
strzostwa Polski Taekwondo Seniorów zaszczyci³a swoj¹ obec-
no�ci¹ Pani Minister Sportu Joanna Mucha.

                                               DJ
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G³ubczyckie Wodoci¹gi
 i Kanalizacja
 Spó³ka z o. o.
 Ul. Powstañców2
 48-100 G³ubczyce

OFERTA
KOMPLEKSOWE WYKONANIE

PRAC  Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
WODOCI¥GOWO-KANALIZACYJNEJ -

PRZY£¥CZA, WYNAJEM SPRZÊTU
Spó³ka G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja wy-

konuje kompleksowo, w ramach Inwestorstwa zastêp-
czego, przy³¹cza wody oraz przy³¹cza kanalizacji sa-
nitarnej, deszczowej. Realizujemy wszystkie etapy tego
procesu a¿ do "pop³yniêcia wody z kranu" a w przy-
padku kanalizacji zrzutu �cieków.

              PRZY£¥CZE WODY
Wykonanie robót ziemnych i monta¿owych, w³¹cze-

nie do istniej¹cego wodoci¹gu, wykonanie podej�cia
pod wodomierz,

             PRZY£¥CZE KANALIZACJI
Wykonanie robót ziemnych i monta¿owych, w³¹cze-

nie do istniej¹cego kana³u, wykonanie studzienek re-
wizyjnych, a tak¿e w przypadku konieczno�ci likwi-
dacja istniej¹cego szamba.

Wspó³pracujemy z firm¹ projektow¹, która wykona
projekt przy³¹cza oraz z firm¹ geodezyjn¹, która wy-
kona odpowiednie mapki. Przystêpne ceny, RATY.

Posiadamy du¿e do�wiadczenie w wykonywaniu
zadañ, odpowiednie zaplecze techniczne oraz wyspe-
cjalizowan¹ kadrê.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Biuro
Dzia³u Sprzeda¿y Wody pod nr telefonu 77 4852235
w. 24,26 od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od
7.00 do 15.00, lub za po�rednictwem poczty

 sprzedaz@wodociagi-glubczyce.pl,
ibok@wodociagi-glubczyce.pl            Zapraszamy

INFORMACJA Z NADZORU NAD
 PRZEBIEGIEM WYPOCZYNKU

LETNIEGO DZIECI I M£ODZIE¯Y
NA TERENIE POWIATU

G£UBCZYCKIEGO W 2013 r.
W sezonie letnim 2013 roku przeprowadzono ocenê wymagañ higie-

nicznych i zdrowotnych w 9 placówkach zorganizowanego wypoczynku
dzieci i m³odzie¿y. W okresie wakacyjnym z form wypoczynku w miej-
scu zamieszkania na terenie powiatu skorzysta³o 323 dzieci i m³odzie-
¿y.

 Wypoczynek dzieci i m³odzie¿y organizowany by³ w miejscu zamiesz-
kania na bazie szkó³ oraz Stanicy Harcerskiej w �ciborzycach Ma³ych i
Ratusza Miejskiego.

Sprawowany nadzór sanitarny w placówkach wypoczynku dzieci i
m³odzie¿y polega³ na kontroli warunków jakie powinny spe³niaæ placów-
ki wypoczynku w zakresie bezpieczeñstwa sanitarnego, zdrowotnego
oraz higieny zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

W tym zakresie przeprowadzono 11 kontroli. Organizatorzy, którzy
zg³osili placówki wypoczynku letniego spe³niali okre�lone przepisami
wymagania:
1.zapewnili odpowiednie warunki zdrowotne w zakresie stanu sanitar-
no-technicznego pomieszczeñ i otoczenia
2.zapewnili odpowiednie warunki sanitarno-higieniczne bloków ¿ywie-
nia
3.uczestnicy wypoczynku posiadali kartê kwalifikacyjn¹ uczestnika
 Uchybienia w zakresie nieprawid³owego stanu sanitarno-higieniczne-
go pomieszczeñ przeznaczonych dla dzieci stwierdzono w jednej pla-
cówce wypoczynku.

W trakcie wypoczynku nie stwierdzono w�ród uczestników urazów,
zachorowañ, wypadków, hospitalizacji oraz zatruæ pokarmowych.
W ramach kampanii "Bezpieczne wakacje" prowadzono dzia³ania eduka-
cyjne   promuj¹ce zdrowie i bezpieczeñstwo. Zajêcia prowadzone by³y w
formie pogadanek, pokazu I pomocy przedmedycznej, prezentacji multi-
medialnej, warsztatów aktywizuj¹cych. Uczestnicy otrzymywali wiedzê i
materia³y edukacyjne w postaci ulotek na temat: bezpiecznego opalania,
bezpiecznej ¿ywno�ci, zdrowego stylu ¿ycia, zdrowego od¿ywiania, za-
pobiegania zatruciom, urazom, chorobom wywo³anym przez kleszcze.
Du¿o uwagi po�wiêcono szkodliwo�ci dymu tytoniowego i nara¿enia na
bierne palenie.

                                                                    Otrzymuj¹: Lokalne Media
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GIMNAZJALNE WIE�CI
GIMNAZJUM NR 1 Z ODDZIA£AMI INTEGRACYJNYMI
Rozpoczêcie roku szkolnego 2013/2014
Pierwszy dzwonek szkolny zabrzmia³  w Gimnazjum nr 1

dnia 2 wrze�nia 2013r. o  9.00.
Wprowadzenie sztandaru
szko³y i wspólne od�piewanie
hymnu pañstwowego rozpo-
czê³o czê�æ oficjaln¹. Uroczy-
sto�æ zaszczyci³ swoj¹ obec-
no�ci¹ radny Sejmiku Woje-
wódzkiego pan Zbigniew Zió³-
ko, który  ¿yczy³ uczniom i na-
uczycielom owocnej pracy.

Pani dyrektor Bo¿ena  Majka serdecznie powita³a wszystkich
zebranych, przedstawi³a
grono pedagogiczne oraz
omówi³a najistotniejsze
sprawy zwi¹zane z bie¿¹-
cym rokiem szkolnym.
Czê�æ artystyczn¹ przygo-
towa³a klasa IIC pod
opiek¹ pañ: E. Maleñczyk
i  E. Lorek- Junki.

W tym roku w naszym
gimnazjum utworzono 6 klas pierwszych, w�ród których znala-
z³y siê oddzia³y z rozszerzonym programem z jêzyka angielskie-
go, chemii, biologii, matematyki, informatyki. Po raz pierwszy
po³¹czono integracjê uczniów niepe³nosprawnych z  rozszerzo-
nym nauczaniem z chemii i biologii.

Pamiêtne rocznice
Uczniowie naszej szko³y

wraz z pocztem sztandaro-
wym reprezentowali Gimna-
zjum nr 1  w uroczysto�ciach
upamiêtniaj¹cych wa¿ne
wydarzenia historyczne: 2
wrze�nia -  rocznicê wybu-
chu II wojny �wiatowej, na-
tomiast  17 wrze�nia -  rocz-
nicê  agresji  ZSRR na Pol-

skê w 1939r i wywózkê Polaków na Sybir. W apelach  wziêli
udzia³ kombatanci oraz przedstawiciele  w³adz. Uczczono pa-
miêæ ofiar  wojny, z³o¿ono kwiaty i zapalono znicze przy Pomni-
ku Czynu Zbrojnego i Pomniku Ofiar Sybiru.

"Geocaching"
"Za skarbami pogranicza, czyli turystyka XXI wieku", to ko-

lejny czesko- polski projekt, w którym bior¹ udzia³ uczniowie
Gimnazjum nr 1  G³ubczycach. Ma on  na celu promowanie w�ród
m³odzie¿y aktywnego sposobu spêdzania wolnego czasu oraz
odkrywanie  walorów  polsko- czeskiego pogranicza. Pierwszym
etapem projektu bêdzie spotkanie m³odzie¿y w dniu 7 pa�dzier-
nika w Krnowie, podczas  którego planowana jest zabawa pn.
"Geocaching"- czyli poszukiwanie skarbów za pomoc¹ odbior-
nika GPS - które ukryte s¹ w ró¿nych ciekawych miejscach po
stronie czeskiej i polskiej. Koordynatorem projektu, który finan-
sowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
"Przekraczamy granice", po stronie polskiej jest Ewa Maleñ-
czyk, nauczyciel naszego gimnazjum.

                                           Marzena Stadnik, Ewa Maleñczyk,
                                                                              Maria Krówka

CZESKI
 FUNNY DAY
10.09.2013 R

Warsztaty ceramicz-
ne, ringo, nauka gry
na bêbnach afrykañ-
skich, rzut lotk¹ do
celu, warsztaty teatral-
ne, bieg w kuli wodnej
- to tylko nieliczne
atrakcje przygotowa-
ne przez stronê czesk¹
w Karniowie w ramach

realizowanego
projektu "Dzieci
bez granic - Gra-
my razem". W
wydarzeniu tym
bra³y udzia³ za-
równo dzieci cze-

skie, jak i
uczniowie
Z e s p o ³ u
Szkó³ w Pie-
trowicach,
którzy wraz
z opiekuna-
mi zapro-
szeni zosta-
li przez dy-
rekcjê SVC
" M e d . ' a "
Krnov.

Celem projektu jest
wzmocnienie i rozwój
stosunków dobros¹-
siedzkich pomiêdzy
dzieæmi i m³odzie¿¹ z
Polski i Czech oraz za-
bawa i realizacja aktyw-
nych form wspólnego
spêdzania wolnego cza-
su. Projekt ma tak¿e na
celu przybli¿enie m³odzie¿y obu krajów zwyczajów, rzemios³a,
kultury i tradycji, jak równie¿ wspólnej historii na polsko-cze-
skim pograniczu.

Szko³a w Pietrowicach od wielu ju¿ lat wspó³pracuje z czeskim
s¹siadem na polu kulturalno-sportowym, a wrze�niowe spotka-
nie polskich i czeskich dzieci równie¿ ³¹czy³o ze sob¹ rywalizacjê
sportow¹ (bieg uliczny dooko³a rynku) z wystêpami sceniczny-
mi i licznymi atrakcjami.

  Zarówno piêkna pogoda, jak i wzajemna ¿yczliwo�æ oraz ser-
deczno�æ gospodarzy sprawi³y, i¿ dzieñ ten by³ dla uczestników
tego wydarzenia nie tylko zabawny, ale i bardzo, ale to bardzo
atrakcyjny!                                                                   Barbara Majewska
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15 wrze�nia br. we wsi Bogdanowice obchodzony by³ IV Dzieñ
Kultury Kresowej, zainaugurowany uroczyst¹ msz¹ �w. ku czci
Matki Bo¿ej Bolesnej £askawej z Monasterzysk , przywiezio-
nej 60 lat temu z Kresów i czczonej w bogdanowickiej �wi¹tyni.

Jubileuszowej mszy �w. przewodniczy³ ks. abp Mieczys³aw
Mokrzycki - metropolita lwowski w asy�cie ks. abp Szczepana
Weso³ego z Rzymu i ks. bp Andrzeja Czai  - ordynariusza diecezji
opolskiej.

Gospodarz parafii - ks. proboszcz Adam Szubka ciep³o przywi-
ta³ hierarchów ko�cielnych, ksiê¿y,  jak równie¿ w³adze samorz¹-
dowe z marsza³kiem województwa opolskiego - Józefem Sebest¹
na czele, wicestarost¹ Piotrem Soczyñskim, burmistrzami: Janem
Krówk¹ i El¿biet¹ Kielsk¹ i licznych Kresowian przyby³ych z
ró¿nych stron kraju.

