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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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115-LECIE  POWSTANIA
STRA¯Y  PO¯ARNEJ

 W NOWEJ  WSI G£UBCZYCKIEJ
11 MAJA  2014 R
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Na podstawie danych zawartych w Historii Powiatu G³ub-
czyckiego  ,,Historia pojedynczych miejscowoœci powiatu
g³ubczyckiego”  z 1914 roku  spisanej  przez Roberta Ho-
frichtera - wydawnictwo MAXENGEL - Ochotnicza Stra¿
Po¿arna w Nowej Wsi G³ubczyckiej powsta³a w  1899 r.

11maja 2014 r odby³ siê  z okazji 115-lecia powstania  Stra-
¿y Po¿arnej uroczysty przemarsz  ulicami wsi do koœcio³a  w
Nowej Wsi G³ubczyckiej.

Przy dŸwiêkach orkiestry dêtej w asyœcie wszystkich stra-
¿ackich pocztów sztandarowych, stra¿aków i wozów bojo-
wych z terenu gminy G³ubczyce. W przemarszu, tak¿e wziêli
udzia³ Kapela Lwowska Fala ze  Lwowa, Chór Katedry Lwow-
skiej, goœcie i mieszkañcy wsi. Uroczyst¹  Msz¹  Œw. odpra-
wi³ ks. Adam Szubka i Kapelan Stra¿aków Powiatu G³ub-
czyckiego ks.  Marek Wcis³o.

Podczas Mszy Œw. zosta³ poœwiêcony nowy sztandar Stra-
¿aków z Nowej Wsi G³ubczyckiej. Podnios³¹ atmosferê i nie-
samowity nastrój wprowadzi³ chór Katedry Lwowskiej im.
Œw. Jana Paw³a II pod dyrekcja Bronis³awa Pacana, który
prowadzi³ oprawê muzyczn¹ podczas uroczystej Mszy Œw.

Po Mszy Œw. przemarsz na boisko sportowe pod przewod-
nictwem dowódcy uroczystoœci druha Józefa Or³owskiego,
gdzie nast¹pi³a uroczystoœæ po¿egnania starego i wrêczenie
nowego Sztandaru dla OSP Nowa Wieœ G³ubczycka.

Stary sztandar s³u¿y³ w tutejszej jednostce od czerwca
1963 r., dlatego po¿egnano go z nale¿ytym szacunkiem i ho-
norem. OSP  na trwale wros³a w ¿ycie mieszkañców Nowej
Wsi G³ubczyckiej, dlatego nie by³o problemu z znalezieniem
fundatorów nowego sztandaru.

Nastêpnie przyst¹piono do symbolicznego wbijania gwoŸ-
dzi fundatorów: m.in. w imieniu mieszkañców Tadeusz Wie-
liczko, w imieniu pozosta³ych fundatorów druh Andrzej Bo-
rowski-Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego OSP RP, druh Adam
Krupa-cz³onek Zarz¹du Wojewódzkiego OSP RP, druh Józef
Kozina-Prezes Zarz¹du Powiatowego OSP RP, druh Wies³aw
Kopecki-Komendant Pañstwowej Powiatowej Stra¿y Po¿ar-
nej w G³ubczycach, Jan Krówka-Burmistrz G³ubczyc, Kazi-
mierz Naumczyk-Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej , ogólnie
by³o 74 fundatorów.

W imieniu fundatorów i mieszkañców wsi nowy sztandar
dla Prezesa Zarz¹du Wojewódzkiego OSP RP druha Andrze-
ja Borowskiego przekaza³ senior druh Tadeusz Wieliczko.

Nastêpnie zgodnie z ceremonia³em Stra¿ackim Druh Bo-
rowski wrêczy³ sztandar Prezesowi Druhowi Adamowi Bu-
chañcowi, a ten po prezentacji sztandaru, wrêczy³ go dla

pocztowi  sztandarowemu z OSP Nowa Wieœ G³ubczycka. (w sk³a-
dzie Aleksander Bernacki-Prezes, Jerzy Sidorowicz-Naczelnik, Da-
mian Mielnik-komisja rewizyjna).

