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

Rady Miejskiej Burmistrz G³ubczyc Kazimierz Naumczyk Jan Krówka
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"Wiosna"
 Wiosna otwiera szeroko swe ramiona
I kusi, i wabi, zachêca, pachn¹ca;
Zielonymi barwy siê mieni,
Jaœnieje s³oñca z³otym promieniem.

 Wiosna uœmiecha siê do cz³eka,
Budzi radoœæ, napawa optymizmem i… urzeka;

Powiewem przyjaznego wiatru powita,
Œwiergotem ptaków i œpiewem skowronka rozkwita.

 P¹kiem na drzewie siê zarumieni,
Doda nam skrzyde³ i rozweseli;
Pe³na radoœci otwiera serca,
Pragnie, by ludzie stawali siê lepsi !                           Maria Farasiewicz

Z okazji
Œwi¹t Wielkanocnych,

 serdeczne ¿yczenia
zdrowia, szczêœcia, uœmiechu

oraz wielu £ask Bo¿ych
przesy³aj¹

Przewodniczacy Rady Miejskiej                         Burmistrz
Kazimierz Naumczyk                                         Jan Krówka
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II Relacja z obwodnicy G³ubczyc  - najd³u¿szego placu budowy (3,708 km) w G³ubczycach, od ul. Wroc³awskiej do Racibor-
skiej  -  na podstawie wypowiedzi  kierownika budowy Rafa³a Chodakiewicza dla TVG  (foto)

- na obwodnicy wykonano 65%  odhumusowania wierzchniej warstwy gruntu przez pola w kierunku skrzy¿owania z drog¹ do
Lisiêcic (foto)  i w stronê przeciwn¹  do drogi w kierunku drogi do  Kêdzierzyna -KoŸla (foto) oraz wylot na ul. Raciborsk¹ (foto)
. Wykonano 90% robót kanalizacyjnych w ci¹gach g³ównych  (kratki œciekowe, zbiorniki ch³onne). Zfrezowano po³ówki jezdni
na drodze krajowej i ul. Raciborskiej. Rozpoczynamy stabilizacjê gruntu oraz zaczniemy biæ pale wzmacniane betonem pod
obiekt mostowy na rzece Cynie. Pogoda nam sprzyja, ¿adne terminy nie s¹ zagro¿one.                                       opr. Jan Wac

OBWODNICA G£UBCZYC
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 JESZCZE RAZ O SEGREGACJI
Na pocz¹tku postawmy sobie pytanie: po co segregowaæ odpa-

dy?, co chcemy osi¹gn¹æ?, jakie przyœwiecaj¹ nam cele?
 OdpowiedŸ jest bardzo prosta i myœlê,

¿e wielu z Czytelników udzieli³oby prawi-
d³owych odpowiedzi. Jednak¿e pozwolê
sobie na przypomnienie podstawowych
za³o¿eñ.

Po pierwsze - odzysk surowca
¯yjemy w czasach, w których powstaje

bardzo du¿o odpadów. Dla przyk³adu pro-
dukt  spo¿ywczy jakim jest mleko naby-

wamy obecnie w opakowaniu foliowym, plastikowym lub w kar-
tonie.  Po opró¿nieniu opakowanie to staje siê odpadem, który
zawiera surowiec, mog¹cy byæ ponownie u¿yty w dalszych pro-
cesach technologicznych. Warunkiem powtórnego wykorzysta-
nia surowca zawartego w opakowaniu jest jego odzyskanie w³a-
œnie poprzez selektywn¹ zbiórkê.

Po wtóre - odzysk energii
W odpadach znajduje siê ogromny potencja³ energii, któr¹

mo¿na wykorzystaæ i jest wykorzystywana w procesie spalania
odpadów. Spalanie odpadów winno siê odbywaæ w sposób kon-
trolowany  w specjalnych instalacjach do spalania odpadów
produkuj¹c ciep³o i energiê elektryczn¹, jak równie¿ w procesie
produkcji cementu w cementowniach. Cementownia Góra¿d¿e
w Choruli jak i inne cementownie w Polsce wykorzystuj¹ jako
wsad energetyczny paliwo alternatywne z odpadów.    W wy¿ej
wymienionych instalacjach proces spalania odpadów prowa-
dzony jest pod œcis³¹ kontrol¹     i obowi¹zkowo  z urz¹dzeniami
do oczyszczania spalin w celu eliminacji szkodliwych zwi¹zków
do atmosfery. Na marginesie dodam, ¿e proces oczyszczania
spalin jest bardziej kosztowny ni¿ sam proces spalania. Nie spa-
lajmy odpadów w domowych piecach, kot³ach bo zatruwamy
samych siebie  i œrodowisko, w którym ¿yjemy.

Po trzecie - przetwarzanie odpadów
Selektywnie zbierane odpady zielone, biodegradowalne jak

równie¿ odpady ulegaj¹ce biodegradacji wydzielone z odpadów
zmieszanych, poddane procesowi kompostowania i stabilizacji
mo¿na wykorzystaæ do celów wzbogacania gleby, przywróciæ
jej walory u¿ytkowe.   Wiadom¹ rzecz¹ jest, ¿e nie da rady wszyst-
kich odpadów powtórnie wykorzystaæ, jednak¿e nale¿y d¹¿yæ
do ich takiego przetwarzania, aby by³y jak najbardziej obojêtne
dla œrodowiska i aby ich by³o jak najmniej. Tak przetworzony
odpad mo¿na dopiero sk³adowaæ na sk³adowiskach. Ostatni pro-
ces przed zdeponowaniem na sk³adowisku odbywa siê w Regio-
nalnej Instalacji Zagospodarowania odpadów. W przypadku od-
padów z naszej Gminy jest to instalacja w Dzier¿ys³awiu ko³o
Kietrza. Korzystaj¹c  z goœcinnoœci na ³amach G³osu G³ubczyc
chcia³bym podzieliæ siê z Czytelnikami osi¹gniêciami w zakresie
segregacji odpadów w roku 2013, tym bardziej, ¿e s¹ one udzia-
³em wiêkszoœci mieszkañców naszej Gminy.

Rok 2013 by³ kolejnym rokiem wzrostu iloœci selektywnie ze-
branych odpadów. Dla zobrazowania przedstawiam to na wy-
kresie obok.

Przeliczaj¹c to na statystycznego mieszkañca gminy w 2013
roku wzrost wyniós³ ponad 15% do roku 2012. Natomiast w
stosunku do roku 2009 jest to przyrost o 100% z 15,04 kg/m-c/
rok  do 30,48 kg/m-c/rok.

Najwiêkszy udzia³ w strumieniu odpadów selektywnie zebra-
nych ma makulatura  w dalszej kolejnoœci s¹ to opakowania
szklane i tworzywa sztuczne. Dziêkuje wszystkim mieszkañcom

naszej Gminy, którzy w mniejszym czy wiêkszym stopniu przy-
czynili siê do prezentowanych osi¹gniêæ. Przepraszam, ale mu-
szê równie¿ przekazaæ parê s³ów krytyki. Chcia³bym w tym arty-
kule zwróciæ uwagê na bardzo z³¹ praktykê, która obserwujemy
szczególnie w ostatnim okresie czasu. W pojemnikach czy wor-
kach do selektywnej zbiorki znajduj¹ siê odpady, których miej-
sce jest w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne. Dla
przyk³adu w pojemnikach i workach na plastik znaleŸæ mo¿na
zu¿yte pampersy, rêczniki papierowe, t³usty zanieczyszczony
papier, a w pojemnikach na opakowania szklane pot³uczone szy-

by. Przyk³adów mo¿na by mno¿yæ. Zachêcam do kontynuowa-
nia segregacji odpadów, ale zgodnie chocia¿by z informacjami.
Które znajduj¹ siê na workach przeznaczonych do selektywne-
go ich gromadzenia.

Do dyspozycji wszystkich mieszkañców jest Punkt Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszcz¹cy
siê na terenie Us³ug komunalnych przy ul. Pocztowej   8

Jeszcze raz dziêkujê wszystkim mieszkañcom, którzy zaanga-
¿owani s¹ w segregacjê, dla których segregacja nie jest proble-
mem, ale powinnoœci¹, któr¹ spe³niaj¹ bo  chc¹ mieszkaæ i ¿yæ w
czystym ekologicznym œrodowisku.

Ziemiê szanujcie, odpady segregujcie
To prosta sprawa i fajna zabawa!!
Na papier, szk³o, plastik s¹ specjalne pojemniki
Zielony pojemniczek- na szklany s³oiczek
Niebieskie kontenery- na stare papiery
A ¿ó³te pojemniki- s¹ na plastiki
Wystarczy tak ma³o, by chroniæ ziemie ca³¹!
Wiêc pamiêtajcie doroœli i dzieci:
Byle jak nie wyrzuca siê œmieci!
Aby przyrodê ratowaæ, warto œmieci segregowaæ!
                                                              Stanis³aw Szczerbak
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UCHWA£A NR XXXIII/256/12 RADY MIEJSKIEJ W G£UBCZYCACH
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podzia³u Gminy G³ubczyce na sta³e obwody g³osowania
i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z póŸn. zm. )) oraz art 14 ustawy z
dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.113 oraz Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz.
881 i Nr 149, poz. 889) na wniosek Burmistrza G³ubczyc, uchwala siê, co nastêpuje:
§ 1. 1. Dokonuje siê podzia³u Gminy G³ubczyce na sta³e obwody g³osowania i ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodo
wych komisji wyborczych.
2.  Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych okreœla za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§ 2. Uchyla siê uchwa³ê Nr XXXII/241/12 Rady Miejskiej w G³ubczycach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie podzia³u Gminy
G³ubczyce na sta³e obwody g³osowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.
§ 4. Uchwa³a podlega przekazaniu Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Opolu.
§ 5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty
poprzez rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim oraz na terenie Gminy G³ubczyce.
§ 6. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.
2.  Do nowych, przedterminowych i uzupe³niaj¹cych wyborów Rady Miejskiej w G³ubczycach oraz przedterminowych wyborów
Burmistrza G³ubczyc przeprowadzanych w trakcie kadencji, w czasie której niniejsza uchwa³a wesz³a w ¿ycie, stosuje siê podzia³
dotychczasowy.                                                                                       Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk
Za³¹cznik do Uchwa³y Nr XXXIII/256/12 Rady Miejskiej w G³ubczycach z dnia 28 grudnia 2012 r.

PODZIA£ GMINY G£UBCZYCE  NA STA£E OBWODY G£OSOWANIA
Nr obwodu g³osowania/Granice obwodu g³osowania/Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1 czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: Asnyka, Boñczyka, Broniewskiego, Chopina, Kasprowicza, Konopnickiej, Kwiatowa,
Matejki, Mickiewicza, Mi³osza, Norwida, Oœ. Tuwima, Powstañców, Reymonta, Sk³odowskiej, S³oneczna, S³owackiego, Wyspiañ
skiego, ̄ eromskiego. Gimnazjum Nr 1,  ul. Kochanowskiego 31,  G³ubczyce
2 czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: Akacjowa, Andersa, Bukowa, Brzozowa, Chrobrego, Dêbowa, Kasztanowa, Klonowa,
Oœ. Konstytucji 3 Maja, Krakowska, al. Lipowa, Olimpijska, pl. Sportowy, Wi¹zowa, Wiœniowa, Wroc³awska. Œwietlica Za
rz¹du Oœwiaty, Kultury i Sportu,  ul. Olimpijska 1,  G³ubczyce
3 czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: pl. Jana Paw³a II, Fabryczna, Niepodleg³oœci, Parkowa, Lwowska, Kochanowskiego, pl.
Zwyciêstwa. Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego,  ul. Niepodleg³oœci 2,  G³ubczyce
4 czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: pl. Armii Krajowej, I Armii Wojska Polskiego, Browarna, Garbarska, Kolejowa, Krnowska,
Moniuszki, Opawska, Oœwiêcimska, Plater, Plebiscytowa, Pocztowa, Przyrowie, Ro¿nowska, Rynek, Sosnowiecka, pl. Szkolny,
Torowa, pl. Wiosenny, Wodna. Szko³a Podstawowa Nr 1,  ul. Dworcowa 2  G³ubczyce
5 czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: Dzier¿onia, Gdañska, Grunwaldzka, Królowej Jadwigi, Park M³odzie¿owy, pl. 1 Maja,
Polna, Sobieskiego, Zielona. Miejski Oœrodek Kultury,  ul. Koœciuszki 24,  G³ubczyce
6 czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: Koszarowa, Koœciuszki, Krêta, Marka, Piastowska, Sienkiewicza, Wa³owa, Warszawska,
Zacisze. Szko³a Podstawowa Nr 2,  ul. Kochanowskiego 2,  G³ubczyce
7 czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: G³owackiego, Karpacka, Ko³³¹taja, Krasiñskiego, Miarki, Morawska, Ogrodowa, Raci
borska, Stroma, Sudecka, pl. Zgody. Internat Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego,  ul. Raciborska 19,  G³ubczyce
8 czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: pl. bpa  Adamiuka, Ba³uckiego, Bytomska, Chorzowska, Gliwicka, Jana Paw³a II, pl.
Józefa, Klasztorna, Kopernika, Kozielska, pl. Koœcielny, £¹kowa, Nowy Œwiat, Pszczelna, Ratuszowa, Rybnicka, Staszica, pl.
Stawowy, Stelmacha, Wiejska, Zakonna, ̄ orska, ̄ ytnia. Ratusz,  Rynek 1,  G³ubczyce
9 czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: Dworcowa, al. Œl¹ska. Szko³a Podstawowa Nr 1,  ul. Dworcowa 2   G³ubczyce
10 so³ectwa: Gadzowice, Go³uszowice. Szko³a Podstawowa,  Go³uszowice 34,  Go³uszowice
11 so³ectwa: Debrzyca, Grobniki, Widok. Szko³a Podstawowa,  ul. œw. Jana 13,  Grobniki
12 so³ectwa: Bernacice, Bernacice Górne, Bogdanowice z przysió³kiem Bogdanowice-Kolonia, Nowa Wieœ G³ubczycka,
Nowy Ro¿nów. Szko³a Podstawowa,  ul. Konopnickiej 15,  Bogdanowice
13 so³ectwa: Krzy¿owice, Nowe Go³uszowice, Zopowy, Zopowy-Osiedle. Œrodowiskowy Dom Samopomocy,
Nowe  Go³uszowice 18,  Nowe Go³uszowice
14 so³ectwa: Braciszów, Chomi¹¿a, Mokre-Kolonia, Pietrowice. Zespó³ Szkó³,  Pietrowice 9,  Pietrowice
15 so³ectwa: Chróstno, Ciermiêcice, Zubrzyce. Œwietlica Wiejska,  ul. D³uga 32,  Zubrzyce
16 so³ectwa: Dobieszów,  Krasne Pole, Lenarcice z przysió³kiem Podlesie, Mokre, Opawica, Pielgrzymów, Radynia, Równe.
Œwietlica Wiejska,  Równe 120,  Równe
17 so³ectwa: Kwiatoniów, Pomorzowice, Pomorzowiczki, S³awoszów z przysió³kiem Dobrogostów, Stara Wieœ, Œciborzyce
Ma³e z osad¹ ̄ abczyce, Tarnkowa. Œwietlica Wiejska,  Pomorzowice 1,  Pomorzowice
18 so³ectwa: Kietlice, Klisino z przysió³kiem Klisinko, Królowe. Szko³a Podstawowa,  Klisino 68,  Klisino
19 so³ectwa: G³ubczyce-Sady,  Lwowiany z przysió³kiem G³ubczyce-Las Marysieñka, Zawiszyce z przysió³kiem Studzienica.
Œwietlica Wiejska,  G³ubczyce-Sady 1,  G³ubczyce-Sady
20 so³ectwa: Biernatów z przysió³kiem Biernatówek, Lisiêcice, Nowe Sady, Zespó³ Szkó³,  ul. Szkolna 5,  Lisiêcice
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do pu-

blicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tabli-
cy og³oszeñ oraz umieszczeniu na stronie interne-
towej Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach w dniu:

1).  07.03.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia 1/
2 czêœæ nieruchomoœci niezabudowanej  we wsi Królowe, ozna-
czon¹ wg ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 145 o pow. 0,4000ha.

Z dniem 18.04.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje rosz-
czenie o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub od-
rêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem
zbywanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieru-
chomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

2).12.03.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia nie-
ruchomoœæ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach ul. Ba³uckiego nr 3/4.

Z dniem 23.04.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie
o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych
przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej
nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieruchomoœci
przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

3).17.03.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do zbycia:
a) nieruchomoœæ niezabudowana, po³o¿ona w G³ubczycach w

rejonie ul. Karola Miarki, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 542/17 o powierzchni 0,1791 ha;

b) nieruchomoœæ niezabudowana, po³o¿ona w G³ubczycach
przy ul. Karola Miarki, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ki nr 618/6, 618/7, nr 618/8, nr 618/9 i 618/10 o ³¹cznej
powierzchni 0,7624 ha;

Z dniem 28.04.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje roszcze-
nie o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub od-
rêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem
zbywanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nie-
ruchomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

4. 19.03.2014 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœæ przezna-
czon¹ do oddania w dzier¿awê po³o¿on¹ we wsi Zopowy, ozna-
czon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako czêœæ dzia³ki nr 174 o po-
wierzchni 0,2200 ha.

5. 21.03.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia nieru-
chomoœæ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach ul. Dworcowa nr 14/7.

Z dniem 02.05.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje rosz-
czenie o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub
odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicie-
lem zbywanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej
nieruchomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadko-
biercy

  OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
1. 15 kwietnia 2014 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nie-

ograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowa-
nej budynkiem magazynowo - sk³adowym, oznaczonej wed³ug
ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 485/10 o powierzchni 0,0359
ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Sosnowieckiej nr 23. Cena
wywo³awcza do przetargu wynosi 95 600,00 z³.

Wadium wynosi 12 800,00 z³.
2. 29 kwietnia 2014 r. odbêd¹ siê:
a) II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y

nieruchomoœci lokalowej (lokal o innym przeznaczeniu ni¿ miesz-
kaniowy o pow. u¿ytkowej 145,90 m2), po³o¿onej w G³ubczy-
cach przy ul. Rynek nr 3-5/a wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci
gruntu z dzia³ki nr 372/3. Cena wywo³awcza do przetargu wyno-
si 525 686,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 52 600,00 z³.

b) II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 414 o powierzchni 0,1342 ha, po³o¿onej w G³ub-
czycach w rejonie ulicy Wiejskiej. Cena wywo³awcza nierucho-
moœci wynosi 6 014,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 600,00 z³.

c) III przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomoœci lokalowej (lokal mieszkalny o pow. u¿ytkowej
35,18 m2), po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Niepodleg³oœci nr
31/7 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czê-
œci gruntu z dzia³ki nr 429/23. Cena wywo³awcza nieruchomoœci
wynosi 17 218,00 z³. Wadium wynosi 1 700,00 z³.

d) I rokowania nieograniczone dotycz¹ce sprzeda¿y nieru-
chomoœci zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem
gospodarczym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów, jako dzia³-
ka nr 1304/2 o powierzchni 0,0086 ha, po³o¿onej w G³ubczycach
przy ul. Niepodleg³oœci nr 6b wraz ze zbyciem udzia³u wynosz¹ce-
go 1/15 czêœæ w dzia³ce nr 1304/5 o powierzchni 0,0714 ha. Cena
nieruchomoœci wynosi 30 788,00 z³. Zaliczka wynosi 3 000,00 z³.

3. 6 maja 2014 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nieograniczo-
ny dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej budyn-
kiem handlowo - us³ugowym, oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 478/28 o powierzchni 0,1256 ha, po³o¿onej w
G³ubczycach przy ul. Klasztornej nr 7. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 178 358,00 z³. Wadium wynosi 17 000,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Terminy i warunki wniesienia wadium za-
warte s¹ w og³oszeniach o przetargach.

Warunkiem uczestnictwa w w/w rokowaniach jest wniesienie
zaliczki w pieni¹dzu oraz pisemne zg³oszenie udzia³u w rokowa-
niach. Terminy i warunki wniesienia zaliczki oraz zg³oszenia udzia-
³u w rokowaniach zawarte s¹ w og³oszeniach o rokowaniach.

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

ŒRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W NOWYCH GO£USZOWICACH
 SERDECZNIE  ZAPRASZA
DO MIEJSKIEGO OŒRODKA KULTURY
NA PASJÊ  PT „KIELICH GORYCZY”
W WYKONANIU PODOPIECZNYCH
 W DNIU 16 KWIETNIA 2014
O GODZ. 11:00
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 6 marca 2014 r w G³ubczycach odby³o siê coroczne Podsumo-
wanie Dzia³alnoœci na które zostali zaproszeni przedstawiciele
w³adz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Firmy dzia³aj¹-
ce na rzecz rolnictwa w powiecie g³ubczyckim oraz osoby naj-
bardziej zainteresowane i wspó³pracuj¹ce z Opolskim Oœrod-
kiem Doradztwa to rolnicy z powiatu g³ubczyckiego Ko³a Go-
spodyñ Wiejskich i Stowarzyszenia.
 G³ówne zadania realizowane przez Oœrodek Doradztwa
Doradztwo ekonomiczne, dostosowanie do standardów Unii
Europejskiej , wprowadzanie nowoczesnych technologii pro-
dukcji rolnej, proekologiczne metody produkcji i ochrony œro-
dowiska , doradztwo socjalno-bytowe, bezpieczeñstwo i higie-
na pracy.

W powiecie g³ubczyckim prowadzone s¹ 4 gospodarstwa wdro-
¿eniowe w których obliczane s¹ koszty produkcji zwierzêcej i
roœlinnej oraz prowadzone kompleksowe doradztwo.         Ra-
chunkowoœæ rolna   na potrzeby Instytutu prowadzona jest w 37
gospodarstwach , doradztwem indywidualnym obejmujemy ca³y
powiat g³ubczycki wed³ug potrzeb rolników. Na terenie Gminy
G³ubczyce znajduj¹ siê 2 gospodarstwa ekologiczne po³o¿one
w miejscowoœci Równe u Pañstwa Anity i Jana Czerewko  i Pana
Witolda Kosler Dragan. Udzielamy pomocy przy wype³nianiu
wniosków obszarowych , rolnoœrodowiskowych , modernizacji
gospodarstw i m³odego rolnika. W ramach programów Unijnych
podjêliœmy dzia³ania doradcze na rzecz wykorzystania odnawial-
nych ¿róde³ energii  na terenie powiatu. Wspó³praca z Ko³ami
Gospodyñ Wiejskich i Stowarzyszeniami poprzez organizowanie
pokazów, seminariów wyjazdowych wypoczynku dzieci i m³odzie-
¿y wiejskiej, organizowania konkursów dla kobiet i dzieci.
Konkursy organizowane przez Opolski ODR  w £osiowie z
udzia³em uczestników z powiatu g³ubczyckiego:
1. Agroliga 2013 - Wyró¿niono gospodarstwo Anny, Bogu
s³awa i Bartosza Mazur z  Zubrzyc Gmina G³ubczyce
2. Konkurs Z³oty K³os - I miejsce Kombinat Rolny Kietrz
III miejsce Boles³aw Kot - Jêdrychowice gmina Branice
Wyró¿nienie: Top Farms  G³ubczyce

3. Super Mleko - III miejsce w kategorii powy¿ej 6000 l mleka
rocznej produkcji. Barbara i Piotr Gnot Sucha Psina Gmina Babo-
rów Wyró¿nienie:Rolnicza Spó³dzielnia Produkcyjna Chróœcielów
4. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Odnawialnych ̄ ród³ach
Energii: III miejsce  Szymon Or³owski Zespó³ Szkó³ Mecha
nicznych w G³ubczycach
5. Gospodarstwo Rolne Przyjazne Œrodowisku Wyró¿nienie :
Iwona i Janusz Sêga  Uciechowice Gmina Branice
6. Kulinarne Dziedzictwo Opolszczyzny  Wyró¿nienia:
Ko³o Gospodyñ Wiejskich Zawiszyce,
Stowarzyszenie KGW W³odzienin
7. Konkurs Palm Wielkanocnych, Wyró¿nienie:
 KGW Chomi¹¿a

8. Konkurs Stroików Bo¿onarodzeniowych Wyró¿nienie :
KGW Zawiszyce  9. Konkurs Nasze Korzenie, Wyró¿nienie:
 Œwietlica Wiejska Zawiszyce
10. Wojewódzki Konkurs Piosenki Kresowej, Wyró¿nienia :
 Chór Feniks G³ubczyce,  Chór Margaretki Baborów
11. Wojewódzki Konkurs Zielone Lato, II miejsce w Kategorii
Agro-Eko Turystycznym, Lucyna i Jan Lenartowicz Boboluszki
12. Olimpiada M³odych Producentów Rolnych eliminacje w
£osiowie uczestnicy; Ma³gorzata Ognisty, Jaros³aw Korszy³ow-
ski, Marek Nogaj
13. Konkurs Wykwintnych Serników - powiat g³ubczycki
I miejsce  Stowarzyszenie Mi³oœników Su³kowa, II m. KGW Cho-
mi¹¿a, III m. KGW W³odzienin Wyró¿nienia: KGW Lewice, KGW
Dzier¿ys³aw, KGW Nowa Wieœ, KGW Pomorzowice
Prowadzone jest na bie¿¹co doradztwo wg potrzeb rolników i
KGW, szkolenia specjalistyczne i  praktyczne, wyjazdy szkole-
niowe, kursy stosowania œrodków ochrony roœlin, kursy BHP.
                                                                          Halina Sobaszek
Spotkaniu towarzyszy³a wystawka rêkodzie³a Pani Danuty  Da-
nylczuk z motywami wielkanocnymi pod patronatem KGW Po-
morzowice (fot.str.1GG,)
oraz rozstrzygniêcie konkursu na ciasto tortowe.

PODSUMOWANIE DZIA£ALNOŒCI
UPOWSZECHNIENIOWEJ OPOLSKIEGO OŒRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W £OSIOWIE

 TERENOWY ZESPÓ£ W G£UBCZYCACH  ZA 2013 R
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ZASADY ZG£ASZANIA WYPADKÓW
PRZY PRACY ROLNICZEJ

Szanowni Rolnicy
Rolnictwo obok górnictwa i budownictwa jest jedn¹ z najbar-

dziej wypadkowych ga³êzi produkcji. Du¿e ryzyko zdarzeñ wy-
padkowych w gospodarstwach rolnych wynika ze z³o¿onoœci
œrodowiska pracy rolnika (koniecznoœæ wykonywania ró¿nych
czynnoœci wymagaj¹cych odmiennych umiejêtnoœci) oraz licz-
nych zagro¿eñ z tym zwi¹zanych.

W rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o
ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (Dz.U. z 2013r., poz.1403 ze
zm.), za wypadek przy pracy rolniczej uwa¿a siê nag³e zdarzenie
wywo³ane przyczyn¹ zewnêtrzn¹ , które nast¹pi³o podczas wy-
konywania czynnoœci zwi¹zanych zprowadzeniem dzia³alnoœci
rolniczej albo pozostaj¹cych w zwi¹zku z wykonywaniem tych
czynnoœci:

1. na terenie gospodarstwa , które ubezpieczony prowadzi lub
w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowe-
go bezpoœrednio zwi¹zanego z tym gospodarstwem rolnym, lub

2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa
rolnego, albo w drodze powrotnej, lub

3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolne-
go zwyk³ych czynnoœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alno-
œci rolniczej lub w zwi¹zku z wykonywaniem tych czynnoœci, lub

4. w drodze do miejsca wykonywania czynnoœci, o których
mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.