Oprawê artystyczn¹ czê�ci sakralnej stanowi³ wystêp Chóru
LO pod kier. Tadeusza Eckerta, �piew niewidomej studentki  Aka-
demii Muzycznej,  jak równie¿ program s³owno - muzyczny w
wykonaniu Józefa Kaniowskiego i  jego dzieci, Marii Farasie-
wicz oraz Mieczys³awa Zaj¹ca. By³y podziêkowania i symbolicz-
ne upominki dla ks. abp Mokrzyckiego - od parafian, harcerzy
itd.

Mszê �w. zakoñczy³a uroczysta procesja i podnios³e "Te
Deum", po czym dostojnicy ko�cielni i zaproszeni go�cie udali
siê na poczêstunek do �wietlicy wiejskiej, eskortowani przez
Bractwo Rycerskie z Baborowa.

Po po³udniu  rozpoczê³a siê tzw. Biesiada Kresowa na boisku,
której konferansjerkê  prowadzi³a wiceprzewodnicz¹ca Rady
Powiatu - Maria Farasiewicz. Jako pierwszy wyst¹pi³ zespó³ lu-
dowy GRODZIEC  z Grod�ca. Nastêpnie zaprezentowa³a siê gru-
pa dzieci i m³odzie¿y z Zespo³u Szkó³  w Bogdanowicach w pro-
gramie artystycznym przygotowanym pod kier. Waldemara Lan-
kaufa i Ewy Maleñczyk.

O godz. 16.00 nast¹pi³o oficjalne otwarcie Biesiady, którego
dokonali organizatorzy i gospodarze IV Dnia Kultury Kresowej,
czyli ks. proboszcz Adam Szubka, so³tys - Marek Gorczyca, pre-
zes Towarzystwa Mi³o�ników Lwowa i Kresów Po³udniowo -
Wschodnich - Edward Wo³oszyn oraz dyrektor ZS w Bogdano-
wicach - Aleksandra Bobkier. Pan prezes przywita³ i przedstawi³
przyby³ych go�ci. Podnios³ym momentem i imprezy by³o uho-
norowanie dra Arkadiusza Szymczynê Herbem G³ubczyc - na-
grod¹ Rady Miejskiej. Z kolei ks. Adam Szubka i doktor Zyg-
munt Kosowski zostali odznaczeni Krzy¿em Kresowym, który
wrêczy³ im Witold Listowski - prezes Stowarzyszenia Kresowe-
go z Kêdzierzyna - Ko�la. Ponadto historycy dr Katarzyna Ma-
ler i dr Arkadiusz Szymczyna otrzymali dyplom uznania za dzia-
³alno�æ publicystyczn¹ na rzecz �rodowiska Kresowego. W na-
stêpnym punkcie programu dzieci ZS w Bogdanowicach trady-
cyjnym polonezem otworzy³y kolejny blok artystyczny. W
miêdzyczasie odby³y siê prelekcje tematyczne i spotkania w bu-
dynku szko³y, w tym: z  Danut¹ Skalsk¹ (redaktor Lwowskiej Fali
w Radio Katowice, rzecznik prasowy Kongresu Kresowian w Pol-
sce), Krystyn¹ Roztock¹ (prezes Stowarzyszenia Polonia - Kresy)
oraz Barbar¹ Górnick¹ (doktorantka na Uniwersytecie Opolskim).

Biesiadzie Kresowej towarzyszy³a loteria fantowa oraz pro-
mocja najnowszej ksi¹¿ki ksiêdza Tadeusza Isakowicza - Zale-
skiego, który w jednym z namiotów rozdawa³ liczne autografy i
rozmawia³ z zainteresowanymi.

W dalszym bogatym programie imprezy wyst¹pi³ powtórnie
zespó³ GRODZIEC, przywo³uj¹c piêkne ludowe piosenki oraz
kabaret  TA JOJ z Lewina Brzeskiego, którego lider - lwowski
gawêdziarz Józek Batiar - rozbawi³ publiczno�æ.

Ostatnim punktem prezentacji artystycznych by³ barwny pro-
gram kabaretowo-muzyczny "Na Kresow¹ nutê i nie tylko" w
wykonaniu teatru TRADYCJA ZSM w G³ubczycach i zespo³u
MARIEL w re¿yserii Marii Farasiewicz, z jej udzia³em.

Oko³o godz. 20.30 rozpoczê³a siê zabawa taneczna, do której
przygrywa³ zespó³ REEDOKS.

IV Dzieñ Kultury Kresowej w Bogdanowicach to kolejna uda-
na uroczysto�æ kultywuj¹ca i popularyzuj¹ca wci¹¿ ¿ywe na zie-
mii g³ubczyckiej tradycje kresowe, ale i przypominaj¹ca tragicz-
ne wydarzenia na kresach w latach 1939-1946 oraz ekspatryjacjê
Polaków z ziem by³ej Rzeczpospolitej na Zachód.
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Pie�ñ do Matki Bo¿ej
 z Monasterzysk
Matko Boska
z Monasterzysk,
Ukryta
w cudownym obrazie,
Patronujesz Bogdanowicom,
Chroni¹c parafiê
od z³ych zdarzeñ.
W stuletnim ko�ciele ikona
Kresowe przypomina dzieje,
Krwaw¹ historiê Polaków,
Wypêdzonych
 ze swoich domów.

Ref.
Przed Twym
bolesnym obliczem,
Pielgrzymi jak¿e stroskani
Zanosz¹ pro�by najskrytsze,
Ty obsypujesz ³askami.

I b³ogos³awisz Swym s³ugom
Oddanym Bo¿ej sprawie,
A Twe spojrzenie najg³êbsze
Przenika ducha bez granic.
Twojej macierzyñskiej
opiece
Polecamy spo³eczno�æ
tej wioski,
Niech kult Maryjny
 tu kwitnie,
Rozbrzmiewa po ca³ej
Polsce.
Ref.
Przed �
S³owa:
 Maria Farasiewicz
Muzyka: Józef Kaniowski

O Kresach z nostalgi¹
Piosenkê o ziemi tej,

Za któr¹ wszyscy têsknimy,
Kresow¹ wszak zowie siê.

Region to nie byle jaki,
Krajobraz zapiera dech,

Je�li nie wierzysz, zobaczysz,
Udaj siê na wschodni rejs.

Lwów, Stanis³awów,
Tarnopol,

Wiele by mo¿na tu rzec�
Z nostalgi¹ i sentymentem

£za w oku zakrêci siê.

Dziadków i ojców
to macierz,

Dzieciñstwa urok i smak,
Niestety, krwawa historia

Serce zrani³a - to  fakt.

Zawsze i o ka¿dej porze
Pamiêtaj sk¹d jest twój ród,

B¹d� dumny
 ze swych korzeni,

Czcij Kresy, wspominaj lud!

s³owa:
Maria Farasiewicz

melodia ludowa
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Przemys³aw Wacha graj¹cy w parze z Adamem Cwalin¹  zwy-
ciê¿y³ w Miêdzynarodowych Mistrzostwach Ukrainy ( Khar-
kov International), które odby³y siê w dniach 05-08 wrze�nia
2013 r.  Ponadto zaj¹³ III m. w grze podwójnej na turnieju Po-
lish International, który odby³ siê w Lubinie. Na tym samym
turnieju zawodniczka LKS Technik  Agnieszka Wojtkowska
zajê³a III m. w grze mieszanej.  Podczas turnieju Belgian In-
ternational,  w dniach 11- 14.09 2013 r. br¹zowy medal w grze
podwójnej zdoby³ Wojciech  Szkudlarczyk.

 Nowy sezon 2013/14 rozpocz¹³ siê tak¿e od sukcesów m³o-
dych zawodników LKS Technik  Na zawodach w Bieruniu, które
odby³y siê w dniach 07-08.09 2013  zdobyli oni 14 medali -

7 z³otych, 3 srebrne, 4 br¹zowe, oto wyniki:
Gra pojedyncza juniorów m³odszych
III m. - Robert Mirga
Gra podwójna juniorów m³odszych
I m. - Dawid Mazur/ Robert Mirga
Gra pojedyncza m³odziczek
III m. - Weronika Ko�ció³ek
Gra pojedyncza m³odzików
I m. - Kordian Kobylnik
Gra podwójna m³odziczek
IV m. - Laura Berestecka/ Weronika Ko�ció³ek
Gra podwójna m³odzików
I m. - Kordian Kobylnik/ Maciej Siemiginowski
III m. - Karol �lepecki/ Jakub Gireñ MKS Strzelce Opolskie
Gra mieszana m³odzików
I m.-Weronika Ko�ció³ek/ Jakub Gireñ MKS Strzelce Op.
Gra pojedyncza m³odzików m³odszych
I m. - Maciej Matusz
III m.- Bartosz Ga³¹zka
IV m. - Szymon �lepecki
Gra podwójna m³odzików m³odszych
I m. - Bartosz Ga³¹zka/ Maciej Matusz
II m. - Jakub Mazur/ Szymon �lepecki
Gra mieszana m³odzików m³odszych
II m. - Bartosz Ga³¹zka/ Dominika Kwa�nik
UKS Feniks Kêdzierzyn- Ko�le
Gra pojedyncza ¿aków
I m.- Szymon �lepecki
II m. - Jakub Mazur

Sukcesem zakoñczy³ siê tak¿e Miêdzynarodowy Turniej Sile
sia Cup, który odby³ siê 14 wrze�nia w G³ubczycach.
Wyniki zawodników LKS Technik G³ubczyce przedstawiaj¹
siê nastêpuj¹co:
Gra pojedyncza juniorów
I m. - Przemys³aw Szyd³owski
Gra podwójna juniorów
I m. - Przemys³aw Szyd³owski/ Marcin Wnuk ( Suchedniów)
Gra mieszana juniorów
III m. - Micha³ Ustimowicz/ Aleksandra Bia³ek ( Wide³ka)
Gra pojedyncza juniorów m³odszych
I m. - Dawid Mazur
II miejsce - Robert Mirga
Gra pojedyncza juniorek m³odszych
II m. - Monika Mazur
Gra podwójna juniorów m³odszych
I m.- Dawid Mazur/ Robert Mirga
Gra podwójna juniorek m³odszych
II m.- Marta Broszko/ Monika Mazur
Gra pojedyncza m³odzików
II m.- Kordian Kobylnik
Gra podwójna m³odzików
II m. - Karol �lepecki/ Jakub Gireñ ( Strzelce Opolskie)
Gra mieszana m³odzików
II m. - Weronika Ko�ció³ek/ Jakub Gireñ ( Strzelce Opolskie)
III m.- Karol �lepecki/ Laura Berestecka
Gra pojedyncza m³odzików m³odszych
I m. Maciej Matusz
II m. - Bartosz Ga³¹zka
III m. - Jakub Mazur
Gra podwójna m³odzików m³odszych
I m.- Bartosz Ga³¹zka/ Maciej Matusz
II m. - Szymon �lepecki/ Jakub Mazur
Gra mieszana m³odzików m³odszych
I m.- Maciej Matusz/ Lucie Krpatova (Czechy)
II m. - Bartosz Ga³¹zka/ Dominika Kwa�nik (K.-Ko�le)
Zawodnicy LKS Technik G³ubczyce �wietnie rozpoczêli nowy

sezon, co �wiadczy o dobrym przygotowaniu i pozwala z na-
dziej¹ i optymizmem patrzeæ na dalszyich rozwój.

                                                                       Andrzej Palka

WRZE�NIOWE SUKCESY ZAWODNIKÓW LKS TECHNIK (foto str.2)

WIELKIE RZECZY NIE POWSTAJ¥ W WYNIKU IMPULSU,
A W WYNIKU POSK£ADANIA MA£YCH RZECZY  W JEDN¥ CA£O�Æ.
                                                                                           VINCENT VAN GOGH

 WSPÓ£PRACA DROG¥ DO SUKCESU (foto str.1 GG)

W dniu 19 wrze�nia br. w g³ubczyckim Ratuszu z inicjatywy Starosty G³ubczyckiego  i Powiatowego Urzêdu Pracy w G³ubczy-
cach odby³y siê warsztaty pod nazw¹: "G³ubczyckie partnerstwo lokalne na rzecz o¿ywienia spo³eczno-gospodarczego i tworze-
nia miejsc pracy  w powiecie g³ubczyckim".