Po uroczystym wrêczeniu nast¹pi³a ceremonia odznaczenia jed-
nostki i sztandaru najwy¿szym medalem stra¿ackim "Z£OTY ZNAK
ZWI¥ZKU" i prezentacja sztandaru przed wszystkimi stra¿akami i
pocztami.

Wrêczono medale i odznaczenia dla zas³u¿onych druhów:
Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego ZOSP RP nada³o
 Z£OTY MEDAL ZA ZAS£UGI DLA PO¯ARNICTWA:
- Jackowi Wieliczko s. Tadeusza   (OSP Nowa Wieœ)
- Zbigniewowi Lenartowicz s. Jana  (OSP Bogdanowice)
- S³awomirowi Marcinkowskiemu s. Józefa (OSP Bogdanowice)
- Micha³owi Gaw³owskiemu s. Apolinarego (OSP Bogdanowice)
SREBRNY MEDAL ZA ZAS£UGI DLA PO¯ARNICTWA dla:
- Ryszarda Sidorowicz s. Edwarda (OSP Nowa Wieœ)
-  Krzysztofa Ratuœ s. W³adys³awa  (OSP Nowa Wieœ)
BR¥ZOWY MEDAL ZA ZAS£UGI DLA PO¯ARNICTWA :
- Annie Urbañskiej c. Dariusza  (OSP Lisiêcice )
- Arkadiuszowi Barabasz s. Kazimierza (OSP  Bogdanowice)
- Mateuszowi Zaleckiemu s. Jana (OSP Bogdanowice)
- Adamowi Toporowskiemu s. Edward (OSP Bogdanowice)
- £ukaszowi Mazur s. Józefa (OSP Bogdanowice)
- Tomaszowi Jamu³a s. Zbigniewa (OSP Bogdanowice)
- Maciejowi Kamiñskiemu s. Romana (OSP Klisino)
- Zbigniewowi Mogielnickiemu s. Kazimierza (OSP Nowa Wieœ)
ODZNAK¥  STRA¯AK WZOROWY dla:
- Piotra Gacki  (OSP Lisiêcice)
- Miros³awa M³ynarczyka  (OSP Lisiêcice)
- Tomasza Szewczyka  (OSP Lisiêcice)
- Tomasza Cundrla (Rep Czeska)
- Marcina Bernackiego  (OSP Gadzowice)
- Wojciecha G³ogiewicza (OSP Gadzowice)
- Wojciecha Goniowskiego (OSP Nowa Wieœ)
- Rafa³a •ra³ko  (OSP Nowa Wieœ)
- Mateusza Buchañca  (OSP Nowa Wieœ)

Po oficjalnych uroczystoœciach, rozpocz¹³ siê festyn stra¿acki.
W programie artystycznym udzia³ wziêli:
1. Orkiestra Dêta ze Zdzieszowic
2. Dzieci ze Szko³y Podstawowej w Bogdanowicach
 pod opiek¹  Waldemara Launkaufa
3. Chór Katedry Lwowskiej  im. Œw. Jana Paw³a II
4. Kapela Lwowska Fala ze Lwowa
5. Zespó³  Jorrgus
6. Zabawa taneczna do pó³nocy.