Jeœli zdarzy siê wypadek przy pracy rolniczej, nale¿y go zg³o-
siæ do najbli¿szej Placówki Terenowej Kasy jak najwczeœniej,
bez zbêdnej zw³oki.

W toku postêpowania dowodowego ustala siê , czy zaistnia³a
zw³oka w zg³oszeniu wypadku. Konsekwencje niedope³nienia
tego obowi¹zku bierze siê pod uwagê przy ustalaniu okoliczno-
œci i przyczyn wypadku, które mog¹ mieæ wp³yw na odmowê
przyznania odszkodowania. Zg³oszenie wypadku w jak najkrót-
szym terminie le¿y, wiêc w interesie poszkodowanego.

Wypadek mo¿e zg³osiæ poszkodowany lub inna osoba, bez-
poœrednio w siedzibie KRUS lub za poœrednictwem poczty, tele-
fonicznie albo poczta elektroniczn¹.

Poszkodowany lub inna osoba zg³aszaj¹ca wypadek powinna
w szczególnoœci:

1. zabezpieczyæ w miarê mo¿liwoœci miejsce i przedmioty zwi¹-
zane z wypadkiem;

2. udostêpniæ miejsce wypadku i przedmioty zwi¹zane z wy-
padkiem;

3. wskazaæ œwiadków wypadku;
4. dostarczyæ posiadana dokumentacjê leczenia;
5. udzieliæ informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi

KRUS upowa¿nionemu przez Prezesa Kasy do prowadzenia
postêpowania dowodowego w sprawie ustalenia okolicznoœci i
przyczyn wypadku.

Po przyjêciu zg³oszenia wypadku w³aœciwa jednostka organi-
zacyjna Kasy ustala, czy poszkodowany podlega³ ubezpiecze-
niu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyñskiemu w dniu
zaistnienia wypadku. Je¿eli poszkodowany podlega³ ubezpiecze-
niu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyñskiemu w dniu za-
istnienia wypadku niezw³ocznie wszczyna siê postêpowanie do-
wodowe w celu wyjaœnienia okolicznoœci i przyczyn wypadku.

Ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi który dozna³ sta-
³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypad-
ku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, lub

cz³onkom rodziny ubezpieczonego zmar³ego wskutek wypadku
przy pracy rolniczej, przys³uguje jednorazowe odszkodowanie
powypadkowe.

Osoba uprawniona do ubiegania siê o odszkodowanie z tytu-
³u sta³ego lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu albo œmier-
ci wskutek wypadku przy pracy rolniczej powinna z³o¿yæ wnio-
sek o jednorazowe odszkodowanie.

Protokó³ powypadkowy stanowi podstawê do uznania b¹dŸ
nie uznania wypadku za wypadek przy pracy rolniczej w œwietle
art. 11 ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników.

Rok 2013 to kolejny rok, w którym odnotowano w Oddziale
Regionalnym KRUS w Opolu spadek liczby zg³oszonych zda-
rzeñ wypadkowych , tj. o 56 w porównaniu do 2012r. (2013r.-
357, 2012r.- 413).

Zmniejszy³a siê liczba wypadków œmiertelnych. Œmierci¹ po-
szkodowanego zakoñczy³ siê 1 zg³oszony wypadek, podczas
gdy w roku 2012 przyjêto 3 zg³oszenia wypadków œmiertelnych.

WskaŸnik wypadkowoœci zmniejszy³ siê, m.in. dziêki naszej
dobrej wspó³pracy, owocuj¹cej eliminowaniem zagro¿eñ w Wa-
szych gospodarstwach , a tak¿e postêpowaniem zgodnie z zasa-
dami bezpiecznej pracy.

Najwiêcej wypadków wystêpuje w grupach "upadek osób"
(38,41% wypadków z 302 wypadków, w których zakoñczono
postêpowanie dowodowe) oraz "pochwycenie i uderzenie przez
czêœci ruchome maszyn i urz¹dzeñ" (14,57% wypadków), kolej-
no "inne zdarzenia" (11,59% wypadków).

 W toku zakoñczonych postêpowañ dowodowych w 2013r.
ustalono m.in.:

* Miejsce zdarzenia:
Do wypadków najczêœciej dochodzi³o na podwórzu i w obej-

œciu gospodarstwa - 155 wypadków (51,32%), w pomieszcze-
niach produkcyjnych - 79 wypadków (26,16%) oraz w trakcie
prac wykonywanych na polach i ³¹kach - 31 wypadków (10,26%).

* Rodzaj wykonywanej pracy:
Najliczniejsze wypadki wystêpowa³y podczas obs³ugi zwie-

rz¹t - 60 wypadków (19,87%) chodzenia z przenoszeniem (w rê-
kach, na barku itp.) - 32 wypadki (10,6%) oraz podczas prac
polowych z maszynami i w czasie przygotowywania opa³u po 30
wypadków (9,93%).

* Udzia³ maszyn i urz¹dzeñ:
Wypadki z udzia³em maszyn i urz¹dzeñ stanowi³y 126 wypad-

ków (41,72%). Najczêœciej do wypadków dochodzi³o podczas
u¿ytkowania przyczep transportowych  - 29 wypadków, innych
maszyn i urz¹dzeñ - 20 wypadków (6,62%).

* Dzieñ tygodnia, pora dnia:
  Do wypadków dochodzi³o najczêœciej w poniedzia³ki - 56

wypadków (18,54%), pi¹tki - 54 wypadki (17,88%), soboty - 50
wypadków (16,56%), g³ównie w godzinach popo³udniowych -
po 154 wypadki.

* Urazy cia³a:
Wskutek wypadków przy pracy rolniczej najczêœciej docho-

dzi³o do urazów koñczyn górnych - 151 wypadków (50%), koñ-
czyn dolnych - 99 wypadków (32,78%) , g³owy i twarzy - 20
wypadków (6,62%).

 Inspektorzy ds. prewencji podczas prowadzonych postêpo-
wañ powypadkowych, tj. w oparciu o zeznania poszkodowa-
nych, œwiadków zdarzenia oraz innych osób, ustalenia dokona-
ne w trakcie oglêdzin miejsc i przedmiotów zwi¹zanych z wypad-
kiem oraz wszelkiej dokumentacji medycznej oraz proku

ratorskiej, identyfikowali i okreœlali przyczyny zg³oszonych
wypadków. Ustalone przyczyny wypadków by³y podstaw¹ do
sformu³owania zaleceñ prewencyjnych dla poszkodowanych.
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      Przyczyny wiêkszoœci wypadków to:
a) niew³aœciwa organizacja pracy - 221 wypadków (73,18%),

spowodowana g³ównie: - niew³aœciw¹ organizacj¹ stanowiska
pracy - 76 wypadków (25,17%), - niew³aœciwym zachowaniem
siê rolnika - 41 wypadków (13,58%), - nie u¿ywaniem ochron
osobistych przez rolnika - 37 wypadków (12,25%), - brakiem lub
niew³aœciwym pos³ugiwaniem siê maszynami, urz¹dzeniami i
narzêdziami - 33 wypadki (10,93%)

b) niew³aœciwy stan maszyn i urz¹dzeñ, narzêdzi i obiektów
budowlanych - 37 wypadków (12,25%) spowodowany g³ównie:

- wad¹ konstrukcyjn¹ lub niew³aœciwym rozwi¹zaniem tech-
nicznym i ergonomicznym maszyn - 17 wypadków (5,63%)

- niew³aœciwym stanem obiektów budowlanych - 11 wypad-
ków (3,64%)

c)  nieprawid³owe postêpowanie rolnika - 35 wypadków
(11,59%) spowodowane g³ównie:

- œwiadomym jego dzia³aniem (tj. niedostateczn¹ koncentracj¹
uwagi na wykonywanej czynnoœci i niew³aœciwym tempem pra-
cy, poœpiechem).

W 2013r. nie odnotowano zg³oszeñ chorób zawodowych rol-
ników oraz nie wydano ¿adnej decyzji odmawiaj¹cej przyznania
jednorazowego odszkodowania z tytu³u choroby zawodowej.

 W celu dalszego zmniejszenia liczby wypadków i ogranicze-
nia ich skutków Oddzia³ nadal bêdzie kontynuowa³ dzia³ania
prewencyjne wœród rolników i cz³onków ich rodzin. Bêd¹ one
przede wszystkim ukierunkowane na likwidowaniu najczêstszych
przyczyn wypadków z grupy "upadek osób".

¯yczê Pañstwu bezwypadkowej pracy w swoim gospodar-
stwie, a tak¿e proszê o zachowanie szczególnej ostro¿noœci przy
obs³udze maszyn i urz¹dzeñ.

Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ na szkoleniach w zakre-
sie bhp organizowanych przez KRUS, w najbli¿szej Placówce
Terenowej lub Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Spo³ecznego oraz na stronie internetowej KRUS
www.krus.gov.pl.

                Jan Krzesiñski         Dyrektor OR KRUS w Opolu

Kasa  Rolniczego  Ubezpieczenia  Spo³ecznego
Oddzia³  Regionalny  w  Opolu
 ul. Ozimska 51a,  45-058  Opole
tel.: (0-77) 453-78-41, 453-95-78, 454-47-77, 454-56-41,
 fax.: (0-77) 453-84-87
www.krus.gov.pl, e-mail: opole@krus.gov.pl

Stowarzyszenie rodziców dzieci niepe³nosprawnych
TACY SAMI z siedzib¹ w G³ubczycach ul. Niepodleg³oœci 8,
48-100 G³ubczyce informuje, ¿e na podstawie decyzji Burmistrza
G³ubczyc nr  SO.V.5311.03.2013 z dn. 29.11.2013 r. w okresie od
01.12.2013 r. do 31.12.2013 r. zorganizowa³o i przeprowadzi³o zbiór-
kê publiczn¹ na terenie miasta G³ubczyce w postaci sprzeda¿y
stroików i kartek œwi¹tecznych, w ramach której pozyska³o œrodki
finansowe w gotówwce w wysokoœci 422,93 z³. œrodki zosta³y
przeznaczne na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia
terapii integracji sensorycznej.

Dziêkujemy mieszkañcom za okazan¹ pomoc dla podopiecz-
nych stowarzyszenia. Wiêcej o dzia³alnoœci stowarzyszenia na
stronie  www.tacy-sami.org w imieniu stowarzyszenia Prezes sto-
warzyszenia - El¿bieta Ma³ko z góry dziêkujê i pozdrawiam

El¿bieta Ma³ko - Prezes Zarz¹du  "TACY SAMI"
ul. B. Chrobrego 21 48-100 G³ubczyce, www.tacy-sami.org
tel. + 48 601 341 199                                 >>>>>>>

             SIEDEM MEDALI
Z PUCHARU POLSKI TAEKWONDO
Od 7 do 9 marca 2014 roku w Ciechanowie  267 zawodników

z 36 klubów bra³o udzia³ w Pucharze Polski Taekwondo.
 Turniej mistrzowski czarnych pasów sta³ na bardzo wysokim

poziomie. Starowali
w nim Mistrzowie
Œwiata i Europy.

  Klub Sportowy
Taekwondo  w G³ub-
czycach reprezento-
wa³o 8 osób. Nasi za-
wodnicy startowali w
kategorii seniora i ju-
niora  i zdobyli razem
7 medali (3 z³ote, 2
srebrne i 2 br¹zowe).
Bardzo dobry wystêp
Bartosza S³odkowskiego   w najciê¿szej kategorii powy¿ej 85 kg
da³ mu I miejsce. Nasz aktualny Mistrz Polski ponownie w finale
pokona³ Mistrza Europy Seniorów. Paulina Szpak zajê³a III miejsc
w uk³adach. Niespodziankê sprawi³y nasze juniorki, które po raz
pierwszy wystartowa³y  w kategorii seniora odnosz¹c powa¿ne
sukcesy. Kamila Ciechanowska zajê³a II miejsce w uk³adach a
Karolina Konik by³a III w walkach do 62 kg remisuj¹c walkê z
Mistrzyni¹ Europy Seniorów o wejœcie do fina³u. Niestety   w
dogrywce uleg³a doœwiadczonej zawodniczce.  W kategorii ju-
niora nie zawiod³y nasze faworytki Kamila Ciechanowska I miej-
sce walki do 55 kg i II miejsce uk³ady oraz Karolina Konik I m
walki do 65 kg. Tak dobry start daje spore nadzieje na wysokie
wyniki  w tym roku.

 Przed naszymi zawodnikami jeszcze Mistrzostwa Europy Ryc-
cione W³ochy, Puchar Œwiata Montego Bay  Jamajka i Puchar
Europy Budapeszt Wêgry.

Nasi sportowcy ju¿ wczeœniej wygrywali turnieje rangi œwia-
towej i europejskiej co przy takiej dyspozycji daje poczucie opty-
mizmu na przysz³oœæ

                                                              trener Daniel Jano

>> > Niestety na obecn¹ chwilê nasze Stowarzyszenie nie mo¿e
zbieraæ pieniêdzy z 1% podatku. Niektórzy z naszych podopiecz-
nych maj¹ za³o¿one subkonta, pieni¹dze zebrane dziêki ¿yczli-
woœci ludzi dobrej woli pomagaj¹ im w zakupie sprzêtu rehabi-
litacyjnego, dojazdów do specjalistów, zakupie leków czy umo¿-
liwiaj¹ udzia³ w turnusach rehabilitacyjnych. Je¿eli ktoœ chcia³-
by pomóc naszym podopiecznym poni¿ej podajemy dane po-
trzebne do wpisania w rozliczeniu podatkowym.  Serdecznie
dziêkujemy za ¿yczliwoœæ okazan¹  naszym podopiecznym.