Warsztaty uroczy�cie rozpoczê³a Pani Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy Danuta Fr¹czek i Wicestarosta G³ubczycki Piotr
Soczyñski. Ca³o�æ spotkania poprowadzi³a Jadwiga Olszowska-Urban - Ekspert Partnerstwa Lokalnego z Miêdzynarodowego
Centrum Partnerstwa Partners Network z Krakowa.

 Celem g³ównym spotkania by³o zaprezentowanie idei partnerstwa lokalnego, zainteresowanie przedsiêbiorców, przedstawicieli
instytucji, otoczenia biznesu, w³adz lokalnych i instytucji spo³ecznych udzia³em w inicjatywie tworzenia partnerstwa lokalnego
na rzecz o¿ywienia gospodarczego. Czê�ci¹ warsztatow¹ spotkania by³o wypracowanie lokalnych zasobów i problemów powiatu
g³ubczyckiego.

Zorganizowane przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urz¹d Pracy  w G³ubczycach spotkanie warsztatowe po�wiêcone part-
nerstwu lokalnemu spotka³o siê z du¿ym zainteresowaniem, w warsztatach uczestniczy³o oko³o 150 zaproszonych go�ci. Na zakoñ-
czenie wszystkich uczestników i go�ci zaproszono na kolejne spotkanie warsztatowe, które odbêdzie siê 23 pa�dziernika br.
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Jan Wac - Panie Prezesie, zwracam siê do
Pana Stanis³awa Galary za³o¿yciela Firmy
Galmet, która rozpoczê³a w tym roku czwar-
te dziesiêciolecie dzia³alno�ci. Minê³a uro-
czysta atmosfera �wiêtowania, gratulacji,
¿yczeñ, okazji spotkania siê licznych go�ci i
ludzi zwi¹zanych dora�nie lub trwale z firm¹,
by³a to równie¿ okazja do wspomnieñ i pod-
sumowañ. ̄ ycie firmy toczy siê jednak dalej,
podejmuje siê nastêpne wyzwania.

Chcia³bym, aby Pan podzieli³ siê z czytelnikami G³osu G³ub-
czyc, informacjami na te tematy.

Stanis³aw Galara - Uroczysto�æ jubileuszowa - wydaje mi siê -
wypad³a okazale. Cieszê siê, ¿e zaproszenie przyjê³o tylu znamie-
nitych go�ci w�ród których byli m.in. doradca Marsza³ka Woje-
wództwa Opolskiego, wiceprezes Opolskiej Izby Gospodarczej,
Starosta, Burmistrz, nasz by³y pose³ na Sejm RP, ks. Proboszcz
parafii NNMP oraz nasi partnerzy handlowi - prezesi, w³a�ciciele,
dyrektorzy najwiêkszych hurtowni bran¿y grzewczej, przedstawi-
ciele uczelni i firm z którymi wspó³pracujemy oraz media.

Za u�wietnienie swoj¹ obecno�ci¹ Jubileuszu, za liczne gratu
lacje i ¿yczenia, dowody uznania dla Firmy wszystkim ser
decznie dziêkujê.

Najwa¿niejszym jednak wydarzeniem dla Firmy i oczywi�cie dla
mnie, by³o po�wiêcenie i otwarcie najnowocze�niejszej w Pol-
sce hali do produkcji kolektorów s³onecznych.

JW. Proszê o kilka zdañ o nowej hali. (foto str. 11-14)
Stanis³aw Galara - Nowa hala to nowy kierunek rozwoju fir-

my. Ponad 2.200 m2 powierzchni u¿ytkowej, pe³na gama najno-
wocze�niejszych sterowanych numerycznie maszyn, linii i au-
tomatów oraz szacunkowa produkcja oko³o 4.000 sztuk kolekto-

rów s³onecznych rocznie (tylko na 1 zmianie). Zatrudnienie ju¿
znalaz³o tu 15 pracowników zwi¹zanych bezpo�rednio z produkcj¹
plus serwis, doradztwo i przedstawiciele handlowi, to razem po-
nad 20 pracowników. Docelowo ma ich byæ znacznie wiêcej.

Inwestycja sk³ada³a siê z kilku etapów. Na pocz¹tku (w zwi¹z-
ku z szybkim rozwojem rynku ekologicznych urz¹dzeñ korzysta-
j¹cych z Odnawialnych �róde³ Energii, tzw. OZE) by³a decyzja o
rozpoczêciu w³asnej produkcji paneli s³onecznych. Kolejnym
krokiem, by³o z³o¿enie odpowiedniego wniosku do Polskiej Agen-
cji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci w którym jasno okre�lony zosta³
cel inwestycji- opracowanie w³asnego projektu i wdro¿enie do
produkcji p³askich kolektorów s³onecznych.

Od samego pocz¹tku chcieli�my produkowaæ kolektory s³oneczne,
które w ca³o�ci bêd¹ powstawa³y w Polsce. Budowa hali rozpoczê³a siê
z koñcem 2011 roku i zakoñczy³a  w po³owie 2012 roku. Poprzedzi³y j¹,
kilkuletnie prace badawczo-rozwojowe, zwi¹zane z opracowaniem jak
najlepszych parametrów nowych kolektorów, a prowadzone by³y przez
naszych in¿ynierów we wspó³pracy z naukowcami z Instytutu Techni-
ki Cieplnej i Mechaniki Politechniki Wroc³awskiej.

Wyposa¿anie nowej hali w niezbêdne urz¹dzenia rozpoczê³o siê pod
koniec 2012 roku. Zakupione zosta³y maszyny i roboty tworz¹ce pe³n¹
liniê technologiczn¹ do zautomatyzowanego wytwarzania nowego ko-
lektora, ich dostawa i uruchomienie trwa³y do czerwca 2013 roku.

Wyposa¿enie hali do produkcji kolektorów s³onecznych to m.in.:
1. Automatyczna linia do rozwijania z krêgu, prostowania i
ciêcia rur. Urz¹dzenie to posiada przystawkê do wyginania
rur, do produkcji innych  typów kolektorów.
2. Automat do za�lepiania koñcówek rur.
3. Automat do wybijania i kielichowania otworów w rurze  harfy.
4. Automat do wysokotemperaturowego lutowania harfy, w

której przep³ywa ciecz podgrzewana przez s³oñce.

FIRMA GALMET - EKSPERT OGRZEWNICTWA
PRODUCENT URZ¥DZEÑ GRZEWCZYCH,

30 LAT DO�WIADCZENIA
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5. Automatyczna linia s³u¿¹ca do rozwijania, prostowania i
ciêcia pod wymagany wymiar blach absorbera poch³aniaj¹cego
promienie s³oneczne i przekazuj¹cego energiê z kolektora do
z zbiornika podgrzewaj¹cego wodê u¿ytkow¹. Linia tak¿e zgrze

wa ultrad�wiêkowo (poprzez uniwersaln¹ g³owicê) blachy z
rurkami harfy tworz¹c gotowy absorber.

6. Stanowiska do sprawdzania szczelno�ci kolektorów.
7. Linia do wykonywania z profili aluminiowych kompletnej

obudowy kolektora wyposa¿ona w przecinarki tarczowe oraz
frezarko-kopiarkê wykonuj¹c¹ wyciêcia na rury s³u¿¹ce do pod-
³¹czenia kolektora do instalacji.

8. Stanowiska do koñcowego monta¿u  kolektora s³oneczne-
go tj. u³o¿enia izolacji, gotowego absorbera oraz  hartowanej
szyby antyrefleksyjnej.

9. Centrum spawalnicze wyposa¿one m.in. w robota spawalni-
czego ze sto³em obrotowym oraz automaty spawalnicze do wy-
konywania specjalnych nietypowych obramowañ obudów ko-
lektora z profili.

10. Automatyczna prasa krawêdziowa do wyginania profili alu-
miniowych i haków nierdzewnych do monta¿u kolektorów na
dachach obiektów.

11. Urz¹dzenie do koñcowego pakowania kompletnych zesta-
wów solarnych, tj. 2 lub wiêcej kolektorów, zbiornika z 1 lub z
dwoma wê¿ownicami spiralnymi i niezbêdnego do uruchomie-
nia systemu osprzêtu.

Ca³kowity koszt inwestycji to ponad 11 milionów z³, oko³o po³o-
wa tej kwoty zosta³a sfinansowana ze �rodków Unii Europejskiej
w ramach Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Produkcja zaawansowanych technologicznie kolektorów s³o-
necznych to kolejny krok firmy Galmet w stronê wytwarzania
ekologicznych urz¹dzeñ, za pomoc¹ których mo¿liwe jest pobie-
ranie energii wprost ze s³oñca praktycznie za darmo. Kolektory
s³oneczne do³¹cz¹ tym samym do pozosta³ej gamy ekologicz-
nych produktów od wielu lat wytwarzanych przez Galmet: pomp
ciep³a - powietrznych i gruntowych oraz kot³ów centralnego
ogrzewania na ekogroszek i pellet; takie wyroby wyznaczaj¹ pro-
ekologiczny kierunek rozwoju firmy Galmet. Uzupe³nieniem ka¿-
dego zestawu grzewczego jest oczywi�cie zbiornik- te produku-
je firma od pocz¹tku swej dzia³alno�ci, tj. od przesz³o 30-tu lat.

Ponad 2.200 m2 powierzchni hali produkcyjnej ogrzewane jest
w ca³o�ci powietrznymi pompami ciep³a naszej produkcji a na-
sze kolektory s³oneczne usytuowane na dachu hali wspoma-
gaj¹ ogrzewanie hali i dostarczaj¹ ciep³¹ wodê u¿ytkow¹ do po-
mieszczeñ socjalnych pracowników.

JW. Proszê powiedzieæ co� o historii firmy, mo¿e zdradzi
Pan sekrety sukcesu ?
SG. Nie ma tu ¿adnego sekretu - te 30 lat to okres ciê¿kiej

pracy, uporu i konsekwencji w dzia³aniu. Praca to moja pasja.
Jednocze�nie ka¿da decyzja to by³o ryzyko. Pomog³a oczywi-
�cie odrobina szczê�cia. Jednoosobowy zak³ad rzemie�lniczy
otworzy³em w 1982 roku w gara¿u swego domu, w czasach sta-
nu wojennego kiedy komunistyczne w³adze niechêtnie patrzy³y
na prywatn¹ dzia³alno�æ. Nied³ugo, mimo trudno�ci, kupi³em stary
magazyn. Wyremontowa³em go i wyposa¿y³em w niezbêdne ma-
szyny, wtedy te¿ przyj¹³em do pracy pierwszych pracowników-
zwiêkszy³a siê produkcja i asortyment - a rynek w tym czasie by³
bardzo ch³onny. Nastêpnym etapem by³a budowa nowej hali
warsztatowej ko³o domu.

W latach dziewiêædziesi¹tych, ju¿ w warunkach gospodarki
rynkowej (w wolnej Polsce) pojawi³a siê okazja zakupu po³owy
likwidowanego Pañstwowego O�rodka Maszynowego z czê�cio-
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wym umaszynowieniem- tego samego, w którym podj¹³em
pierwsz¹ pracê po odbyciu s³u¿by wojskowej. To tu do dzisiaj
mie�ci siê firma Galmet. W tym te¿ okresie powsta³a spó³ka ro-
dzinna pod nazw¹ GALMET do której wprowadzi³em ¿onê Da-
nutê i dwóch synów Roberta i Karola. Nazwa firmy Gal pochodzi
od nazwiska, met od metalu, w którym pracujemy. Dzi� firm¹
zarz¹dzam wraz z synem Robertem. Syn Karol przej¹³ stacjê ben-
zynow¹ wybudowan¹ w miêdzyczasie i prowadzi w³asn¹ firmê
Galon, która zajmuje siê handlem paliwami i olejem opa³owym,
posiada 2 stacje kontroli pojazdów i 2 myjnie samochodowe.