KRS: 0000037904 Cel szczegó³owy 1%:
23296 Ganczarski £ukasz Wojciech
KRS: 0000037904 Cel szczegó³owy 1% :
19132 Joanna Hajda KRS: 0000037904 Cel szczegó³owy 1%:
15510 Komorowska Lilianna Barbara
KRS: 0000037904 Cel szczegó³owy 1%: Rafa³ Kowarski
KRS: 0000037904 Cel szczegó³owy 1%: 8655 Ma³ko Adam
KRS: 0000037904 Cel szczegó³owy 1%:
16596 Mojzyk Szymon Stanis³aw
KRS: 0000032355 Cel szczegó³owy 1% : Mateusz Podstawka
KRS: 0000037904 Cel szczegó³owy 1%:
 8615 Wysoczañska Lena Maria
KRS: 0000037904 Cel szczegó³owy 1%: 6030 Ewa Zaj¹c
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"KRESY NASZYCH MARZEÑ
- RAJÓW UTRACONYCH W DZIECIÑSTWIE

RUBIE¯E GDZIE Z KAPELUSZEM W RÊKU MÓWI¥ TWARZE..."

W  STANIS£AWOWIE mamy czas wolny. Przeznaczamy go
na zakupy t³umnie odwiedzamy ogromny bazar, na którym jest
wszystko..... No mo¿e prawie wszystko....

Na co baczne oko maj¹ widoczni stró¿owie porz¹dku. Po zakwate-
rowaniu w Stanis³awowie w Domu Pielgrzyma przy parafii i koœciele
pw. Chrystusa Króla i posi³ku - indywidualne wyprawy na miasto.
Spotykamy Polak z Przemyœla, o¿eniony z Ukraink¹ zaprasza do
siebie, chce rozmawiaæ...... Niestety!!!!! Jutro wyje¿d¿amy.

We czwartek 18. lipca po mszy œw. i œniadaniu, pakujemy ba-
ga¿e do autobusu, ¿egna nas proboszcz parafii ks.Bazyli Pawe³-
ko. Jedziemy w kierunku granicy. Zatrzymujemy siê w ROHATY-
NIE le¿¹cym w pó³nocno-zachodniej czêœci Wy¿yny Podolskiej
nazywanej Opolem. Od podolskiego p³askowy¿u ró¿ni j¹ teren
pagórkowaty z licznymi ci¹gami wzgórz o stromych stokach i
³agodnie sp³aszczonych grzbietach. G³ówne wzniesienie to Po-
pielicha licz¹ca 443m, a g³ówne rzeki to Z³ota i Gni³a Lipa oraz
Œwirz.  Tak  jak inne miejscowoœci ucierpia³ w czasie najazdu
Tatarów/1240-41/. W XIV. nale¿a³ do arcybiskupstwa halickiego,
póŸniej do rodów Wo³czków, Rohatynców, Chudeckich. W Ro-
hatynie zmar³ w 1477 r. biskup lwowski Grzegorz z Sanoka - wybitny
humanista i poeta, swoj¹ karierê zaczynali duchowni Marcin Kromer
- historyk, geograf i pisarz oraz kaznodzieja Piotr Skarga.

Najs³awniejsz¹ mieszkank¹ by³a Anastazja Lisowska- córka
popa wziêta przez Tatarów w jasyr w 1520r. i sprzedana do hare-
mu su³tana Sulejman Wspania³ego. Pod imieniem Roksalany zo-
sta³a pierwsz¹ ¿on¹ w³adcy i matk¹ jego nastêpcy Sulima II. Uwa-
¿a siê, ¿e na jej proœbê su³tan obieca³ nigdy nie wojowaæ z Rzecz-
pospolit¹. Dziœ w centralnym miejscu rynku stoi jej pomnik. Tur-
cy napadali na miasto wiele razy, w 1648r. opanowali je kozacy.
Za rz¹dów Austriaków nale¿a³ do ksiê¿nej Zofii Lubomirskiej. W
czasie okupacji hitlerowskiej urz¹dzono getto, do którego œci¹-
gniêto ¯ydów z okolicznych miejscowoœci. Od marca 1942 do
stycznia roku nastêpnego wymordowano ok.3,5 tys., a ponad 1
tys. wywieziono do obozu w Be³¿cu.  Wokó³ rynku w kszta³cie
czworoboku zachowa³a siê stara zabudowa, w tym pa³ac Lubo-
mirskich. We wschodniej stronie góruje wie¿a i bry³a koœcio³a
pw. œw. Miko³aja, w którym po 1945 roku mieœci³ siê magazyn
zbo¿owy, póŸniej sklep meblowy, co doprowadzi³o do ca³kowite-
go zniszczenia. Obecnie jest piêknie odremontowany. Na cmenta-
rzu znajduje siê Pomnik Niepodleg³oœci poœwiêcony 49 ¿o³nierzom
polskim poleg³ym w wojnie 1919-20, a obok niego nagrobki ¿o³nierzy
ukraiñskich poleg³ych w tych samych latach oraz ¿o³nierzy radziec-
kich z 1944r. Na obrze¿ach miasta s¹ szcz¹tkowe dwa cmentarze/kirku-
ty/ ¿ydowskie, a w miejscu kaŸni dwa pomniki ofiar holokaustu.

Po prawej stronie zostawiamy Lwów, urzeczeni patrzymy na
sielskie widoki. Formalnoœci na granicy/Korczowa/ trwaj¹ krót-
ko, po godzinie ju¿ Polska. Zatrzymujemy siê w RADYMNIE.

Wzniesiono tu zabudowania typowe dla wsi wo³yñskich, aby
odtworzyæ to, co wydarzy³o siê siedemdziesi¹t lat temu. Za dwa
dni bêdzie tu inscenizacja tej tragedii. Te rany ci¹gle bol¹!!!!!
Dzielimy siê wra¿eniami. Jak  Agata Dworzak - wszyscy zwrócili
uwagê na pas¹ce siê byd³o i konie - wolno chodz¹ce/nieprzypiê-
te/ - stada drobiu, potê¿ne budowle, pa³ace w Podhorcach, twier-
dze w Chocimiu i Kamieñcu Podolskim, równie¿ na mnogoœæ
drzew brzoskwiniowych orzechów w³oskich, krzewów winnej la-
toroœli?. Najwiêkszy zachwyt wzbudzi³y krajobrazy Podola urze-
kaj¹ce i niepowtarzalne..........       Oddajmy jednak g³os poecie :

" Jasne s³oñce nad Podolem
Po parowach kraj siê zboczy³
Wielkim ³ukiem czy pó³kolem
Dniestr ku morzu siê zatoczy³
W jarach kraj ku rzekom spada
Ziemia g³uchym jêkiem gada
Dumka mówi o przesz³oœci
A wiatr bieli bia³e koœci
Kiedy spuœcisz siê ku wodzie
Toœ zajecha³ niby w góry
Ska³a ¿ebrem wzrok ubodzie
Brzegowiska istnie mury.
Po nich pnie siê zaroœl m³oda
Z nich urwisko ska³ opad³o
Na ³otokach szumi woda,
a staw czysty jak zwierciad³o
Lecz gdy wymkniesz siê z parowu
Ska³y znikn¹, szum nastanie
Jakbyœ by³ na stepie znowu
Równo, cicho znów na ³anie”

Jad¹cy z nami Czech Pavel Kuca zwróci³ uwagê na inny fakt,
wszystko, co s³u¿y ideologii jest wielkie np. pomniki, ludzie jak-
by "mali", smutni- mo¿e to cecha nas s³owian, tak rzadko siê
œmiejemy- zastanawia siê ?  Przeczy temu atmosfera w autobusie.
Tu o dobre samopoczucie dba nasz kapelan - ks. Adam Szubka.
Tradycyjna "Kuku³eczka" wykonywana z podzia³em na role, pio-
senki, arie, konkursy....i sza³owa oryginalna"batiarówka".

...¯yczymy dalszego zdrowia i wielu, wielu lat pos³ugiwania
parafianom w Bogdanowicach i nam wdziêcznym KRESOWIA-
KOM.  Po drodze spóŸniony obiad w Pilznie, o pó³nocy wje¿d¿a-
my na parking w G³ubczycach, gdzie oczekuj¹ najbli¿si.  Dziewi¹-
ta pielgrzymka dobieg³a koñca...

  Tak !!! To ju¿ dziewiêæ razy organizatorzy : pp E.Wo³oszyn
 i K.Naumczyk oraz ks.Adam prowadzili nas do ZIEMI OJCÓW.
Autor tekstu: Tadeusz Skrzyp
Zdjêcia: Bart³omiej Mazurkiewicz

POWIATOWE MUZEUM
 ZIEMI G£UBCZYCKIEJ
Godziny otwarcia  w sezonie letnim od 01.06 do 30.09
     wtorek - czwartek   10.00-15.30
     pi¹tek  11.00-17.30.
     niedziela (2. i 4. w miesi¹cu) 13.00-16.30
     poniedzia³ek i  sobota-nieczynne
w pozosta³ym okresie- od 01.10 do 31.05
   wtorek - pi¹tek     10.00-15.30
    niedziela (2. i 4. w miesi¹cu)  12.00-15.30
    poniedzia³ek, sobota -nieczynne
ostatnie wejœcie na wie¿ê 15-30 min. przed zamkniêciem
Bilety wstêpu do muzeum i na taras widokowy w cenie:
Bilet normalny    3 z³,  Bilet ulgowy    2 z³
W œrodê wstêp wolny od op³at na wystawy sta³e  i wiêk-

szoœæ  czasowych za wyj¹tkiem tarasu widokowego
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                           BULIMIA
            K³opoty bêdzie mieæ Marek
Marek wróci³ z si³owni. Trenuje tam trzy razy w tygodniu.

Zaraz po powrocie zacz¹³ szukaæ picia w lodówce. Gdy wresz-
cie znalaz³ wodê - pochwali³ siê Paw³owi.  S³uchaj Pawe³ - nie
jad³em dziœ ca³y dzieñ - us³yszawszy  to, Pawe³ okropnie siê
przestraszy³ sytuacj¹ Marka. Usi¹dŸ, porozmawiamy. Zasko-
czy³eœ  mnie i nie wiem, co odpowiedzieæ…

Po chwili namys³u doradzi³ Markowi, by ten opowiedzia³
mu o wszystkim po kolei.W koñcu odezwa³ siê Pawe³, Z tego,
co mówisz, wynika,¿e nie jesz rano œniadania, wobec tego je-
steœ os³abiony podczas æwiczeñ. Zauwa¿, ¿e chodzisz na SI-
£OWNIÊ… Podnosisz tam ciê¿ary, biegasz na bie¿ni…To jest
ogromny wysi³ek. Nie powinieneœ tak postêpowaæ. Martwiê
siê o ciebie. Przecie¿ bardzo ³atwo mo¿esz tam zas³abn¹æ. No,
tak . Ale czasem tak siê najem, nie mogê siê powstrzymaæ, ¿e
po takim posi³ku zaczynam wymiotowaæ. To te¿ nie jest dobre.
Wiesz o tym, nie? Mo¿e siê nawet zdarzyæ, ¿e wyl¹dujesz w
szpitalu.Tym razem przerazi³ siê Marek. Ja…w… szpitalu???
By³ taki wystraszony…Jeszcze nigdy nie mia³ do czynienia ze
szpitalem. Na to Pawe³ - Nie wyl¹dujesz tam, jeœli bêdziesz siê
staraæ kontrolowaæ swoje zachowanie. Ale… to nie jest takie
³atwe. Ty nawet nie wiesz, jak to jest… To taki…wewnêtrzny
ból. Jak siê nie najem, zaczynam œwirowaæ… TO jest silniej-
sze ode mnie. Czujê, jak to mn¹ kieruje. Mówi mi: ,, jedz ,jedz''.
No, wiêc jem, chocia¿ nie mam si³. Wiesz, jaki czêsto jestem
wyczerpany??? Najpierw to jedzenie gromadzi siê we mnie, a
potem… Musze siê tego pozbyæ, bo mam wra¿enie, ¿e jeœli
zjem jeszcze coœ - pêknê. Rozumiesz? Tego tak ³atwo nie da siê
opanowaæ. Czujê, jakbym mia³ w sobie potwora… G³os mu
siê za³ama³. Rozp³aka³ siê. Pierwszy przyszed³ do siebie Pawe³.
Wiesz, spróbujê ci pomóc. Jednak niczego nie obiecujê. Wiem,
¿e jest ci ciê¿ko… Ale nie wiem, do kogo powinniœmy siê zg³o-
siæ. No, nic - ja bêdê szukaæ pomocy, lecz najpierw chodŸmy
do parku. Odpoczniesz, nabierzesz si³, zapomnisz o k³opo-
tach… Chcesz iœæ?  No, jasne! Œwietnie, chodŸmy. Gdy dotarli
na miejsce, Pawe³ stara³ siê rozmawiaæ z Markiem na zwy-
czajne tematy (sport, muzyka). Starannie omija³ temat jedze-
nia, gdy¿ wiedzia³, ¿e jego kumpel i tak jest tym strasznie wy-
mêczony. Gdy wrócili do domu, rozmawiali tylko o koszy-
kówce…. Nastêpnego dnia, Pawe³ poszed³ szukaæ pomocy u
psychologa. Ten doradzi³ mu, by stara³ siê zajmowaæ Marka
czymœ innym, ni¿ jedzenie. Jednak Marek nie powinien wi-
dzieæ za du¿o jedzenia w kuchni, a œniadania i obiady powin-
ny byæ w miarê lekkie. Pawe³ zastosowa³ siê do tych zaleceñ.
Po paru dniach zauwa¿y³, ¿e Marek nie podjada,a po tygo-
dniu zacz¹³ normalnie jeœæ

.                                                                             Gabrysia

POWTÓRKA  Z  TUWIMA W LICEUM
Ale dlaczego z Tuwima ?
W 2013 roku przypada³a  60 rocznica œmierci Tuwima -

zmar³ 27 grudnia 1953 roku   w Zakopanem. Ostatniego dnia
¿ycia na kawiarnianej serwetce  zapisa³ swoje ostatnie zdanie:
"Ze wzglêdów oszczêdnoœciowych polecam zgasiæ œwiat³oœæ
wiekuist¹..." Minê³o te¿ sto lat od jego poetyckiego debiutu -
publikacji wiersza "Proœba" w  Kurierze Warszawskim.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym
znaczeniu dorobku poety dla dziedzictwa narodowego, og³osi³
rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima. Przyj¹³ zg³oszon¹ uchwa³ê ar-
gumentuj¹c: "Obie rocznice stanowi¹ okazjê do oddania ho³du
temu wielkiemu poecie, który kszta³towa³ jêzyk, wyobraŸniê i
spo³eczn¹ wra¿liwoœæ wielu pokoleñ Polaków, ucz¹c ich zarazem
poczucia humoru i ukazuj¹c optymizm codziennego ¿ycia".