Lata 90-te to okres dynamicznego rozwoju; kiedy w kraju chyl¹
siê ku upadkowi firmy pañstwowe bran¿y grzewczej, Galmet za-
czyna przejmowaæ ich rynki zbytu i pozyskuje nowych klien-
tów; hurtownie, sk³ady i sklepy instalacyjne. Trzeba budowaæ
nowe hale produkcyjne, wyposa¿aæ je w odpowiednie maszyny i
urz¹dzenia, uruchamiamy dwie nowoczesne emaliernie oraz auto-
matyczn¹ liniê do lakierowania proszkowego zewnêtrznych p³asz-
czy ogrzewaczy i os³on kot³ów co,  przyjmowaæ nowych fachow-
ców i zwiêkszaæ asortyment i produkcjê, zatrudnienie wiêkszej

ilo�ci kadry zarz¹dzaj¹cej i in¿ynieryjno-technicznej zmusza nas
te¿ do budowy nowego biurowca. Dzi� firma zatrudnia ponad
680 osób, a produkcja odbywa siê w halach o pow. 25 000m2

Kieruj¹c firm¹ jako ojciec i syn musimy siê wzajemnie uzupe³-
niaæ. Ja trzymam pieczê nad sprawami technicznymi oraz pro-
dukcj¹ na halach, podczas gdy do syna Roberta nale¿y budo-
wanie relacji handlowych, koordynacja sprzeda¿y na rynkach
polskich oraz zagranicznych, a tak¿e reprezentowanie firmy Gal-
met na zewn¹trz. A razem- wespó³ z naszymi in¿ynierami opraco-
wujemy projekty nowych urz¹dzeñ, które chcemy wdro¿yæ do

produkcji. To niekoñcz¹cy siê proces; rynek ca³y czas oczekuje
nowo�ci, wyrobów coraz bardziej nowoczesnych i zapewniaj¹-
cych u¿ytkownikom coraz wiêkszy komfort.
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JW. Czy ma Pan jeszcze jakie� niezrealizowane marzenia
 i ¿yczenia ?
SG. Marzeñ mam wiele, ale chcia³bym przede wszystkim za-

chowaæ na d³ugo zdrowie, dobr¹ kondycjê fizyczn¹ i umys³ow¹,
tego ¿yczê równie¿ ca³ej za³odze. Bêdziemy tak¿e w dalszym ci¹-
gu d¹¿yæ do dynamicznego rozwoju firmy Galmet. W chwili
obecnej trwa budowa nowego magazynu produktów gotowych.

JW. Panie Robercie zwracam siê do Roberta Galary, wice-
prezesa, syna za³o¿yciela firmy Galmet - Jakie najwa¿niejsze
nagrody i wyró¿nienia ostatniego roku wzbogaci³y firmow¹
kolekcjê ?

Robert Galara - rok 2013 obfituje w liczne wyrazy uznania dla
firmy Galmet i jej za³o¿yciela - mojego ojca. Do najwa¿niejszych
mo¿na zaliczyæ :

-Nagroda Srebrny Laur Umiejêtno�ci i Kompetencji 2012
w kategorii Firma spo³ecznie odpowiedzialna  - 9 stycznia 2013

w Sali Filharmonii Opolskiej odby³o siê wrêczanie Laurów Umie-
jêtno�ci i Kompetencji 2012 przyznawanych przez Kapitu³ê Opol-
skiej Izby Gospodarczej w Katowicach, któr¹ odebra³ za³o¿yciel
Galmet - mój ojciec. Odebra³ nagrodê w kategorii firma spo³ecz-
nie odpowiedzialna za:

 - uwzglêdnienie w dzia³alno�ci firmy zarówno celów bizneso-
wych jak i potrzeb spo³ecznych, dzielenie siê swoimi zasobami
w �rodowisku i spo³eczno�ci lokalnej lub regionalnej;

- gwarantowanie godnych warunków pracy, zapewnienie roz-
woju i edukacji pracowników, stwarzanie mo¿liwo�ci godzenia
¿ycia zawodowego z prywatnym, promocjê idei równych szans;

- uwzglêdnianie w dzia³alno�ci firmy aspektów proekologicz-
nych poprzez m.in. inwestycje ekologiczne, edukacjê odnawia-
nie zasobów przyrody itp.

- Nagroda Opolska Marka 2012 - jest pi¹tym takim wyró¿nie-
niem w 10-letniej historii konkursu - w kategorii Przedsiêbior-
stwo. Doceniono w ten sposób za³ogê i wyroby firmy, które
obecne s¹ na polskim rynku od ponad 30 lat - nagrodê odebra³
Stanis³aw Galara.

-Wyró¿nienie w rankingu Gazele Biznesu 2012 - przynale¿-
no�æ do elitarnego klubu Gazel Biznesu - grona najdynamiczniej
rozwijaj¹cych siê firm.

- Wyró¿nienie NEWSWEEK - za zajêcie I-go miejsca w ran-
kingu Firm Rodzinnych Roku 2012 w kategorii firm du¿ych w
województwie Opolskim.

- Nagroda za pomoc potrzebuj¹cym - podczas koncertu dobro-
czynnego BCC 25 maja 2013 roku po raz trzynasty wrêczono statuet-

ki "Przedsiêbiorca dzieciom", a ju¿ po raz dziewiêtnasty przedsiêbior-
cy zbierali darowizny dla dzieci chorych, biednych i opuszczonych w
ramach corocznego Koncertu Dobroczynnego Lo¿y Opolskiej Busi-
ness Centre Club.

G³ównym beneficjentem tegorocznego Koncertu Dobroczynnego
by³a Fundacja Pomocy Dzieciom z Pora¿eniem Mózgowym. Czê�æ
zebranej sumy trafi³a do dwójki ma³ych, niepe³nosprawnych dzieci z
Krapkowic, które straci³y ojca w tragicznych okoliczno�ciach.

-"Przedsiêbiorstwa Rodzinne - Skarby Gospodarki 2012",
w tym ogólnopolskim rankingu - zrzeszaj¹cym najlepiej zarz¹-
dzane firmy rodzinne w Polsce, Galmet zaj¹³ wysokie, 49 miejsce.
Ranking, przygotowany przez redakcjê dziennika "Rzeczpospo-
lita", mia³ za zadanie wy³oniæ najbardziej dynamiczne firmy ro-
dzinne, które w latach 2009 -2011 osi¹gnê³y sta³y wzrost zy-
skowno�ci.  Ten sukces oraz kolejna nagroda w dorobku firmy,
stanowi potwierdzenie w³a�ciwego podej�cia do zarz¹dzania
przedsiêbiorstwem.

Chcê podkre�liæ, ¿e nie nagrody s¹ dla nas najwa¿niejsze, naj-
wy¿ej cenimy zadowolenie klienta co przek³ada siê na dobr¹
opiniê o naszych wyrobach, a co za tym idzie buduje zaufanie
do marki Galmet - a szerzej do polskich wyrobów. Has³o "dobre
bo polskie" chcemy rozpowszechniæ w ca³ej Europie, a tak¿e
poza jej granicami. Oprócz Polski, wyroby nasze eksportujemy
do wiêkszo�ci krajów europejskich. A najdalej mo¿na je znale�æ
w takich krajach jak Armenia czy Kazachstan.

JW: Jak obecnie, w dobie globalizacji radzi sobie firma ro-
dzinna ?

Oparcie w warto�ciach. W firmie rodzinnej najwa¿niejsze to
by czuæ oparcie w pozosta³ych cz³onkach rodziny. Firmê budu-
jemy wszyscy, zarówno pracuj¹c na terenie fabryki, ale tez w
domu dyskutuj¹c z rodzin¹, planuj¹c nastêpne kroki, dziel¹c siê
sukcesami jak i maj¹cymi przecie¿ czasem miejsce- pora¿kami. W
domu takim panuje kult pracy i wszystko jest temu podporz¹d-
kowane, w³a�ciciele nie maj¹ choæby ¿adnych limitów godzin
pracy, a najlepszy urlop to- brak urlopu (szkoda na niego czasu-
tyle jest przecie¿ jeszcze do zrobienia). Inn¹ wa¿n¹ cech¹ firmy
rodzinnej jest warto�æ, jak¹ jej w³a�ciciele przyk³adaj¹ do budo-
wanej przez lata marki. Firma, która tworzy siê od samego po-

cz¹tku, ma dla swoich w³a�cicieli szczególne znaczenie. To
w³a�nie dlatego w przypadku trudnej sytuacji finansowej
b¹d� kryzysu, jej za³o¿yciele b¹d� sukcesorzy maj¹ wiêksz¹
motywacjê do dzia³ania - s¹ gotowi po�wiêciæ wiele po to,
by firma przetrwa³a, by nie zwalniaæ pracowników.

Warto�ci rodzinne przek³adaj¹ siê na relacje z pracowni-
kami; czujemy siê jedn¹ wielk¹ rodzin¹, rozmawiamy nie
tylko o pracy, znamy swoje rodziny, w naszej ma³ej, g³ub-
czyckiej spo³ecznosci czêsto stykamy siê ze sob¹ na niwie
prywatnej, pozas³u¿bowej.

Warto�ci rodzinne to równie¿ odpowiednio budowane
relacje z partnerami biznesowymi oraz podwykonawcami.

Przed nami jeszcze wiele zadañ, ale jestem przekonany, ¿e silna
zwarta za³oga, jasne ambitne plany  i determinacja pomog¹ osi¹-
gn¹æ ka¿dy cel.

Ci¹g³y rozwój firmy Galmet oraz  zdobywane nagrody, takie
jak wyró¿nienie Gazela Biznesu 2012, Opolska Marka, czy Skar-
by Gospodarki 2012, potwierdzaj¹, ¿e metody zarz¹dzania, opar-
te na warto�ciach rodzinnych s¹ jak najbardziej skuteczne. Po-
twierdzeniem tych s³ów jest równie¿ fakt jubileuszu firmy, która
w 2012 roku obchodzi³a 30-lecie swojego istnienia.

JW. Dziêkujê za rozmowê, ¿yczê zdrowia dla zrealizowania naj-
�mielszych planów i marzeñ z satysfakcj¹ dla Panów i po¿ytkiem
dla spo³eczno�ci lokalnej.
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e:
I.W dniu 1 pa�dziernika 2013 r. odbêd¹ siê II rokowania nieogra-

niczone dotycz¹ce sprzeda¿y nieruchomo�æ gruntowej oznaczonej we-
d³ug ewidencji gruntów, jako dzia³ka nr 862/7 o powierzchni 0,0500 ha,
po³o¿onej w Bogdanowicach. Cena wyj�ciowa do rokowañ wynosi 2
269,00 z³. Zaliczka wynosi 230,00 z³. Warunkiem uczestnictwa w rokowa-
niach jest wniesienie zaliczki w pieni¹dzu oraz z³o¿enie pisemnego zg³o-
szenia udzia³u w rokowaniach najpó�niej w dniu 26 wrze�nia 2013 r.

II.W dniu 15 pa�dziernika 2013 r. odbêd¹ siê:
1.I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�æ

gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów, jako dzia³ka nr 173/2 o
powierzchni 0,3400 ha, po³o¿onej w obrêbie gruntów miejscowo�ci Piel-
grzymów. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 12 312,00 z³. Wadium
wynosi 1 300,00 z³.