Ogólnopolskie  obchody  Roku Tuwima,  bogate  w wyj¹tkowe
wydarzenia  i ró¿ne  przedsiêwziêcia inspirowane twórczoœci¹ i
¿yciem poety , by³y impulsem do "spotkañ”  z patronem  roku w
Zespole Szkó³  Ogólnokszta³c¹cych  im. Adama Mickiewicza.

 W bibliotece  szkolnej,  przy specjalnie przygotowanych sto-
likach, jak  w dawnej kawiarni "Pod Pikadorem", uczniowie i
nauczyciele mogli wczytaæ  siê w utwory pisarza oraz ksi¹¿ki    i
czasopisma omawiaj¹ce  jego twórczoœæ oraz  biografiê.

W bibliotecznej kawiarni prezentowano m. in. wa¿n¹ dla fa-
nów poety  ksi¹¿kê, najnowsz¹ biografiê autorstwa  Mariusza
Urbanka  "Tuwim. Wylêkniony bluŸnierca", który tak okreœla jej
bohatera :Nazywano go ksiêciem poetów, debiut porównywano
do debiutu Adama Mickiewicza, a dzie³o jego ¿ycia "Kwiaty
polskie" zestawiano z "Panem Tadeuszem".

Z kolei materia³y zgromadzone na okolicznoœciowej wystawie
"Powtórka z Tuwima" (foto str. 19)  pozwala³y przypomnieæ
wszystkim znane i odkryæ nieznane fakty z ¿ycia tego  -  jednego
z najpopularniejszych polskich poetów, wspó³za³o¿yciela grupy
poetyckiej  "Skamander"  , autora tekstów kabaretowych, t³u-
macza, bibliofila i kolekcjonera.  Zwiedzaj¹cy  dowiedzieli siê , ¿e
by³ zapalonym kolekcjonerem, pasjonatem zbierania wszelkiego
rodzaju ciekawostek literackich, kalamburów, ³amañców rymo-
wych.  Spod jego pióra wychodzi³y liczne dowcipne teksty, czê-
sto w lapidarnej formie aforyzmów. Oto niektóre z nich :

Gratulacje - najuprzejmiejsza forma zawiœci.
Milczenie to tekst, który niezwykle ³atwo jest b³êdnie
 zinterpretowaæ.
Odpowiedzialnoœæ - to, co inni powinni ponosiæ.
Para - woda w natchnieniu.
Pch³a - owad, który zszed³ na psy.
Pesymista - optymista z praktyk¹ ¿yciow¹.
Plan - coœ, co potem wygl¹da absolutnie inaczej.
Pieni¹dze -  s¹ to sumy po¿yczone  w celu sp³acenia d³ugu,
a wydawane na coœ innego.
¯ycie - okres czasu, którego pierwsz¹ po³owê zatruwaj¹
nam rodzice, a drug¹ dzieci.
W ramach œwiêtowania Roku Tuwima  uczniowie  mogli  spraw-

dziæ swoje wiadomoœci  w konkursie literackim "Tuwim znany i
nieznany". Nale¿a³o  rozwi¹zaæ  ³amig³ówkê, która wymaga³a
podania informacji o poecie. Wœród 46 uczestników rozlosowa-
no nagrody ksi¹¿kowe i pami¹tkowe dyplomy, które  otrzymali:

1. Izabela Widlarz z klasy 3d,  2. Szymon Tanta³a z klasy 2a
3. Maciej Medyñski z klasy 1 b
Zwyciêzcom gratulujemy i ¿yczymy mi³ej lektury.
Nagrody dla zwyciêzców zakupi³a Rada Rodziców , za co bar-

dzo dziêkujemy.>>>

 >>>  Porcja wiedzy zosta³a w literackiej, kawiarnianej bibliote-
ce podana  -  jak zostanie wykorzystana?

Tuwimowska  recepta na ¿ycie by³a nastêpuj¹ca "¯yj tak , aby
Twoim znajomym zrobi³o siê nudno, gdy umrzesz". On nie ¿yje, ale
z jego utworami nie jest nudno. W biografii  poety Urbanek stwier-
dza :  "Liczy siê Tuwim - poeta. […] A gdyby nawet kiedykolwiek
mia³o zabrakn¹æ Tuwima poety, zostanie jeszcze Tuwim t³umacz."

Organizatorki œwiêtowania z Tuwimem,  mgr Maria Oleksiejuk
i  mgr Agata Wo³oszyn maj¹  nadziejê, ¿e uczestnicy zechc¹
siêgn¹æ po twórczoœæ poety, a mo¿e  przeczytaj¹  "Kwiaty pol-
skie".                                Maria Oleksiejuk (foto str. 19)
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SOSW  NA WARSZTATACH
KULINARNYCH pt.

"ŒL¥SKA KUCHNIA POSTNA"
6 marca 2014r.  reprezentacja uczniów Spe-

cjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawcze-
go,wziê³a udzia³  w warsztatach kulinarnych,
które mia³y miejsce w Zamku w Wiêkszycach.

Warsztaty zosta³y zorganizowane w ramach
nagrody dla uczniów, którzy w ubieg³ym roku
brali udzia³ w Konkursie Wiedzy o Œl¹sku w
SOSW  w Kêdzierzynie -KoŸlu.

Uczniów przywitano w iœcie królewskim sty-
lu, w prze-
piêknych
s a l a c h
z a m k o -
w y c h ,
opowia -
daniem o
h i s t o r i i
tego miej-
sca. Na-
stêpnie odby³ siê pokaz multimedialny przed-
stawiaj¹cy tradycyjne potrawy postne przyrz¹-
dzane na
Œ l ¹ s k u .
Znaj¹c ju¿
niezbêdne
sk³adniki i
p r z e p i s y
uczniowie
wraz z opie-
k u n a m i
udali siê do
kuchni zamkowej. Tam zostali podzieleni na dru-
¿yny, wylosowali przepis na potrawê, któr¹ na-
stêpnie przyrz¹dzili.  W "postnym menu" znala-
z³y siê: zupa/krem z ziemniaków, sa³atka jarzy-
nowa, jajka faszerowane oraz sa³atka œledzio-
wa. Dru¿yna z G³ubczyc mia³a za zadanie przy-
rz¹dziæ sa³atkê jarzynow¹. Pod czujnym okiem
szefów kuchni prace przebieg³y bardzo spraw-
nie. Nie mog³o zabrakn¹æ ¿adnego detalu, z es-
tetyk¹ podania w³¹cznie.

Po uporz¹dkowaniu stanowisk, przyrz¹dzo-
ne potrawy postne zosta³y rozniesione na ele-
gancko nakryte sto³y. Nastêpnie uczestnicy
warsztatów z chêci¹ próbowali potraw przyrz¹-
dzonych przez swoich kolegów i kole¿anki oraz
wymieniali opinie na temat ró¿nych smaków.

Taki rodzaj zajêæ dla uczniów niepe³nospraw-
nych ma ogromn¹ wartoœæ - jest to dla nich za-
równo szko³a ¿ycia, jak i rodzaj terapii. Co wiê-
cej, ka¿dy z nich móg³ przez chwilê poczuæ siê
jak na planie jednego z telewizyjnych progra-
mów kulinarnych.

Serdecznie dziêkujemy organizatorom "Spo-
tkania Kulinarnego pt. Œl¹ska Kuchnia Postna"
za zaproszenie oraz w³aœcicielom Zamku w Wiêk-
szycach za bardzo mi³e ugoszczenie.

                                          Edyta Wolny

MIÊDZYNARODOWE
MISTRZOSTWA  POLSKI  w TAEKWONDO

W dniach od 14 -15.03.2014 r. w Czêstochowie odby³y siê Miêdzynaro-
dowe Mistrzostwa Polski w Taekwondo. W zawodach startowa³o 630 zawodni-
ków z Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Mo³dawii i Polski.

By³ to turniej otwarty dla innych dyscyplin. Star-
towali w nim zawodnicy taekwondo olimpijskie-
go, taekwondo tradycyjnego, karate oraz kickbo-
xingu. Nasz klub oraz klasy sportowe ZS w Pietro-
wicach godnie reprezentowa³a 16 osobowa ekipa.
W kategorii seniora po raz kolejny nie zawiód³ Bar-
tosz S³odkowski wygrywaj¹c swoj¹ kategoriê wa-
gow¹ powy¿ej 84 kg. Du¿¹ niespodziankê zrobi³a
dru¿yna dziewcz¹t w sk³adzie: Kamila Ciechanow-
ska, Daria Baran, Oliwia Fulneczek i Natalia Ka-
tañska zajmuj¹c III miejsce w uk³adach dru¿yno-
wych w kategorii seniorów czarnych pasów, w
których to startowa³y razem dru¿yny mêskie i ¿eñ-
skie. Podobnie w uk³adach indywidualnych na-
sze dziewczêta rywalizowa³y z ch³opakami. W ka-
tegorii juniora dominowa³y: Karolina Konik I m.
walki do 64 kg i II m walki do 170 cm, Kamila Cie-
chanowska    I m walki do 170 cm i II m uk³ady,
Ma³gorzata Bernaœ II m walki do 50 kg, Olga Ja-

b³oñska III m walki do 64 kg i III m uk³ady. Kadeci:
Daria Baran II m uk³ady, Kinga Sztucka II m walki
do 50 kg, Natalia Katañska III m uk³ady. Cieszy fakt,
¿e za starszymi kolegami roœnie ju¿ utalentowana m³o-
dzie¿, która zdobywa medale Mistrzostw Polski w ka-
tegorii wiekowej kadeta. Nasi zawodnicy przywieŸli
z Mistrzostw Polski w Czêstochowie 3 z³ote meda-
le,  5 srebrnych i 4 br¹zowe. Razem 12 medali.

                                                                             DJ

INDYWIDUALNY TURNIEJ TENISA STO£OWEGO
O PUCHAR BURMISTRZA G£UBCZYC
10.03.2013 r. w Zespole Szkó³ w Pietrowicach odby³ siê  Turniej Tenisa

Sto³owego . Celem turnieju by³o: popularyzacja gry   w tenisa sto³owego oraz
aktywne spêdzanie czasu wolnego. Do pietrowickiej szko³y przyjecha³o 70 mi³o-
œników ping ponga niemal z ca³ego powiatu g³ubczyckiego a liczn¹ grupê repre-
zentowali nasi po³udniowi s¹siedzi z Czeskiej Republiki. Grano systemem rosyj-
skim do dwóch przegranych meczów oraz systemem ka¿dy z ka¿dym. Najlepsi
zawodnicy  w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali pami¹tkowy
medal, dyplom oraz puchar. Jan Krówka Burmistrz G³ubczyc oraz Bogdan Kulik
dyrektor Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach sk³adaj¹ podziêkowania za pomoc w
organizacji turnieju panu Dariuszowi Sza³agan, Przyszkolnemu Klubowi Tenisa
Sto³owego w Pietrowicach oraz dyrekcji ZOKiSu w G³ubczycach.

Puchar Burmistrza w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali:
Kamila Ciechanowska,  Kamila Bobariko , Kamil Sabat, Jakub K¹dzio³a,  Robert

Sawczuk, Marek Niemczycki,  Zdenek Pavlik    (foto str.13>>>)     Daniel Jano
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G£UBCZYCKA RADA SENIORÓW
    Rada Miejska w G³ubczycach w dniu 22 stycznia 2014

uchwa³¹ nr XLIV/337/14 powo³a³a G³ubczyck¹ Radê Seniorów.
    Od wielu lat obserwuje siê starzenie spo³eczeñstwa, zmieni³

siê równie¿ sposób postrzegania osób starszych. Obecnie se-
niorzy to osoby aktywne spo³ecznie, kreatywne, podejmuj¹ce
wiele inicjatyw i dzia³añ na rzecz swojego œrodowiska. Grupa
spo³eczna jak¹ tworz¹ seniorzy sta³a siê bardzo du¿a, zatem nie
powinno nikogo dziwiæ, ¿e osoby starsze chc¹ mieæ realny wp³yw
na ¿ycie spo³eczne. St¹d pomys³ powo³ania Rady Seniorów.