2. I przetarg ustny ograniczony do w³a�cicieli s¹siednich nierucho-
mo�ci oznaczonych wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ki nr 272/120, nr
272/93 i nr 272/78 dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�æ oznaczonej we-
d³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 272/92 o powierzchni 0,0293 ha,
po³o¿onej w G³ubczycach przy ul.¯eromskiego. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 13 302,00 z³. Wadium wynosi 1 400,00 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 10 pa�dziernika 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 Miejskim w G³ub-
czycach ul.Niepodleg³o�ci nr 14 (pokój nr 20) - telefon (077) 485 30 21
wewnêtrzny 222, 223 i 224 lub w internecie na stronie WWW.glubczy-
ce.pl

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje
 o podaniu do publicznej wiadomo�ci poprzez wy-

wieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umieszczeniu na
stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczy-
cach w dniu:

1.20.08.2013 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹
do zbycia nieruchomo�æ zabudowan¹ po³o¿on¹ w G³ub-
czycach przy ul. O�wiêcimskiej, oznaczon¹ wed³ug
ewidencji gruntów, jako dzia³ka nr 708/35 o powierzch-
ni 0,0108 ha.

Z dniem 01.10.2013 r. up³ywa termin do z³o¿enia wnio-
sku przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w
nabyciu nieruchomo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt
1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z
pó�n. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o
nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy lub
odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim
w³a�cicielem zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym
prawa w³asno�ci tej nieruchomo�ci przed dniem 5 grud-
nia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

2.19.09.2013 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomo�ci
przeznaczone do zbycia:

a/nieruchomo�æ niezabudowana po³o¿ona w Grob-
nikach, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 661 o powierzchni 0,1071 ha;

b/ nieruchomo�æ niezabudowana po³o¿ona w Debrzy-
cy, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka
nr 513/9 o powierzchni 0,0085 ha;

Z dniem 31.10.2013 r. up³ywa termin do z³o¿enia wnio-
sku przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w
nabyciu nieruchomo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt
1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z
pó�n. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o
nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy lub
odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim
w³a�cicielem zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym
prawa w³asno�ci tej nieruchomo�ci przed dniem 5 grud-
nia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

3.20.09.2013 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹
do zbycia nieruchomo�æ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ub-
czycach przy ul. Niepodleg³o�ci nr 31/7.

Z dniem 01.11.2013 r. up³ywa termin do z³o¿enia wnio-
sku przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w
nabyciu nieruchomo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt
1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z
pó�n. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o
nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy lub
odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim
w³a�cicielem zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym
prawa w³asno�ci tej nieruchomo�ci przed dniem 5 grud-
nia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

4. 12.09.2013 r. wykazu obejmuj¹cego nierucho-
mo�æ przeznaczon¹ do oddania w dzier¿awê po³o¿on¹
w obrêbie gruntów Grobniki, oznaczon¹ wed³ug ewi-
dencji gruntów jako dzia³ka nr 939/5.

INFORMACJE KP PAÑSTWOWEJ
STRA¯Y PO¯ARNEJ

Od 26 sierpnia do 1wrze�nia 2013 r. zanotowali�my 10 zdarzeñ,
w tym 4 po¿ary i 6 miejscowych zagro¿eñ.
W minionym tygodniu stra¿acy gasili po¿ary suchej trawy przy drodze

wojewódzkiej nr 417 oraz �mieci w kontenerze na Osiedlu Tuwima w G³ub-
czycach. Stra¿acy wzywani byli te¿ do usuniêcia gniazd os i szerszeni, a
tak¿e nad³amanych konarów nad drog¹ powiatow¹ w miejscowo�ci Dzbañ-
ce Osiedle. Ogó³em we wszystkich dzia³aniach minionego tygodnia uczest-
niczy³o 16 zastêpów w sile 60 stra¿aków z PSP i OSP.

W dniu 28 sierpnia otrzymali�my zg³oszenie o po¿arze �cierniska w
miejscowo�ci Zopowy. Sytuacja by³a gro�na, poniewa¿ po¿ar obejmuj¹-
cy powierzchniê ok. 3 ha przylega³ do pobliskiego lasu. Stra¿akom uda³o
siê obroniæ las i ugasiæ �ciernisko. Prawdopodobn¹ przyczyn¹ po¿aru
by³o zatarcie siê ³o¿yska w maszynie pracuj¹cej na polu.

Tego samego dnia w G³ubczycach, zastêp stra¿y po¿arnej zosta³ zadys-
ponowany na pro�bê Pogotowia Ratunkowego do pomocy w zniesieniu
osoby nieprzytomnej z mieszkania na 3 piêtrze do karetki.

W dniu 29 sierpnia  w G³ubczycach dosz³o do zerwania siê windy towa-
rowej znajduj¹cej siê w piwnicy sklepowej. W zdarzeniu tym jedna osoba
zosta³a poszkodowana. Przybyli na miejsce stra¿acy udzielili pierwszej
pomocy poszkodowanemu i ewakuowali go z piwnicy do karetki pogoto-
wia ratunkowego.

W dniu 30 sierpnia wp³ynê³o do nas zg³oszenie o po¿arze transforma-
tora na ul. Koszarowej w G³ubczycach. Na miejscu dowódca ustali³, ¿e
wypaleniu uleg³ jedynie roz³¹cznik g³ówny rozdzielni. Po oddymieniu
i przewietrzeniu rozdzielni akcja zosta³a zakoñczona.

                               Sporz¹dzi³:
           m³. bryg. Wojciech Semeniuk
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VI OPOLSKI MITYNG KOLARSKI
OLIMPIAD SPECJALNYCH

12.09.2013 w lesie "Marysieñka - Wilcze Stawy" odby³ siê
VI Opolski Mityng Kolarski Olimpiad Specjalnych. Organi-
zatorem by³ Specjalny O�rodek Szkolno Wychowawczy w G³ub-
czycach.

W zawodach wziê³o udzia³ 74 osoby w tym 39 zawodników z
Województwa Opolskiego. Ziemia G³ubczycka  go�ci³a kluby:
Czarnow¹sy, Kêdzierzyn Ko�le, Kup, Opole, Strzelce Op. Za-
wadzkie oraz z G³ubczyc.

W ceremonii otwarcia
wziêli udzia³ dyrektor
Specjalnego O�rodka
Szkolno Wychowawcze-
go  Barbara Rosicka oraz
dyrektor regionalny
Olimpiad Specjalnych
Polska - Opolskie Ewa
Ha³ambiec. Zawodnicy
startowali w trzech kon-
kurencjach 500, 1000 oraz
5000m.  Nasz o�rodek re-

prezentowali Denis Marcinek, Daniel Marcinek, Katarzyna Mir-
ga, Mateusz Mirga  i  Pawe³ £azuta.

  Atmosfera panuj¹ca podczas zawodów by³a cudowna, za-
wodnicy dopingowali siebie nawzajem zmuszaj¹c startuj¹cych
do jeszcze wiêkszego wysi³ku. Mityng kolarski okaza³ siê dla
naszych uczniów szczê�liwy gdy¿ zajêli oni czo³owe miejsca.

W kategorii najm³odszej na dystansie 1000 metrów I m. zaj¹³
Denis Marcinek, II Daniel Marcinek. W kategorii 1000 metrów

dziewcz¹t I miejsce zajê-
³a Katarzyna Mirga. Na
dystansie 5000 metrów  I
m. zaj¹³ Pawe³ £azuta,  II
m. zaj¹³ Mateusz Mirga.

Po tak dobrym wystê-
pie jest szansa i¿ nasi
zwyciêzcy bêd¹ mogli
spróbowaæ swoich si³
na Mistrzostwach Pol-
ski!

 Organizatorzy sk³adaj¹ podziêkowania wolontariuszom z  Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w G³ubczycach za pomoc w przepro-
wadzeniu zawodów.

                                                                      Tomasz Kiszczyk

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE
W PRZEDSZKOLU NR 3

Skoñczy³y siê wakacje, czas zaj¹æ siê nauk¹ i prac¹, dlatego
te¿ przedszkolaki z grupy "Pszczó³ki" (jak przysta³o na te
pracowite owady) pilnie ucz¹ siê�podczas wycieczek.

W grupie realizowany jest program wychowania patriotycz-
nego "Polak ma³y", które w dzisiejszych czasach jest traktowa-
ne trochê po macoszemu a jednak jest tak potrzebne ju¿ w tym
wieku, by dziecko wzrasta³o w poczuciu przynale¿no�ci do swo-
jego miasta, regionu i kraju. Najwa¿niejszymi celami programu
jest budzenie �wiadomo�ci i poczucia dumy z tego, ¿e jest siê
g³ubczyczaninem, Polakiem, Europejczykiem oraz kultywowa-
nie tradycji i �wi¹t przedszkolnych, ludowych, pañstwowych i
religijnych.

Ma³e dzieci ucz¹ siê poprzez zabawê, ale nie tylko. Wycieczki
s¹ tak¿e form¹ nauki i w³a�nie "Pszczó³ki" mog³y z tej atrakcyjnej
i skutecznej formy skorzystaæ podczas wycieczek do S¹du Rejo-
nowego oraz Muzeum Ziemi G³ubczyckiej.

W s¹dzie dzieci pozna³y role, jakie pe³ni¹ podczas procesu
sêdzia, prokurator czy adwokat, nauczy³y siê równie¿ odró¿niaæ
ich stroje i wiedz¹, jakie znaczenie dla spo³eczeñstwa pe³ni ta
instytucja. Postanowili�my odt¹d rozstrzygaæ konflikty w gru-
pie równie¿ urz¹dzaj¹c swój s¹d i  powo³uj¹c �wiadków. Dzieci
przekona³y siê, jak trudna jest rola sêdziego - tutaj Pani. S¹d
obejrzeli�my dziêki uprzejmo�ci mam Adasia i Patryka, którym
bardzo dziêkujemy.

Wycieczka do muzeum by³a równie¿ bardzo interesuj¹ca, choæ
to dla "Pszczó³ek" trzecia ju¿ wizyta. Pani dyrektor muzeum opro-
wadzi³a dzieci i w bardzo dla nich przystêpny i atrakcyjny spo-
sób opowiedzia³a o dziejach G³ubczyc. Godna polecenia jest
wystawa eksponatów wykopanych z okolic Kietrza. Odzwier-
ciedleniem zainteresowania dzieci by³a cisza, z jak¹ s³ucha³y, co
w przypadku "Pszczó³ek" jest wyj¹tkowe.

Za tê lekcjê muzealn¹ dziêkujemy pani dyrektor muzeum - Bar-
barze Piechaczek i czekamy na obiecane bajki g³ubczyckie, a my
- "Pszczó³ki" ruszamy dalej szlakiem zabytków i instytucji g³ub-
czyckich�

                                                    Wychowawczyni"Pszczó³ek"
                                          Anna Komplikowicz-Serwetnicka

PRODUCENCI, DYSTRYBUTORZY, FIRMY TRANSPORTOWE PRZEMIESZCZAJ¥CE ZIEMNIAKI
Pañstwowa Inspekcja Ochrony Ro�lin i Nasiennictwa w Opolu informuje, ¿e na terenie województwa opolskiego,

inspektorzy WIORiN prowadz¹ wspólnie z Inspekcja Transportu Drogowego i Policj¹ kontrole na drogach, których
tematem jest przemieszczanie ziemniaków. W zwi¹zku z powy¿szym przypomina siê wszystkim podmiotom
 przemieszczaj¹cym ziemniaki o obowi¹zku zaopatrzenia przesy³ki w odpowiednie, niezbêdne dokumenty.
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NA PIELGRZYMIM SZLAKU �LADAMI �W. PAW£A PO GRECJI
W DNIACH 31 MAJA - 9 CZERWCA 2013 R.

ATENY
�lady wspomnianej przesz³o�ci znajduj¹ siê przede wszystkim

na Akropolu, �wi¹tynnym wzgórzu bóstwa opiekuñczego - bo-
gini Ateny. W okresie najwiêkszej �wietno�ci (IV -Vw. przed
Chrystusem)  to najpotê¿niejsze miasto - pañstwo �wiata czci³o
sztukê, naukê, piêkno. Z biegiem czasu miasto zaczê³o siê chyliæ
ku upadkowi. W II w. p.n.e zosta³o podbite przez Rzymian i w³¹-

czone do Imperium Rzymskiego. Nastêpnie by³o okupowane
przez Cesarstwo Bizantyjskie, a po jego upadku przez 4 wieki
znajdowa³o siê pod panowaniem Turcji. Ateny przetrwa³y, bo s¹
miastem niezwyk³ym, nowoczesnym, miasto z antyczn¹ aureol¹.
Ze staro¿ytnych Aten pozosta³o  niewiele. Nowoczesne miasto
z XIX i XX w. têtni¹ce ¿yciem to betonowa pustynia, labirynt
ulic, nie ma dróg prostopad³ych ani równoleg³ych. Wystarczy
jednak spêdziæ w Atenach trochê czasu, by oczarowa³y nas
swoim urokiem. "Ateny s¹ po prostu du¿¹ wiosk¹, która nie
ulega³a tyranii wielko-miejskiej aglomeracji: doniczki z kwiatami
na balkonach i dachach, s¹siedzkie pogawêdki, wzajemne uprzej-
mo�ci, stara kobieta wchodz¹ca na parê chwil do ko�cio³a" (Prze-
wodnik po Grecji).

Tury�ci najczê�ciej odwiedzaj¹ najstarsz¹ dzielnicê Plaka. Pe³-
no tu sklepów z pami¹tkami i pocztówkami oraz restauracji. Wie-
le piêknych starych budynków. Wiêkszo�æ ulic jest zamkniêta
dla ruchu ko³owego. O¿ywiony ruch panuje dniem i noc¹. Ate-
ny otwarte s¹ na ca³y �wiat, z wyj¹tkiem godzin miêdzy trzeci¹, a
czwart¹. To czas sjesty, drzemki zagwarantowany konstytucyj-
nie. Wszyscy Grecy, kelnerzy na krzes³ach, urzêdnicy przy biur-
ku, barmani za barem, niczym �pi¹ca królewna zapadaj¹ w sen.

Na po³udniowym stoku Akropolu widnieje teatr Heradesa
Attyka z okresu rzymskiego. Budowano go w latach 161-174, a
odrestaurowano w 1955 r.  mo¿e pomie�ciæ 5000 widzów. Tu
odbywaj¹ siê koncerty; przedstawienia Festiwalu Ateñskiego.
Nieco dalej rozci¹gaj¹ siê ruiny teatru Dionizosa. W najlepszych
czasach móg³ pomie�ciæ 17 tysiêcy osób. Pochodzi  z IV w przed
Chrystusem. By³ to pierwszy i najwa¿niejszy teatr narodowy
antycznej Grecji, kolebka wspó³czesnego teatru. Wci¹¿ imponu-
je te¿ swoj¹ potêg¹  �wi¹tynia Zeusa Olimpijskiego, z której
pozosta³o zaledwie 7 kolumn, a by³o ich 104. Aby wej�æ na akro-
pol musieli�my min¹æ s³ynn¹, Bramê Propyleje. Dostojny Akro-

pol zwieñczony kolumnad¹ Partenonu, �wi¹tyni sprzed 2500 lat,
po�wiêconej Atenie, góruje nad ogromnym miastem. Ateñczy-
cy widzieli w swojej bogini uosobienie wszelkich cnót i nadawa-
li jej rozmaite przydomki np. Polias- patronka miasta, Pallaspan-
na. Lecz najmilsz¹ dla niej by³a Partenos - dziewica, st¹d nazwa
Partenon.

Nies³ychanie harmonijna i urzekaj¹ca budowla sprawia wra¿e-
nie lekkiej i symetrycznej. Wra¿enie lekko�ci potêguje równie¿
brak sklepienia, które wylecia³o w powietrze w 1687 r. gdy we-
necka kula trafi³a w magazyn prochu, urz¹dzony  przez Turków,
w �rodku Partenonu. Zdobi¹ce j¹ p³askorze�by nale¿a³y do naj-
lepszych przyk³adów klasycznej sztuki greckiej. W jej wnêtrzu
nie by³o ¿adnych dekoracji. Znajdowa³ siê jedynie okaza³y 12-
metrowy pos¹g Ateny autorstwa Fidiasza. Pokryty z³otem i ko-
�ci¹ s³oniow¹, by³ jednym z siedmiu cudów �wiata. W okresie
bizantyjskim rze�bê przeniesiono do Konstantynopola, gdzie
uleg³a zniszczeniu podczas jednego z po¿arów.  Pogañsk¹ �wi¹-
tyniê zamieniono czasowo na prawos³awny ko�ció³ Naj�wiêt-
szej Maryi Panny, a po podboju tureckim przez prawie 200 lat by³
meczetem. Obecnie pe³no tu d�wigów. �wi¹tynia jest remonto-
wana. Na pó³noc od Partenonu wznosi siê Krechtejon wybudo-
wany na miejscu pa³acu z czasów mykeñskich, czyli drugiego
tysi¹clecia przed Chrystusem. Upamiêtnia mitycznego w³adcê
Erechteusa, który niegdy� tu zamieszkiwa³, a potem by³ czczony
jako Posejdon. Erechtejon jest �wi¹tyni¹ Ateny, Polias i Posej-
dona. W³a�nie tutaj legenda umieszcza mitologiczny spór Ate-
ny z Posejdonem o to kto zaoferuje cenniejszy skarb dla miasta.
Posejdon trójzêbem wyprowadzi³ z ziemi wodê. Natomiast Ate-
na dotknê³a ziemi ostrzem swojej w³óczni i w tym miejscu wyro-
s³o pierwsze w Atenach drzewko oliwne. Uznano je za wiêkszy
dar i Atena bogini rozs¹dku i m¹dro�ci, córka Zeusa zosta³a
wybrana na patronkê Aten.

Ozdob¹ Erechtejonu jest s³ynny ganek, na którym funkcjê
sze�ciu kolumn pe³ni¹ niezwykle urokliwe kariatydy. S¹ to pos¹-
gi o dziewczêcych kszta³tach. Kariatydy przedstawiaj¹ kobiety z
miasta Kariai. Za to, ¿e pomaga³y persom zosta³y zmuszone do
d�wigania ciê¿arów na Glowach. Tu¿ przy wej�ciu, po prawej
stronie stoi najmniejsza, odnowiona �wi¹tynia Ateny - Nike
Zwyciêska. Uchodzi za cud architektury antycznej.

                                                         Irena Kubiñska   cdn.
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�WIÊTO
PLONÓW

Dzisiaj do¿ynki,
To �wiêto plonów,

Radujmy siê
i weselmy,

¯niwo w spichlerzu,
Nie braknie chleba,

Jest za co
dziêkowaæ Bogu.

Wszyscy siê ciesz¹
I chwal¹ Pana

Za dary nieba obfite,
Dobry gospodarz

umie doceniæ
Ziemi swej

macierzyñstwo.

Ref. Dzisiaj do¿ynki�

Pola z³ociste
 opustosza³e,

Wkrótce czas siewu
 i  zima,

Potem znów rado�æ,
Gdy wiosna przyjdzie,

Poka¿e siê ozimina.

Ref. Dzisiaj do¿ynki�

Doceñ wiêc bracie
Zawód rolnika,
Pracê od �witu
do zmierzchu,

Na odpoczynek
nie ma on czasu,

Mo¿na to zwaæ
 pos³annictwem.

Ref. Dzisiaj do¿ynki�

¯yje dla ziemi,
Ale te¿ z ziemi,

A czasy
 przecie¿ nie³atwe,

Za ciê¿k¹ pracê
 zap³aty nie ma,

£za z oka
pop³ynie czasem.

Ref. Dzisiaj do¿ynki�

s³owa
i muzyka

 Maria
                 Farasiewicz

"OBCHODY
�WIÊTA PLONÓW RÓWNE 2013",

DAWNIEJ - "DO¯YNKI RÓWNE 2013"
Pierwsze w G³ubczycach do¿ynki po czasie prze³omu politycznego mia-

³y miejsce na Stadionie Miejskim w 1992 roku (w 1991 nie by³o) z udzia-
³em �P  ks. bp. Antoniego Adamiuka. Wcze�niej by³o to �wiêto Plonów i

�piewali�my "Plon niesiemy, plon, w gospodarza dom". Po zmia-
nach ustrojowych  przybra³y charakter gminno-dekanalnych,
a na transparentach powitalnych widnia³ napis "Bo¿e z Twoich
r¹k ¿yjemy" (Opawica)

Nastêpnie by³y ju¿ tylko gminne, a ostatnio  (1.09.2013) bar-
dziej unijne - transparenty zaprasza³y na "Obchody  �wiêta Plo-
nów,  Równe 2013" Dochowuj¹c jednak tradycji napiszemy, ¿e
ostatnie Do¿ynki gminne  odby³y siê, po raz drugi, w Równem
jako 21. w epoce samorz¹dowej.

Niezale¿nie od czasu w jakim siê odbywa³y, zawsze wyma-
ga³y wiele pracy, starañ i zabiegów organizacyjnych, mobiliza-
cji s³u¿b porz¹dkowych, by wypad³o bezpiecznie, sprawnie,
okazale i to siê organizatorom uda³o czyli  wspólnocie so³ec-
ko-parafialnej Równego z so³tysem Janem Wysoczañski i ks.
proboszczem Krzysztofem Cie�lakiem oczywi�cie  nie bez po-
mocy mieszkañców, organizacji i instytucji wiejskich, osp, szko-
³y, sponsorów, oraz s³u¿b gminnych, Urzêdu Miejskiego, Miej-
skiego O�rodka Kultury, Us³ug Komunalnych, Hufca ZHP i
instytucji zewnêtrznych których zaanga¿owanie i udzia³, a które
trudno wyliczyæ, zapewni³o bezpieczny, radosny, rekreacyjny
przebieg uroczysto�ci. W streszczeniu mo¿na opisaæ j¹ nastê-
puj¹co. Na czele korowodu do¿ynkowego "sz³y" korony ¿niw-
ne, które po ocenie komisji konkursowej  "na najpiêkniejsz¹"
uplasowa³y siê w innej kolejno�ci 1. Bogdanowice (foto), 2.
Zubrzyce, 3. Zawiszyce, 4. Kwiatoniów, 5. Równe, 6. Zopowy
Osiedle, 7. Bernacice, 8.Krzy¿owice. Za nimi gospodarze do-
¿ynkowi z bochnem chleba, w³adze samorz¹dowe powiatowe,
gminne, so³eckie, radni, przedstawiciele instytucji i firm pra-
cuj¹cych na rzecz rolnictwa i go�cie równie¿ z Czech. Go�cie
do¿ynkowi powitani przez proboszcza ks. K. Cie�laka i ks. B.
Grabowskiego (rodem z Równego)  wype³nili ko�ció³ parafial-
ny pw. �w. Piotra i Paw³a. Mszê �w. dziêkczynn¹ z udzia³em

orkiestry i chóru zakoñczy³o "De Deum laudamus" Poobiedni¹ czê�æ
estradow¹ do¿ynek prowadzi³a Monika Komarnicka wspólnie z dyr.
MOK Zbigniewem Zió³ko rozpoczêt¹ przez  orkiestrê dêt¹. Potem  by³y
wystêpy artystyczne i sportowe dzieci z Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach
i MOK, wystêpy chóru Feniks" pod dyr. Józefa Kaniowskiego, wystêp
zespo³u folklorystycznego "Strzechowianie" oraz  wrêczanie odzna-
czeñ "Zas³u¿ony dla rolnictwa" -otrzymali je  Danuta Bugañska, Zdzi-
s³aw Derkacz, Kosler- Dragan Witold  z Równego i Bogus³aw Mazur z
Zubrzyc, Rafa³ �ra³ko z Nowej Wsi G³ubczyckiej (foto). By³a te¿ pre-
zentacja programu Lokalnej Grupy Dzia³ania z Kietrza w wykonaniu
zespo³u �Mariel� i Marii Farasiewicz autorki hymnu do¿ynkowego.
(obok)  Og³oszono równie¿, ¿e do¿ynki, w 2014  roku, odbêd¹ siê w

Mokrem. Wie-
czorn¹ porê
rozpocz¹³ ka-
baret "Otto", a
zakoñczy³a  o
pó³nocy  zaba-
wa taneczna
przy zespole
"Orfeusz".