    Dzia³ania statutowe G³ubczyckiej Rady Seniorów to
 "integracja, wspieranie i reprezentowanie œrodowiska osób
starszych na zewn¹trz poprzez:
1) œcis³¹ wspó³pracê z w³adzami gminy przy rozstrzyganiu istot
nych spraw seniorów,
2) integracjê i wspieranie œrodowiska osób starszych oraz re
prezentowanie zbiorowych potrzeb osób starszych,
3) przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetów
i dzia³añ na rzecz  seniorów,
4) zg³aszanie uwag do przekazanych do zaopiniowania aktów
prawa miejscowego,
5) wspieranie ró¿norodnych form dzia³alnoœci kulturalnej, re
kreacyjnej i sportowej  oraz edukacyjnej, w tym w szczególno
œci rozwijanie umiejêtnoœci cyfrowych,
6) d¹¿enie do odtwarzania i umacniania miêdzypokoleniowych
wiêzi spo³ecznych poprzez dzia³ania na rzecz samooceny i sa
morealizacji,
7) wspó³dzia³anie i wspó³pracê z organizacjami i instytucjami
dzia³aj¹cymi na terenie  Gminy G³ubczyce w sprawie organiza
cji dzia³añ dla seniorów,
8) wydawanie opinii, formu³owanie wniosków s³u¿¹cych roz
wojowi dzia³alnoœci na rzecz seniorów, czynne uczestnictwo w
tworzeniu d³ugofalowej polityki   senioralnej gminy (np. Gmin
nej Strategii Rozwoju),
9) upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i mo¿liwo
œciach, a przede wszystkim wzmacnianie wp³ywu seniorów na
decyzje podejmowane przez w³adze lokalne w tym na jakoœæ
us³ug przeznaczonych dla tej grupy wiekowej".

    W dniu 12.03.2014r odby³o siê pierwsze posiedzenie G³ub-
czyckiej Rady Seniorów, na którym wybrano cz³onków Prezy-
dium. Przewodnicz¹cym Rady zosta³ pan Janusz Peczkis, funk-
cjê vi-ce Przewodnicz¹cej Rady powierzono pani Marii Bernac-
kiej, a Sekretarzem Rady zosta³  Jerzy Skrzekut. W sk³ad Rady
wesz³o 11 przedstawicieli ró¿nego rodzaju stowarzyszeñ z tere-
nu Gminy G³ubczyce, które prowadz¹ dzia³ania na rzecz osób
starszych lub w swoich szeregach zrzeszaj¹ osoby starsze, a
tak¿e z instytucji gminnych. Cz³onkowie Rady pe³ni¹ funkcje
spo³ecznie. Kadencja obecnej G³ubczyckiej Rady Seniorów koñ-
czy siê wraz z up³ywem kadencji Rady Miejskiej w G³ubczycach
w 2014r.                                                                      Liliana D¹browa

 XX Miêdzynarodowy Turniej Karate
 " RADA REGENTÓW".
8 marca 2014r w Zawadzkiem odby³ siê XX Miêdzynarodo-

wy Turniej Karate  " RADA REGENTÓW".
W zawodach startowa³o 290 zawodników z 22 klubów. Ludo-

wy Zespó³ Sportowy Karate-Do G³ubczyce reprezentowali: Klau-
dia Bociek, Szymon Cieœlik, Maciej Kowalczyk, Michalina Jung,
Alan Orzechowski, Aleksander Kolasa, Tomasz Kolasa, Klau-
diusz Leliñski, Mateusz Stankiewicz, Jakub Patryjach, Franci-
szek Wysocki.

Zawody odby³y siê na bardzo wysokim poziomie o medalach
decydowa³y nie tylko umiejêtnoœci ale i szczêœcie i losowanie.
Zawodnicy naszego klubu wywalczyli 5 z³otych medali, dwa
srebrne i dwa br¹zowe z czego Szymon Cieœlik zloty medal w
kata 12-13 lat, Maciej Kowalczyk z³oty medal w kata 10 lat oraz w
kumite-fantomy, Jakub Patryjach zloty medal w kata 9 lat, Klau-
diusz Leliñski z³oty medal w kata 7 lat, Srebrny medal w kata 7 lat
zdobyli Franciszek Wysocki oraz Julia Hac, br¹zowy medal w
kata 10 lat zdoby³a Michalina Jung oraz Mateusz Stankiewicz w
kata 9 lat.Tak dobre wyniki zawodnicy zawdziêczaj¹ w³aœciwe-
mu przygotowaniu na obozie w Pokrzywnej i  Piotrowicach.
Janusz Ho³da

W dniach 24. do 28.02.2014r.
w Piotrowicach  odby³ siê Piknik
rodzinny LZS Karate-Do G³ubczyce.

W trakcie pikniku odby³y siê cztery treningi w tym trzy z kara-
te i jeden z Krav Maga, egzaminy, spotkanie z funkcjonariusza-
mi policji i pogadank¹ na temat uzale¿nieñ, zabawy i treningów
bez œrodków wspomagaj¹cych itp, bal przebierañców oraz ogni-
sko. Nastêpne spotkanie odbêdzie siê koñcem sierpnia 2014r.
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OG£OSZENIE O PRZETARGU
NA SPRZEDA¯ SAMOCHODU

S£U¯BOWEGO
Gmina G³ubczyce zaprasza do wziêcia udzia³u w przetargu

na sprzeda¿ samochodu s³u¿bowego. Przedmiotem przetargu
jest samochód marki Fiat STILO - o poj. 1596 cm3, rok pro-
dukcji 2003. Cena wywo³awcza - 5 700 z³. Pojazd bêdzie mo¿na
ogl¹daæ w dniach pracy urzêdu tj. pon. 7.30-16.30, wtorek,
œroda, czwartek 7.30 - 15.00, pi¹tek 7.30 - 13.00 w Urzêdzie
Miejskim w G³ubczycach przy ul. Niepodleg³oœci 14, po uprzed-
nim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 77 485 23 20.

Og³oszenie o przetargu ofertowym
 na sprzeda¿ samochodu s³u¿bowego

Nazwa i siedziba sprzedaj¹cego:
Urz¹d Miejski w G³ubczycach z siedzib¹ w G³ubczycach przy

ul. Niepodleg³oœci 14 Tel. 77 4852320, Fax 77 4852416 e-mail:
sekretarz@glubczyce.pl

Przedmiot przetargu:
Marka i typ pojazdu: samochód osobowy marki Fiat STILO

1.6 KAT 5d SW 192 o poj. 1596 cm3   Numer rej. OGL N 987
Nr identyfikacyjny (VIN) ZFA19200000349871
Rodzaj pow³oki lakierniczej: zielony metaliczny
Pojemnoœæ/moc silnika: 1596 cm / moc 76 kW
Rok produkcji: 2003
Rodzaj nadwozia: samochód osobowy
Data pierwszej rejestracji: 25-02-2004 r.
Przebieg w km: 219 030 km
Silnik z zap³onem: ZI+LPG - legalizacja UDT
na butlê gazow¹ traci wa¿noœæ w lipcu  2014 roku.
Badanie techniczne wa¿ne do:   14-02-2015 r.
Pojazd  przeznaczony do sprzeda¿y jest gara¿owany, posia-

daj¹cy niezbêdny przegl¹d techniczny opis stanu techniczne-
go znajduje siê w opinii rzeczoznawcy stanowi¹cej za³¹cznik do
og³oszenia. Wartoœæ pojazdu okreœla wycena Nr  459/Op/03/
2014, Na wyposa¿eniu znajduj¹ siê 2 pary kluczyków.

Tryb przetargu Pisemny przetarg ofertowy.
Oferta pod rygorem niewa¿noœci, powinna byæ sporz¹dzona

w formie pisemnej i musi zawieraæ nastêpuj¹ce dane oferenta:.
1. imiê i nazwisko lub nazwê firmy,'
2. adres siedziby oferenta,
3. numer telefonu.
4. numer PESEL i NIP  w przypadku firm numer REGON,
5. datê sporz¹dzenia oferty,
6. oferowan¹ cenê brutto,
7. oœwiadczenie oferenta, ¿e zapozna³ siê ze stanem tech-

nicznym pojazdu i warunkami przetargu.
Cena wywo³awcza   Cenê wywo³awcz¹ ustalono w wysokoœci

5.700,00 z³. (s³ownie: piêæ tysiêcy siedemset z³otych 0/100).
Przystêpuj¹cy do przetargu winni okazaæ siê dowodem wp³a-

cenia wadium w wysokoœci 570 z³ (s³ownie: piêæset siedemdzie-
si¹t z³otych). Wadium nale¿y wp³aciæ w kasie Urzêdu Miejskie-
go w G³ubczycach przy ul. Niepodleg³oœci 14, 48-100 G³ubczyce
- parter lub na konto Urzêdu

Nr 94 1090 2154 0000 0005 6000 0129 Bank Zachodni WBK
S.A. Oddzia³ w G³ubczycach. Za datê wp³aty na konto uwa¿a siê
datê uznania rachunku Urzêdu.

Wadium wp³acone przez oferentów, których oferta nie zosta-
nie wybrana zostanie zwrócone niezw³ocznie po dokonaniu wy-
boru oferty, a oferentowi, którego oferta zosta³a przyjêta -zosta-
nie zaliczone na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, je¿eli oferent, którego
oferta zostanie wybrana uchyli siê od zawarcia umowy.

Termin, miejsce i tryb z³o¿enia oferty:
Ofertê nale¿y z³o¿yæ w zamkniêtej kopercie, adresowanej we-

d³ug wzoru: Urz¹d Miejski w G³ubczycach ul. Niepodleg³oœci 14
48-100 G³ubczyce "Oferta na zakup samochodu Fiat Stilo"
Ofertê nale¿y przes³aæ pod wskazany adres lub z³o¿yæ w Urzê-

dzie Miejskim w G³ubczycach przy ul. Niepodleg³oœci 14 (sekre-
tariat). Ostateczny termin sk³adania ofert ustala siê na 18 kwiet-
nia 2014 roku do godziny 12.00.

 Oferty z³o¿one po wyznaczonej dacie nie bêd¹ rozpatrywane.
W przypadku z³o¿enia równorzêdnych ofert o najwy¿szej war-

toœci, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ust-
ny ograniczony dla oferentów, którzy z³o¿yli te oferty, z kwot¹
post¹pienia nie ni¿sz¹ ni¿ 100 z³. Komisja zawiadomi oferentów,
o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nast¹pi przez komisjê przetargow¹ w dniu 18

kwietnia 2014 roku o godz.13.00 w Sali narad nr 22 w Urzêdzie
Miejskim w G³ubczycach, ul. Niepodleg³oœci 14, G³ubczyce.

Termin zwi¹zania ofert¹ sprzedaj¹cy okreœla na 14 dni.
Miejsce i termin, którym mo¿na obejrzeæ przedmiot przetargu:
Pojazd mo¿na ogl¹daæ w dniach pracy urzêdu tj. pon. 7.30-

16.30, wtorek, œroda, czwartek 7.30 - 15.00, pi¹tek 7.30 - 13.00 w
Urzêdzie Miejskim w G³ubczycach  ul. Niepodleg³oœci 14, po
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 77 485 23 20.

Osoba do kontaktu Sekretarz Gminy Anna Hauptman - G³ogie-
wicz  Organizatorowi przetargu przys³uguje prawo zamkniêcia
przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Inne informacje:
1.Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje naj-

wy¿sza cenê na pojazd bêd¹cy przedmiotem przetargu.
2. Data podpisania umowy kupna-sprzeda¿y zostanie  wyzna-

czona niezw³ocznie po pozytywnym zakoñczeniu przetargu.
3 Nabywca jest zobowi¹zany zap³aciæ cenê nabycia pojazdu

przed podpisaniem umowy kupna-sprzeda¿y pod rygorem utra-
ty wadium.

Wydanie przedmiotu sprzeda¿y nabywcy nast¹pi niezw³ocz-
nie po podpisaniu umowy kupna - sprzeda¿y.

INDYWIDUALNY TURNIEJ
 TENISA STO£OWEGO
O PUCHAR BURMISTRZA G£UBCZYC

<<<<<< (do str.11)
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:

GIMNAZJALNE WIEŒCI

KU•NIA TALENTÓW
14 lutego 2014 r. w naszej szkole odby³a siê pierwsza edycja

konkursu MAMY TALENT. Celem zabawy by³o zaprezentowa-
nie umiejêtnoœci uczniów Gimnazjum nr 1 oraz  integracja
naszej szkolnej spo³ecznoœci.

Wystêpy by³y bardzo ciekawe i zró¿nicowane. Na scenie za-
prezentowa³y siê osoby z  klas pierwszych, drugich i trzecich.
Mogliœmy obejrzeæ solistów, tancerzy, a tak¿e zespo³y. Wszyst-
kie wykonania spodoba³y siê jury, w którego sk³ad wchodzi³a
tak¿e nasza Pani Dyrektor.

Niestety, wygraæ mog³y tylko trzy osoby. Szczêœliwymi zwy-
ciêzcami zostali: solistka Kamila Klein oraz tancerze Tomasz Kwa-
œniewski i Rafa³ Artymiak.

 Otrzymali oni wspania³e nagrody, lecz nie zapomniano tak¿e
o tych, którym tym razem siê nie powiod³o. Ka¿dy z nich zosta³
nagrodzony za trud w³o¿ony w przygotowanie wystêpu.

Na zakoñczenie  m³odzi artyœci zaprezentowali siê jeszcze raz.
Konkurs bardzo siê wszystkim podoba³ i ju¿ zapowiedziano ko-
lejn¹ edycjê, na która  z radoœci¹ czekamy.

                                         Aleksandra Wieliczko 3c

ROMANTYCZNIE
 I DYSKOTEKOWO

 13 lutego 2014 r. w naszej szkole obchodziliœmy Dzieñ Œwiê-
tego Walentego. Tradycyjnie przekazujemy wtedy ¿yczenia oso-
bom, które darzymy sympati¹. Organizatorem imprezy by³ Sa-
morz¹d Uczniowski.

      Tydzieñ wczeœniej rozpoczêliœmy przygotowania do tego
dnia. Wykonaliœmy skrzynki pocztowe na walentynki. By³y one
ró¿owe, przyozdobione bia³ymi serduszkami ró¿nej wielkoœci.
Szkolni dy¿urni  powiadomili uczniów o poczcie walentynkowej,
wiêc wszyscy mieli du¿o czasu na zrobienie kartek z ¿yczeniami.
Przez nastêpne dni skrzynki stawa³y siê coraz ciê¿sze, kartek
stale przybywa³o.

  Samorz¹d Uczniowski nie narzeka³ na brak pracy. Kiedy nad-
szed³ czwartek, zebra³ siê w œwietlicy, aby posegregowaæ i roz-
daæ walentynki. Nie zabrak³o wyrazów sympatii pod adresem
nauczycieli i uczniów.

  Po po³udniu zaplanowano wyj¹tkow¹ dyskotekê walentyn-
kow¹. W tym dniu muzyka by³a taneczna i skoczna z nut¹ roman-
tyzmu. Uczniowie bawili siê pod czujnym okiem nauczycieli.

Walentynki przynios³y spo³ecznoœci szkolnej wiele radoœci.
Ta tradycja ma du¿e grono zwolenników.

                                           Alicja Marczakiewicz  3c

"Z£OTE" CH£OPAKI Z SOSW
Mamy dwóch Mistrzów Polski!!!
 11-14.03.2014 w Zakopanem odby³ siê VI Ogólnopolski
Mityng w Narciarstwie zjazdowym Olimpiad Specjalnych.
W zawodach wziê³o udzia³ 130 zawodników, 45 trenerów
 z 11 województw naszego kraju.
Specjalny Oœrodek Szkolno Wychowawczy  reprezentowali
Pawe³ £azuta, Dominik Czeka³a oraz trener/nauczyciel
 wychowania fizycznego Tomasz Kiszczyk.
        We wtorek 11 marca po przyjeŸdzie zawodnicy mieli mo¿-

liwoœæ zapoznania siê ze stokiem Zakopane - Suche oraz prze-
prowadzenia krótkiego trenin-
gu, dodam i¿ stok przygotowa-
ny by³ perfekcyjnie co by³o nie
lada wyczynem przy tych wa-
runkach atmosferycznych. Za-
wodnicy startowali w super gi-
gancie oraz gigancie. W œrodê
odby³y siê preeliminacje do
grup wiekowych i sprawno-
œciowych, mo¿na by³o te¿ po-
prawiæ ostatnie niedoci¹gniê-
cia oraz zwróciæ uwagê na stra-
tegiczne miejsca, szczególnie te
bardzo wymagaj¹ce technicz-
nie. W czwartek nadszed³ czas
na pokazanie charakteru oraz
umiejêtnoœci zawodników.
Jako pierwszy z naszej repre-
zentacji na starcie pojawi³ siê
Pawe³ £azuta, który startowa³
w super gigancie. Pawe³ poje-
cha³ znakomicie trzymaj¹c siê
blisko tyczek i nisko na no-
gach osi¹gn¹ czas 00:36;90.
Wiedzieliœmy ¿e jest to bardzo
dobry wynik ale musieliœmy
poczekaæ na ostatniego za-
wodnika. Jak siê okaza³o nikt
nie by³ szybszy i tym samym
zdobyliœmy pierwszy z³oty
medal, a Pawe³ tytu³ Mistrza
Polski! W tej samej konkuren-
cji nieco s³abiej spisa³ siê Do-
minik Czeka³a zdobywaj¹c 5 miejsce.

Nadszed³ czas na giganta, a tutaj liczy³a siê suma dwóch zjaz-
dów. Bardzo dobrze w pierwszym zjeŸdzie spisa³ siê Dominik
Czeka³a wychodz¹c na prowadzenie. Gdy stan¹³ na starcie dru-
giego zjazdu wszystkim serca podchodzi³y do garde³, ale uda³o
siê! Przewagê jak¹ osi¹gn¹³ w pierwszym zjeŸdzie uda³o siê utrzy-
maæ do koñca i tym samym zdobyliœmy drugi z³oty medal z cza-
sem 2:25;48. Ale to nie koniec naszej radoœci, suma startów w
gigancie jak¹ osi¹gn¹ Pawe³ £azuta da³a mu 3 miejsce i br¹zowy
medal.

Trzeba przyznaæ i¿ mistrzostwa by³y dla nas bardzo udane i
przysporzy³y nam wiele radoœci oraz chwa³y naszym uczniom i
szkole. Nie bez znaczenia by³o te¿ to i¿ nasi uczniowie mieli
okazjê wziêcia udzia³u w zimowym obozie sportowym w Glicza-
rowie Górnym, gdzie przez ca³y tydzieñ szlifowali formê je¿d¿¹c
na nartach. Gratulujê i ¿yczê dalszych sukcesów.

                                                      Tomasz Kiszczyk
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Opole, 13 marca 2014 r.

ABOLICJA
- informacja w sprawie stosowania przepisów

ustawy z dnia 9 listopada 2012r. o umorzeniu na-
le¿noœci z tytu³u nieop³aconych sk³adek przez
osoby prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ.

Ustawa abolicyjna to ustawa o umorzeniu nale¿noœci powsta³ych z
tytu³u nieop³aconych sk³adek przez osoby prowadz¹ce pozarolnicz¹
dzia³alnoœæ. Ustawa ta zak³ada mo¿liwoœæ umorzenia za ww. osoby
sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe wraz
z odsetkami za zw³okê, op³atami prolongacyjnymi, koszami upomnie-
nia i kosztami egzekucyjnymi za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28
lutego 2009 r.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wkrótce up³ynie 12-miesiêczny termin op³ace-
nia nale¿noœci niepodlegaj¹cych umorzeniu dla osób, które w pierw-
szym kwartale 2013 roku otrzyma³y od ZUS decyzjê okreœlaj¹c¹ wa-
runki umorzenia nale¿noœci na podstawie ustawy abolicyjnej.

Osoby, które nie s¹ w stanie uregulowaæ nale¿noœci niepodlegaj¹-
cych umorzeniu na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej mog¹
wyst¹piæ do ZUS z wnioskiem o roz³o¿enie ich na raty. Co wa¿ne,
umowa z Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych o roz³o¿enie na raty
nale¿noœci z tytu³u sk³adek musi zostaæ zawarta przed up³ywem 12
miesiêcy od dnia uprawomocnienia siê decyzji okreœlaj¹cej warunki
umorzenia nale¿noœci z tytu³u nieop³aconych sk³adek.

Tylko podpisanie umowy z ZUS, a nie z³o¿enie samego wniosku o
roz³o¿enie na raty warunkuje mo¿liwoœæ umorzenia nale¿noœci. W ta-
kim przypadku decyzja o umorzeniu zapadnie po uregulowaniu nale¿-
noœci objêtych umow¹.

Niedotrzymanie terminów okreœlonych ustaw¹ abolicyjn¹ oznacza
decyzjê odmown¹ w sprawie umorzenia nale¿noœci z tytu³u nieop³a-
conych sk³adek. W takim przypadku p³atnik mo¿e wyst¹piæ ponow-
nie z wnioskiem o umorzenie nale¿noœci na podstawie ustawy aboli-
cyjnej, jednak¿e nie póŸniej ni¿ do 15 stycznia 2015 r.

Przypomnijmy: wniosek o umorzenie nale¿noœci nale¿y z³o¿yæ w
ci¹gu 24 miesiêcy od daty wejœcia w ¿ycie ustawy. W przypadku,
kiedy Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych wyda decyzjê o odpowie-
dzialnoœci spadkobiercy za zad³u¿enie, okreœlaj¹c¹ wysokoœæ zad³u-
¿enia lub o podleganiu obowi¹zkowym ubezpieczeniom po dniu wej-
œcia w ¿ycie ustawy abolicyjnej, wniosek o umorzenie nale¿y z³o¿yæ w
ci¹gu 12 miesiêcy od dnia uprawomocnienia siê tej decyzji.

Ustawa abolicyjna obowi¹zuje od 15 .01. 2013 r. i obejmuje osoby
podlegaj¹ce obowi¹zkowemu ubezpieczeniu z tytu³u prowadzonej
pozarolniczej dzia³alnoœci w okresie od 1.01. 1999 r. do 28.02. 2009 r.

Beata Œwi¹tek, Rzecznik prasowy  Oddzia³u ZUS w Opolu
tel. 77 4511 542  adres e-mail: Beata.Swiatek@zus.pl

WIELKI FINA£
Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Bogdanowicach od lat od-

nosz¹ sukcesy w tenisie sto³owym. Nasz uczeñ Kacper
KaŸmierczak
z  klasy V do-
szed³ do Fi-
na³ów Woje-
wódzkich, w
których po-
kaza³ swoje
umiejêtnoœci.

Droga do
sukcesu na-
szego ucznia
nie by³a
³atwa. Kac-
per wygrywaj¹c zawody gminne pokona³ wielu bardziej
utytu³owanych zawodników, którzy w ubieg³ym roku re-
prezentowali gminê w fina³ach wojewódzkich.  W zawo-
dach powiatowych wywalczy³ II miejsce, co da³o mu awans
do najwy¿szego etapu rozgrywek.

Fina³y Wojewódzkie w tenisie sto³owym szkó³ podsta-
wowych odby³y siê w Brzegu 4 lutego 2014 roku. Kacper
jako jedyny reprezentant powiatu g³ubczyckiego poradzi³
sobie znakomicie. Swoja dobra gr¹ i zaanga¿owaniem wy-
walczy³ 9 miejsce. Uplasowanie siê w pierwszej dziesi¹tce
jest jego kolejnym wielkim sukcesem.

                                                                   £ukasz Konik

W dniu 15 marca 2014r we Wroc³awiu odby³ siê Miêdzy-
narodowy Turniej Karate " FUNAKOSHI  CUP". W zawo-
dach startowa³y kluby
z Polski, Rosji, S³owacji
i Litwy. Ludowy Zespó³
Sportowy reprezento-
wali: Klaudia Bociek,
która w kata 14-17 lat
zdoby³a z³oty medal,
Franciszek Wysocki,
który w kata 7 lat zdoby³ z³o-
ty medal, Julia Hac, która w
kata 7 lat zdoby³a z³oty me-
dal, Tomasz Kolasa który w
kata 7 lat zdoby³ srebrny me-
dal, Klaudiusz Leliñski, który
w kata 7 lat zdoby³ br¹zowy
medal, Maciej Kowalczyk,
który w kata 10 lat zdoby³
br¹zowy medal, Aleksan-
der Kolasa, który w kata
zdoby³ br¹zowy medal,Mi-
chalina Jung otar³a siê o
medal zajmuj¹c ostatecznie
5 miejsce. Bez medalu za-
koñczyli swój start Jakub
Patryjach, Mateusz Stankiewicz oraz Emilia Klein. Obecne
starty na zawodach s¹ przygotowaniem do zawodów w
G³ubczycach 10 maja oraz Mistrzostw Europy w Poznaniu
24.05.2014r.

                                                                      Janusz Ho³da

 Miêdzynarodowy Turniej Karate
 "FUNAKOSHI  CUP"

PODEJRZANY
O POSIADANIE NARKOTYKÓW
G³ubczyccy kryminalni zajmuj¹cy siê zwalczaniem przestêpczo
œci narkotykowej podejrzewali, ¿e 35-letni mieszkaniec powiatu
g³ubczyckiego mo¿e posiadaæ narkotyki.
14 marca policjanci przeszukali miejsce, gdzie 35-latek mieszka.
G³ubczyccy kryminalni zatrzymali 35-latka, którego podejrzewali o

posiadanie narkotyków.  Funkcjonariusze znaleŸli i zabezpieczyli pra-
wie 20 gramów bia³ego proszku. Po zbadaniu okaza³o sie, ¿e jest to
amfetamina. Zatrzymany 35-latek us³ysza³ ju¿ zarzuty posiadania nar-
kotyków. Teraz mo¿e mu groziæ nawet do 3 lat wiêzienia.

                                             rzecznik@glubczyce.policja.gov.pl
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Po raz piêtnasty (!) na parkiecie hali sportowej ZOKiS  spo-
tkali siê funkcjonariusze g³ubczyckich "mundurówek", aby
rozegraæ w 2014 roku kolejny halowy turniej pi³ki no¿nej.
Pomys³ zorganizowania tej sportowej imprezy s³u¿b munduro-
wych narodzi³ siê w 2000 roku w gronie wielokrotnych mi-
strzów zak³adowej ligi szóstek - zawodników dru¿yny Zak³adu
Karnego (S³u¿by Wiêziennej).

Do tej pory w turnieju wyst¹pi³o 11 zespo³ów reprezentuj¹-
cych g³ubczyckie s³u¿by mundurowe: Hufiec ZHP, Policjê Stra¿
Graniczn¹, Stra¿ Miejsk¹, Stra¿ Po¿arn¹, S³u¿bê Celn¹, S³u¿bê
Wiêzienn¹ oraz Wojsko Polskie. W 2008 roku do turnieju do³¹-
czyli Weterani, zespó³ z³o¿ony praktycznie z emerytowanych
funkcjonariuszy. W 14 dotychczasowych turniejach triumfowa-
³o 5 zespo³ów: Stra¿ Graniczna (2000, 2001, 2007, 2010), S³u¿by
Graniczne (2002, 2004), Policja (2003, 2008, 2011), Stra¿ Miejska
(2005, 2006) oraz Zak³ad Karny (2009, 2012, 2013).

G³ównych faworytów jubileuszowego turnieju upatrywano w
zespo³ach Zak³adu Karnego i Policji, najlepszych ekip poprzed-
nich rozgrywek. Okaza³o siê jednak, ¿e gdzie dwóch siê bije tam

trzeci korzysta. W pierwszych spotkaniach "Niebiescy" prze-
grali niespodziewanie ze Stra¿¹ Miejsk¹ a Zak³ad Karny "wymê-
czy³" 1-0 z Weteranami. W drugiej kolejce "Miejska" pokona³a
"Sikawkowych" a Policja rozbi³a niespodziewanie zespó³ S³u¿-
by Wiêziennej a¿ 4-0. W nastêpnych meczach pad³y remisy 1-1:
Policji z Weteranami i Stra¿y Miejskiej ze Stra¿¹ Graniczn¹. Po
trzech kolejkach Stra¿ Miejska mia³a siedem "oczek", Zak³ad
Karny szeœæ a Policja cztery. W bezpoœrednim meczu "Klawi-
szy" z "Miejsk¹" pad³ bezbramkowy remis a "Niebiescy" odpra-
wili 2-0 "Pograniczników".