Jan Wac
foto str.24
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17. sierpnia tego roku mia³a miejsce piêkna uroczysto�æ XXX-
lecia odrestaurowania ko�cio³a w Mokrem po³¹czona z dorocz-
nym Odpustem ku czci �w. Maksymiliana Marii Kolbego. O godz.
15.00 sprawowana by³a w ko�ciele dziêkczynna Eucharystia pod
przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Ordynariusza Andrzeja Czai. Miesz-
kañcy i zgromadzeni Go�cie wyra¿ali w niej przede wszystkim
swoj¹ wdziêczno�æ za dar tego¿ ko�ció³ka lokalnego. Przed wojn¹
by³a to �wi¹tynia protestancka, ale pó�niej na skutek zniszcze-
nia ko�ció³ka przez Wschodni Front, przez 45 lat miejsce to mia-
³o status ruiny. Pomimo nieprzychylnego Ko�cio³owi w Polsce
czasu lat 80-tych, uda³o siê staraniem mieszkañców odrestauro-
waæ w szybkim tempie zniszczony obiekt.

Ks. Biskup w czasie Eucharystii wyrazi³ wielkie uznanie spo-
³eczno�ci Mokrego za podjêty wtedy trud i za ci¹g³e staranie do
dnia dzisiejszego o byt tego miejsca kultu Bo¿ego. Mówi³ tak¿e,
¿e ka¿da �wi¹tynia na sposób materialny to wielkie dobrodziej-
stwo dla spo³eczno�ci, w której siê znajduje, ale du¿o wa¿niejsza
jest �wi¹tynia, zbudowana z ¿ywych kamieni - chrze�cijan. Wia-

domo, ¿e potrzebna jest i ta �wi¹tynia materialna, jak równie¿ ta
¿ywa - z³o¿ona z ludzi. ̄ eby, mo¿na by³o uczestniczyæ we Mszy
�w., s³uchaæ S³owa Bo¿ego i przyjmowaæ Sakramenty, potrzeb-
ny jest "dach nad g³ow¹" i schludne miejsce. I tak jest w³a�nie w
Mokrem - niewielkiej miejscowo�ci wiejskiej, licz¹cej ok. 130
mieszkañców, gdzie wszyscy do ko�cio³a maj¹ bardzo blisko.
Mieæ swój ko�ció³ to tak¿e duma i rado�æ, bo ka¿dy bez wyj¹tku,
nawet kto� bez samochodu albo niepe³nosprawny mo¿e bez tru-
du znale�æ siê w swoim ko�ciele. Ko�ció³ we wsi to takie swoiste
centrum ¿ycia, zarówno przyrodzonego jak i tego wa¿niejszego
nadprzyrodzonego. Tutaj cz³owiek karmi siê tym, co dla jego

ODPUST KU CZCI �W. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO
I XXX-LECIE ODRESTAUROWANIA KO�CIO£A W MOKREM

¿ycia najwa¿niejsze - prawdziwym
Bogiem, i warto�ciami chrze�cijañ-
skimi. Tutaj cz³owiek staje m¹drzej-
szy i lepszy, i ma wiêcej ochoty i
zapa³u do ¿ycia na co dzieñ.

W czasie Mszy �w. nie zabrak³o
s³ów gratulacji, podziêkowañ i

uznania za ko�ció³ w Mokrem. Kwintesencj¹ tego by³y, u³o¿one
specjalnie na tê okazjê wiersz i piosenka, których autork¹ i wy-
konawczyni¹ by³a Pani Maria Farasiewicz. Nie zabrak³o równie¿
dziêkczynnego i radosnego Hymnu "Te Deum" i procesji odpu-
stowej - wiêcz¹cej uroczysto�æ w ko�ciele.

Z okazji tego �wiêta zakupiono do ko�cio³a dary: dwa kielichy
- cyboria do przechowywania Naj�wiêtszego Sakramentu w Ta-
bernakulum i zielony ornat. Wcze�niej wymieniono okna w ko-
�ciele, wymalowano �ciany, wycyklinowano pod³ogê i zakupio-
no now¹ Drogê Krzy¿ow¹. Wszystko, z my�l¹ o tej¿e Uroczy-
sto�ci.

Po Mszy �w. uroczysto�æ przenios³a siê na Salê wiejsk¹, gdzie
przy smacznych posi³kach i przy braterskich rozmowach zapro-
szeni Go�cie i Parafianie cieszyli siê dniem i sob¹ nawzajem.
Zarówno w ko�ciele jak i w Sali czas u�wietnia³a i umila³a orkie-
stra Góra¿d¿e S.A., która piêkn¹ i donios³¹ gr¹ pobudza³a nasze
serca do g³êbokich wra¿eñ. Zaproszeni Go�cie i Parafianie zgro-
madzeni w Sali wiejskiej otrzymali drobne, symboliczne, okolicz-
no�ciowe upominki w postaci breloczków z wizerunkiem ko�cio³a
w Mokrem.

christophoross
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W samym sercu Kotliny K³odzkiej
Przychodzi na �wiat Mieczys³aw Marek;
Ochrzczony w ko�ciele OO Franciszkanów,
Ju¿ w dniu narodzin przeznaczony Panu.

Franciszka i Danuty jest to dzieciê,
Drugie z kolei, nie jedyne przecie;
Sze�æ lat starszy Wiesiek
 jako pierworodny,
Najm³odsza Jola - siostrzyczka Miecia.

I mieszka sobie w K³odzku przy Matejki,
Pobiera nauki w szkole podstawowej;
Chce zostaæ budowlañcem,
wybiera wiêc technikum,
Staj¹c siê specjalist¹
od elementów betonowych.

Spotkania oazowe i piesze pielgrzymki
Kszta³tuj¹ jego wra¿liw¹ duszê;
Pod¹¿a pieszo na Jasn¹ Górê
Po dobr¹ radê, wstawiennictwo i pokutê.

Uwielbia podró¿e i wycieczki w plener,
Na ³onie przyrody czuje blisko�æ Boga;
I w³a�nie tam, w jedno�ci z natur¹,
S³yszy wzywaj¹cy g³os Boga.

Biedaczyna z Asy¿u staje siê wzorem,
Zatem wstêpuje do zakonu �w. Franciszka;
Borki Wielkie i tamtejszy klasztor
Otwieraj¹ nowy rozdzia³ ¿ycia-nowicjat.

Owego roku osiemdziesi¹tego siódmego
Otrzymuje habit i imiê Mieczys³aw;
Czwartego wrze�nia sk³ada
pierwsze �lubowanie,
Obiecuj¹c Panu, ¿e w nim wytrwa.

Potem wy¿sze studia w K³odzku
I zg³êbianie wiedzy filozoficzno
 - teologicznej;
Bezlitosna �mieræ zabiera drogiego tatê,
 Nie dane mu by³o ujrzeæ syna kap³anem.

A brat Mietek jako seminarzysta
Rozwija swoje pasje i zainteresowania;
Kocha teatr, gra w przedstawieniach,
Jest �wietnym plastykiem i malarzem.

Nadchodzi czas �lubów wieczystych,
To wielkie wydarzenie-uroczysta profesja;
Sk³ada je na rêce Ojca Bazylego,
Zwi¹zany ze Stwórc¹ po sam¹ wieczno�æ.

W Katedrze Wroc³awskiej,
 w roku 93', diakonat,
W Ko�ciele MB Ró¿añcowej w K³odzku
 -   rok pó�niej - kap³añstwo;

Ks. bp Józef Pazdur namaszcza go przeto,
By sprawowa³ liturgiê i g³osi³ s³owo Pañskie.

Pos³uszny decyzji prowincja³a,
Udaje siê do klasztoru
 w Dusznikach Zdroju;
Tam rozpoczyna sw¹ pos³ugê kap³añsk¹;
Jest katechet¹,
piekunem ministrantów i wikarych.

Trzy zimy mijaj¹;
Ojciec Mieczys³aw trafia do Wroc³awia;
Duszpasterzuje w parafii �w. Antoniego,
Pos³uga ta rado�æ mu sprawia.

W swej pieczy ma grupê harcerzy,
Prowadzi Wspólnotê Krwi Chrystusa;
W czasie wolnym maluje obrazy �wiête,
Szyje chor¹gwie,
z m³odzie¿¹ na wycieczki wyrusza.

Lecz los okrutny do�wiadcza ponownie -
Umiera umi³owana mama;
Rok 97' up³ywa pod znakiem ¿a³oby,
Wszak �mieræ matki
to strata niepowetowana.

Zapewne by³a dumna z syna - kap³ana;
B³ogos³awi³a jego pos³ugê zakonn¹,
A ten z mi³o�ci¹ i u�miechem,
Dziêkowa³ jej za ¿ycie i postawê godn¹.

Kolejne trzy lata up³ywaj¹
I zakotwicza swój okrêt w Gliwicach.
Sze�æ lat tam pos³uguje,
Nie przestaj¹c pielgrzymowaæ po �wiecie.

Jako brat i ksi¹dz jednocze�nie
Udziela sakramentu ma³¿eñstwa
 swej siostrze;
Jaka¿ to rado�æ dla m³odej panny,
Gdy najbli¿szy z rodziny b³ogos³awi zwi¹zek!

Tymczasem przybywa do Borek Wielkich;
Tam funkcji pe³ni bez liku;
Ekonom, ojciec duchowny wikariuszy,
Kaznodzieja, katecheta i opiekun duszy.

Parafia �wiêtego Franciszka
Staje siê jego nowym domem;
To tu w³a�nie, w sposób szczególny,
Wychowuje ministrantów i lektorów.

W ka¿dej placówce, gdzie stacjonuje,
Dzieli siê swoim talentem plastycznym;
Tworzy dekoracje,

buduje szopki i Bo¿e groby,
Ubarwia �wiêta liturgiczne.

Skromny, nie pragnie rozg³osu;
Tworzy na chwa³ê Bo¿¹,
A liczne grono wielbicieli
Z daleka doñ wo³a - "Szczê�æ Bo¿e"!

Sp³ywy kajakowe i pielgrzymki -
To recepta Ojca na wakacje;
W tzw. miêdzyczasie organizuje wystawy
I zaprawia siê w klasztornym kronikarstwie.

Oto zbiera materia³y na ksi¹¿kê,
Ta na 100-lecie ko�cio³a powstaje;
Rzecz dotyczy Borek Wielkich,
Pami¹tka po nim pozostaje.

Decyzja Kongresu Kapitu³y
Zmienia jego ¿ycie diametralnie;
W roku pañskim 2012
 przybywa do G³ubczyc,
By dyrektorowaæ
 o�rodku franciszkañskim.

Nowe obowi¹zki i nowe wyzwania;
Odnajduje siê w kolejnej ods³onie;
Wszak ¿ycie to jest teatr
- rzek³ niegdy� poeta -
Trzeba dobrze odegraæ swoj¹ rolê!

Cierpliwy, dobry, pe³en zapa³u,
Nie lêka siê trudu i pracy;
Podopieczni go kochaj¹,
A lud wierny sympati¹ darzy!

Od roku w g³ubczyckiej wspólnocie
Pe³ni s³u¿bê duszpastersk¹;
Dla ministrantów niczym dobry tata,
Dzieciom i m³odzie¿y ofiaruje swe serce.

Przed laty dwudziestoma piêcioma
Z³o¿y³ swe pierwsze �luby zakonne;
Doczeka³ srebrnego jubileuszu
w klasztorze,
Ojciec Genera³ wrêczy³ mu
dyplom pami¹tkowy.

Z tej to okazji ¿yczymy jubilatowi
Zdrowia, si³ i opieki Wszechmocnego;
Niech �wiêty Franciszek orêduje za nim
I niech doczeka jubileuszu z³otego!

                             Maria Farasiewicz
G³ubczyce, dnia 01 wrze�nia 2013r.

RZECZ O OJCU MIECZYS£AWIE - DYREKTORZE FRANCISZKAÑSKIEGO O�RODKA
POMOCY DZIECIOM - W XXV ROCZNICÊ   �LUBÓW ZAKONNYCH



    Pa�dziernik 2013  nr 10/245 21

Pogr¹¿ona w ¿a³obie rodzino, szanowni ¿a³obnicy.
�mieræ, zw³aszcza, gdy przychodzi tak gwa³townie i niespo-

dziewanie, stawia nas w obliczu bezsilno�ci, która nas wrêcz
obezw³adnia.  A kiedy po-
jawia siê kradn¹c ukochan¹
osobê, przeszywa serce
bólem i odznacza w nim
swoje piêtno.  Droga Jasiu,
w�ród ¿a³obników wype³-
niaj¹cych dzi� Ko�ció³ Pa-
rafialny w G³ubczycach
pewnie najwiêcej jest przy-
jació³, znajomych, s¹sia-
dów,  którzy chcieliby swo-
im wspó³czuciem choæ tro-
chê ul¿yæ, Tobie i dzieciom,
w bólu po stracie kochaj¹-
cego mê¿a i ojca. Pomodliæ
siê tak,  jak ks. Twardow-
ski:

"Bo¿e, po stokroæ �wiêty, mocny i u�miechniêty -
[...] dzisiaj, gdy mi tak smutno i duszno, i ciemno -
u�miechnij siê nade mn¹".

W naszej �wi¹tyni stanê³y u trumny �p. Józefa Picha niezli-
czone delegacje instytucji naszego miasteczka, by oddaæ mu
nale¿ny ho³d. Ho³d radnemu wszystkich kadencji od roku 1990.
Jedynemu, który by³ zawsze wybierany przez nasze spo³eczeñ-
stwo na tê wa¿n¹ funkcjê i nieprzerwanie s³u¿y³ przez 23 lata
naszemu samorz¹dowi. Dwukrotnie Rada Miejska w G³ubczy-
cach, w pierwszej kadencji 1990- 1994 i trzeciej kadencji 1998-
2002, wybra³a �p. Józefa na funkcjê Burmistrza G³ubczyc. Mia³
wiêc decyduj¹cy wp³yw na funkcjonowanie Miasta i Gminy G³ub-
czyce w pierwszej dekadzie odrodzonego samorz¹du. Za osobi-
ste zas³ugi na rzecz rozwoju samorz¹dno�ci Marsza³ek Woje-
wództwa Opolskiego, w �wiêto dwudziestolecia samorz¹dów w
Polsce, odznaczy³ �p. Józefa  Picha odznak¹ "Zas³u¿ony dla
Województwa Opolskiego".

S¹ w�ród nas osoby, które przyjmowa³ do pracy, osoby, któ-
rym powierza³ pe³nienie wa¿nych, kierowniczych stanowisk w
jednostkach gminy. Wielu pe³ni te funkcje po dzieñ dzisiejszy.
W swoim sposobie pe³nienia wa¿nych funkcji spo³ecznych za-
wsze by³ wyczulony na potrzeby najbiedniejszych i najs³abszych,
a szczególnie rodzin wielodzietnych. Stara³ siê zaradziæ ich bie-
dzie jak umia³, zna³ tê nasz¹ biedê mo¿na powiedzieæ po imieniu.
Pracuj¹c w komisji mieszkaniowej w ostatnich dwóch kaden-
cjach zawsze interesowa³ siê losem rodzin w potrzebie.

Mogli�my siê z Józefem nie zgadzaæ, co do za³o¿onych przez
niego priorytetów pe³nienia w³adzy, podejmowanych takich czy
innych decyzji, ale jedno wszyscy musimy przyznaæ: pe³ni³ swo-
je funkcje w my�l zasady "Nic dla siebie, wszystko dla dobra
ogó³u". W pierwszej dekadzie samorz¹dno�ci, gdy nie by³o ani
tylu instytucji kontroluj¹cych i nadzoruj¹cych dzia³ania  samo-
rz¹du  ani pakietu ustaw reguluj¹cych wydawanie publicznych
pieniêdzy, ta jego niez³omna, uczciwa postawa by³¹ dla spo³ecz-
no�ci naszej gminy rêkojm¹ rzetelno�ci.  ̄ egnamy kolegê rad-
nego dziêkuj¹c mu za wielkie zaanga¿owanie w pracê na rzecz
naszego samorz¹du, za oddanie w tej pracy, rzetelno�æ i uczci-
wo�æ. Niech odpoczywa w pokoju!

�P JÓZEF PICH
BURMISTRZ G£UBCZYC RODZINIE I NAJBLI¯SZYM

WYRAZY G£ÊBOKIEGO WSPÓ£CZUCIA
 Z POWODU �MIERCI

JÓZEFA PICHA

RADNEGO RADY MIEJSKIEJ
ORAZ BY£EGO BURMISTRZA G£UBCZYC

SK£ADAJ¥
PRZEWODNICZ¥CY

I RADNI RADY MIEJSKIEJ

BURMISTRZ G£UBCZYC
Z PRACOWNIKAMI

URZÊDU MIEJSKIEGO

XV Rajd Rowerowy Dooko³a Polski
�rodowisk Trze�wo�ciowych

 Rajd rozpocz¹³ siê 01.07. 2013 r. w Raciborzu, zakoñczy³
siê dnia 15 sierpnia 2013r te¿ w Raciborzu-trwa³ zatem 46 dni.

 W G³ubczycach etap przedostatni -tj. 14 sierpnia "Rajdow-
cy" przyjechali z Prudnika - na tym etapie 28 osób.  W dniu 15
sierpnia z G³ubczyc odjechali do Raciborza, gdzie by³o zakoñ-

czenie Rajdu. Trasa Rajdu liczy³a ponad 3.000 km. W ca³ym
rajdzie wziê³y udzia³ 54 osoby, z tego ca³¹ trasê przejecha³o 15
osób. Najstarszy uczestnik mia³ 79 lat pochodzi³ z Wa³brzy-
cha; najm³odszy mia³ 14 lat z Piastów k/Warszawy - przeje-
cha³ on 3 etapy.

  Cel g³ówny: integracja �rodowisk trze�wo�ciowych oraz pro-
pagowanie turystyki rowerowej jako stylu spêdzania czasu w
sposób zdrowy i zachêcanie do prowadzenia zdrowego trybu
¿ycia bez jakichkolwiek uzale¿nieñ.

 Komandorem  Rajdu by³ kol. Marian Bana� z Jastrzêbia Zdro-
ju, zastêpc¹ komandora kol. Ryszard Karkosz z Jaworzna. Inicja-
tor Rajdu i dotychczasowy Komandor kol. Marian Niewiadom-
ski z Raciborza zmar³ nagle 7 stycznia 2013 r.    K.Cz
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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 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 www.mariox.pl
adres e-mail mariox@mariox.pl

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. Niepodleg³o�ci 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 równie¿
w sekretariacie Urzêdu Miejskiego.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci za nades³ane
 i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania i

redagowania  tekstów i zmiany tytu³ów;
Nie odpowiadamy za tre�æ zamieszczonych

 og³oszeñ i reklam.
Numery archiwalne GG  - www.glubczyce.pl,

wszystkie GG oraz Kalendarze G³ubczyckie na

http://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=67
Druk - WIE-DRUK, ul. Królowej Jadwigi 1/29,

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

W dniach od 20 do 22 wrze�nia 2013r w ̄ ukowie ko³o Gdañ-

ska odby³y siê Mistrzostwa �wiata w FUNAKOSHI
SHOTOKAN KARATE ASSOCIATION.

 W mistrzostwach startowa³o 750 zawodników z 18 pañstw z
Europy, Ameryki, Azji i Afryki. Ludowy Zespó³ Sportowy Kara-
te-Do G³ubczyce reprezentowali:

 Szymon Cie�lik, który w kata 11-12 lat od 5 kyu do dan /
czarny pas/ zosta³ mistrzem �wiata,

Maciej Kowalczyk w kata 9-10 lat od 5 kyu do dan/czarny
pas/ zosta³ mistrzem �wiata,

Klaudiusz Leliñski w kata 7-8 lat do 8 kyu zosta³ mistrzem
�wiata,

Aleksander Kolasa w kata 9-10 lat do 6 kyu zosta³ br¹zowym
medalist¹ mistrzostw �wiata oraz Jakub Patryjach w kata 9-10
do 6 kyu zaj¹³ 4 miejsce. Klaudia Bociek startowa³a w kata i
kumite, stoczy³a bardzo dobre walki, ale nie uda³o siê jej wej�æ
do strefy medalowej tak samo nie uda³o siê zdobyæ medali Julii
Hac i Tomaszowi Kolasa.   (foto str. obok)

Tak  wielki sukces by³ mo¿liwy dziêki obozom sportowym w
czasie  wakacji w Pokrzywnej i Pietrowicach oraz treningom przez
5 dni w tygodniu. Odbierali�my wiele gratulacji w tym od trener-
ki z Nigerii. Klub nasz zosta³ w godny sposób zaprezentowany
na tych zawodach i wielu zawodników pozna³o G³ubczyce. Oso-
bi�cie sk³adam serdeczne gratulacje wszystkim zawodnikom, a
szczególnie medalistom

Sensej Janusz Ho³da

MISTRZOWIE �WIATA
Z G£UBCZYC
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Serdecznie Witamy 12

Nowych Mieszkañców

Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych w

 sierpniu  2013

w Szpitalu Powiatowymw G³ubczycach,

Rodzicom Gratulujemy!

Skowroñska Daniela
c.Estery G³ubczyce

09.07.2013 19.25 3250-56

Sza³ankiewicz Karolina
c.Ewy G³ubczyce

09.07.2013 1.05 3950-58

Gach Paulina c.Anny
Kietrz 12.08.2013 8.40

3000-54

Gardyñski Aleksander
s.Dominiki 08.08.2013

8.25 3400-57

Jêczmienny  Arkadiusz
s.Edyty Baborów

04.08.2013 8.00 3800-58

Lenartowicz Antoni
s.Bogus³awy G³ubczyce
19.08.2013 8.30 3800-58

Maleszewski Adam
s.Magdaleny N.Cerekwia
06.08.2013 11.50 3300-51

Nawaryñski Bartosz
s.Angeliki Krzy¿owice
01.08.2013 2.55 2730-52

Rapacz Miko³aj
s.Gabrieli Pilszcz

17.08.2013 17.10 2580-52

Zacharko Aleksander
s.Joanny  Boboluszki

17.08.2013 12.50 4400-61

Zygmunt Blanka
c.Agnieszki 11.08.2013

20.45 3450-56

Fotografie noworodków: KADR
Studio Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur,
G³ubczyce,  Grunwaldzka 2,
77 485 31 07,  662 065 354

W dniach od 20 do 22 wrze�nia 2013r w ̄ ukowie ko³o Gdañska odby³y siê  Mistrzostwa �wiata w

 FUNAKOSHI SHOTOKAN KARATE ASSOCIATION >>> str.22

MISTRZOWIE �WIATA Z G£UBCZYC!!!
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DO¯YNKI
RÓWNE

 2013 (str.18)

IV DNI KRESOWE
60 LAT OBRAZU MATKI BOSKIEJ Z MONASTERZYSK W BOGDANOWICACH (str.9)