W ostatniej kolejce ca³a walcz¹ca o mistrzostwo trójka wygra-
³a pewnie swoje spotkania i tytu³ powêdrowa³ po raz trzeci w
rêce najmniej umundurowanej na boisku formacji - tylko 1 funk-
cjonariusz - Stra¿y Miejskiej kierowanej spoza boiska przez ko-
mendanta Romualda D¹browê.

Wyniki
Stra¿ Graniczna - Stra¿ Po¿arna 2-1, Stra¿ Miejska - Policja 1-0,

Zak³ad Karny - Weterani 1-0, Stra¿ Miejska - Stra¿ Po¿arna 3-1,
Stra¿ Graniczna - Weterani 2-0, Policja - Zak³ad Karny 4-0, Stra¿
Miejska - Stra¿ Graniczna 1-1, Weterani - Policja   1-1, Zak³ad
Karny - Stra¿ Po¿arna 1-0, Policja - Stra¿ Graniczna 2-0, Stra¿

Miejska - Zak³ad Karny 0-0, Stra¿ Po¿arna - Weterani 3-2, Zak³ad
Karny - Stra¿ Graniczna 3-0, Policja - Stra¿ Po¿arna 3-0, Stra¿
Miejska - Weterani 4-1.

Kolejnoœæ
1. Stra¿ Miejska 5 11 9-3
2. Policja 5 10 10-2
3. Zak³ad Karny 5 10 5-4
4. Stra¿ Graniczna 5 7 5-7
5. Stra¿ Po¿arna 5 3 5-11
6. Weterani 5 1 4-11

Stra¿ Miejska: Krzysztof Fedorowicz - Adam Buchaniec, Artur
Komarnicki, Dawid Komarnicki, Maciej Nowak, Marian Piliszañski,
Andrzej Semczuk, Kamil Wysoczañski, Stanis³aw Wysoczañski.

Policja: Piotr Kozakiewicz - Marcin Beleæ, Marek D¹browski,
Pawe³ Domoradzki, £ukasz Kluk, Przemys³aw Paliga, Dariusz
Rubczyñski, Krzysztof Strojny, Marcin Œlepecki.

Zak³ad Karny: Marek Drzewiecki - Daniel Broniewicz, Pawe³
Cierpia³, Marcin Gu¿da, Jaros³aw Jankowski,  Bart³omiej Kawu-
lok, Mateusz Kawulok, Andrzej Klucznik, Jakub Milewski, Mi-
ros³aw Wójcicki.

Nagrody indywidualne
Najlepszy zawodnik: £ukasz Kluk (Policja),
najlepszy bramkarz: Piotr Kozakiewicz (Policja),
najlepszy strzelec: Maciej Nowak (Stra¿ Miejska - 4 bramki).
W  przysz³ym roku odbêdzie siê XVI turniej s³u¿b munduro-

wych, który zorganizuj¹ - ju¿ po raz czwarty - funkcjonariusze
S³u¿by Wiêziennej.

                                           Robert Stebnicki, foto J. Skwarek

JUBILEUSZOWI MUNDUROWI
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Informacje  KPP Stra¿y Po¿arnej
W  tygodniu od 3 do 9 marca 2014 r. odnotowaliœmy 10 
zdarzeñ i by³o to 7 po¿arów oraz 3 miejscowe zagro¿enia.
3 marca w jednym z g³ubczyckich mieszkañ przy ul. Koœciusz-

ki stra¿acy sprawdzali powietrze na obecnoœæ tlenku wêgla. Urz¹-
dzenie pomiarowe wykaza³o jego œladowe iloœci. Podobne zda-
rzenie mia³o miejsce 9 marca na ul. Warszawskiej równie¿ w G³ub-
czycach.

5 marca otrzyma-
liœmy zg³oszenie o
ma³ym kotku na drze-
wie, który od dwóch
dni nie mo¿e z niego
zejœæ. U¿ywaj¹c dra-
biny, stra¿ak wszed³
na drzewo i uwolni³
zwierzaka.

7 marca tu¿ po
pó³nocy otrzymali-
œmy zg³oszenie o
po¿arze fabryki brykietu w Nasiedlu. Do dzia³añ gaœniczych za-
dysponowanych zosta³o 9 zastêpów w sile 35 stra¿aków. Po¿ar
strawi³ znaczn¹ czêœæ budynku produkcyjnego oraz wyposa¿e-
nie linii produkcyjnej.

Ponadto stra¿acy gasili œmieci w kontenerze, such¹ trawê, stare
wieñce i œmieci na cmentarzu w Kietrzu, a tak¿e na wezwanie policji
otwierali drzwi do mieszkania u¿ywaj¹c sprzêtu hydraulicznego.

Z uwagi na sprzyjaj¹ce warunki do porz¹dkowania naszych
terenów przydomowych, przestrzegamy przed wypalaniem po-
zosta³oœci roœlinnych. Jest to wykroczenie przeciwko przepi-
som prawa, za co sprawca mo¿e zostaæ ukarany, a przede
wszystkim stwarza  zagro¿enie dla nas samych i otoczenia.

                               Sporz¹dzi³: m³. bryg. Wojciech Semeniuk

OGRABIA£  CMENTARZE
Policjanci  z Kietrza przedstawili zarzuty mê¿czyŸnie, który

dokonywa³ grabie¿y  cmentarzy.  34-letni mieszkaniec woje-
wództwa œl¹skiego zatrzymany zosta³ przez funkcjonariuszy z
Gliwic. Mê¿czyŸnie  grozi kara do 8 lat wiêzienia.

Kryminalni z Kietrza w po³owie lutego otrzymali zg³oszenie
dotycz¹ce ograbienia nagrobka na jednym z cmentarzy. Pracuj¹-
cy nad t¹ spraw¹ funkcjonariusze ustalili, ¿e w dniach od 15 do
21 lutego dosz³o do  jeszcze kilku podobnych zdarzeñ. 2 marca
póŸnym wieczorem gliwiccy funkcjonariusze uzyskali informa-
cjê dziêki, której zatrzymali 34- letniego mieszkañca wojewódz-
twa œl¹skiego. Mê¿czyzna w swoim samochodzie przewozi³  rzeŸ-
by oraz wazony wykonane z metali kolorowych takich jak br¹z
czy mosi¹dz, które najprawdopodobniej pochodzi³y z ograbio-
nych nagrobków.  Zatrzymany mê¿czyzna zosta³ przewieziony
do Komendy w  G³ubczycach. Dzieñ póŸniej œledczy przedsta-
wili 34-latkowi zarzuty ograbiania nagrobków do których siê
przyzna³. Policjanci odzyskali czêœæ  przedmiotów pochodz¹-
cych z przestêpstw. Wobec  mê¿czyzny prokurator zastosowa³
dozór policyjny. Policjanci pracuj¹cy nad t¹ spraw¹ ustalaj¹
wartoœæ  odzyskanych przedmiotów.  Przypominamy, ¿e zgodnie
z kodeksem karnym kto ograbia zw³oki , grób lub inne miejsce
spoczynku zmar³ego, podlega karze pozbawienia wolnoœci od 6
miesiêcy do lat 8.

Tematem wiod¹cym spotkañ by³o bezpieczeñstwo dzieci.  Dzie-
ciom z Przedszkola nr 1, 2 i 3  przypomniano zasady bezpieczeñ-
stwa jakie obowi¹zuj¹ zarówno w miejscu zamieszkania jak i poza
nim.  .Szczególn¹ uwagê przywi¹zano do omówienia zasad bez-
pieczeñstwa w ruchu drogowym. Podczas omawiania zagadnieñ
dotycz¹cych ruchu pieszych dzieciom wrêczono kamizelki od-
blaskowe, dziêki którym przedszkolaki podczas spacerów bêd¹
jeszcze bardziej widoczni.

m³. asp. Agata Aleksiejewicz   rzecznik@glubczyce.policja.gov.pl

18 LUTEGO G£UBCZYCCY POLICJANCI
SPOTKALI SIÊ Z PRZEDSZKOLAKAMI
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REKLAMA W G£OSIE G£UBCZYC
 G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o zasiêgu

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

elektronicznej. Reklamy - tylko czarno bia³e na wewnêtrz-
nych stronach - podstawowy modu³ - w  ramce 9x9cm,
jednorazowa edycja 100,00z³ +VAT, przy wiêkszej iloœci

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

wraz z podaniem "parametrów"
niezbêdnych do wystawienia

 Faktury Vat przez Miejski Oœrodek Kultury.

 BIBLIOTEKA MIEJSKA I GMINNA
 W G£UBCZYCACH  RATUSZ IIP

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

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

Oddzia³ dla dzieci pn.8.00-16.00 wt-pt.10.-18.00
Inne dane dotycz¹ce dzia³alnoœci Biblioteki

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

Mo¿na znaleŸæ tam katalogi online, aktualnoœci,
wydarzenia, opinie, statystyki itp.

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,

www.mariox.pl
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. Niepodleg³oœci 14, Urz¹d Miejski,
 tel. 77 485-30-21

e-mail janwac@o2.pl

Materia³y zamówione
i niezamówione przyjmujemy

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

Urzêdu Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za nades³a-
ne  i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo
skracania i redagowania  tekstów i zmiany tytu³ów;

Nie odpowiadamy za treœæ zamieszczonych
 og³oszeñ i reklam.

Numery archiwalne GG  - www.glubczyce.pl,
wszystkie GG oraz Kalendarze G³ubczyckie na
http://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescrip-

tion?dirids=67
Druk - WIE-DRUK, ul. Królowej Jadwigi 1/29,

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

WYNIKI KONKURSU
z marcowego GG   zapropono-

wanego przez naszego wiernego
czytelnika Micha³a G.

 Kto od pocz¹tku wydawania
GG najczêœciej trafia³ na

fotografie?  -wg Micha³a G.
Komendant KH ZHP

Ryszard Kañtoch,
 a konkurs zaproponowa³

z okazjii 250 numeru gazety.
Nagrody otrzymuj¹:

 MA£GORZATA LATOS
 44 -144  Nieborowice
 oraz autor Konkursu
GRATULUJEMY!!!!
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Serdecznie Witamy 28 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych w lutym  2014 w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach, Rodzicom Gratulujemy!

Bia³ek Martyna
c.Doroty Zubrzyce

09.01.2014 9.55 3650-57

BliŸnicki Franciszek
s.Moniki Boguchwa³ów
08.01.2014 5.25 3670-56

Hermanowicz Emil
s.Ma³gorzaty Kietrz

05.01.2014 0.50 3900-59

Krzywak Adam
s.Marii Ucieszków

10.01.2014 9.10 3400-55

Chabin Nikola
c.Anny G³ubczyce

08.02.2014 13.15 3800-60

Czarnul s.Joanny
Trzebina 25.02.2014

23.50 4400-58

Dobko Dawid s.Kata-
rzyny Dytmarów

20.02.2014 8.20 2890-50

Filipiak Antonina
c.Katarzyny Laskowiec
06.02.2014 12.15 3100-51

Kmiecik Marcin
s.Marzeny Widok

13.02.2014 11.00 3030-54

£ozicka Marcelina
c.Justyny G³ubczyce

27.02.2014 0.20 3050-53

Maus Piotr
s.Agnieszki Bia³a

21.02.2014 0.15 4030-60

Mirga Lena
c.Natalii G³ubczyce

26.02.2014 10.45 3050-54

Pal Amelia
c..Moniki Ciermiêcice

04.02.2014 6.45 3050-52

Pleœniarska Michalina
c.Justyny Nowe Sady
11.02.2014 9.35 3080-56

Porwoll Lena
c.Agnieszki G³ubczyce

12.02.2014 16.30 3800-58

Rzepieñ Kacper
s.Anny Gródczanki

13.02.2014 14.45 3400-58

Stêpniewicz Amelia
c.Aldony Lipowa

19.02.2014 21.00 3140-53

Szymuœ Maja
c..Joanny Zopowy

19.02.2014 12.45 2700-49

Widlarz Anna
c.Magdaleny G³ubczyce
06.02.2014 8.55 2650-48

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

Topolska Zuzanna
c. Klaudii, W. Brytania,
08.02.2014 13:55 3560-58

POWTÓRKA  Z  TUWIMA W LICEUM-str.10



        Kwiecieñ 2014 nr 4/25120

1. Marca po raz trzeci obchodziliœmy Narodowy Dzieñ Pa-
miêci ̄ o³nierzy Wyklêtych. Liczne uroczystoœci, marsze pa-
miêci, biegi pamiêci  oraz inne inicjatywy da³y œwiadectwo pa-
miêci o Wyklêtych, która budzi siê po latach. Tego dnia w ko-
œciele parafialnym pw. NNMP odprawiona zosta³a w ich inten-
cji Msza œw. a harcerze KH ZHP wystawili wartê honorow¹ w
kaplicy koœcielnej  upamiêtniaj¹cej ofiary totalitaryzmu. Po
Mszy œw. delegacje w³adz samorz¹dowych i harcerzy z³o¿yli
kwiaty w kaplicy. Nasi biegacze modlitw¹ i biegiem (G³ubczy-
ce-Królowe) uczcili pamiêæ legendarnego majora Zygmunta
"£upaszko" Szendzielarza w koœciele w Królowem

NARODOWY DZIEÑ PAMIÊCI
¯O£NIERZY WYKLÊTYCH