        SPOTKANIE SO£TYSÓW GMINY G£UBCZYCE
 23.04. 2014 r odby³o siê w Urzêdzie Miejskim kwartalne spotkanie so³tysów z Burmistrzem,  którego porz¹dek przewidywa³:
1 Zagadnienia z zakresu funkcjonowania So³ectw i dzia³añ So³tysów - wyst¹pienia So³tysów
2. Integrowana ochrona Roœlin - Pañstwowa Inspekcja Ochrony Roœlin i Nasiennictwa O/G³-ce - Kierownik B. Górecki
3. Pszczelarstwo na terenie Gminy G³ubczyce - zabiegi ochrony roœlin  ich wp³yw na œrodowisko i pszczo³y
- Ko³o Pszczelarzy w G³ubczycach  Prezes Edward Wo³oszyn
4. Ochrona zdrowia zwierz¹t i zwalczanie chorób zakaŸnych
- Powiatowy Lekarz Weterynarii w G³ubczycach  Marek Szaci
   ³o-Kosowski,  5. P³atnoœci bezpoœrednie dla rolników
 - opracowanie i sk³adanie wniosków na 2014r.
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 - Biuro Powiatowe  w G³ubczycach
6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ocenie Izby Roni
czej - Izba Rolnicza w Opolu - Mieczys³aw Myœliwy

115-LECIE POWSTANIA  STRA¯Y PO¯ARNEJ   W NOWEJ WSI G£UBCZYCKIEJ
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Integracja jest jedn¹ z najpiêkniejszych wspó³czesnych idei.
Koncentruje siê wokó³ takich wartoœci jak: pokój, równoœæ, so-
lidarnoœæ. ¯yj¹c w integruj¹cej siê coraz bardziej Europie,
czujemy  siê nie tylko bezpieczniej, ale te¿  poszerzamy grono
swoich znajomych oraz podejmujemy wspó³pracê na wielu p³asz-
czyznach - dla lepszej przysz³oœci.

Skoro otwieraj¹ siê ku sobie ca³e narody, tak¿e my, w codzien-
nym ¿yciu,  przyjmujemy  podobny wzorzec. Rêce splecione w
przyjaznym uœcisku s¹ piêknym symbolem. Ten symbol, dla
nas - uczniów Gimnazjum nr 1 im. Marii Sk³odowskiej - Curie w
G³ubczycach - nie jest pustym gestem, podobnie jak s³owo "in-
tegracja" nie jest s³owem z gatunku niezrozumia³ych pojêæ. Na-
sze Gimnazjum mieœci przecie¿ w swojej pe³nej nazwie "oddzia³y
integracyjne". W zwi¹zku z tym w kalendarzu œwi¹t naszej szko-
³y " Dzieñ Integracji - Jesteœmy tacy sami" zajmuje szczególne
miejsce.

W tym roku 2 maja, w godzinach przedpo³udniowych, gimna-
zjalna sala gimnastyczna wype³ni³a siê licznym gronem m³o-
dzie¿y, nauczycieli i goœci. Uroczystoœæ szkoln¹ zaszczycili
przedstawiciele miejscowych w³adz samorz¹dowych i instytu-
cji, m.in.: Burmistrz G³ubczyc Pan Jan Krówka oraz dyrektor
Miejskiego Oœrodka Kultury Pan Zbigniew Zió³ko. W czêœci
oficjalnej wys³uchaliœmy wyst¹pieñ Pani Dyrektor Bo¿eny Majki
oraz zaproszonych goœci. Dalszym punktem uroczystoœci by³
blok artystyczny, który prowadzi³a Pani Monika Komarnicka,
zapowiadaj¹c kolejnych wykonawców.  Jako pierwsza zapre-
zentowa³a siê grupa dziewcz¹t i ch³opców, która przybli¿y³a nam
tajniki sztuki walki  "Taekwondo". Wiele entuzjazmu wœród pu-
blicznoœci wywo³a³ wystêp najm³odszych. Dzieci przedszkolne
zatañczy³y poloneza oraz rozbawi³y i wzruszy³y przedstawie-

niem pt. " Brzydkie kacz¹tko". Uwagê zwróci³a nie tylko profe-
sjonalna gra aktorska oraz popisy wokalne i recytatorskie, ale
tak¿e interesuj¹ce charakteryzacje. Nastêpnie na prowizorycz-
nej scenie artystycznej pojawili siê uczniowie naszego gimna-
zjum z bardzo mocnym brzmieniem. Zespó³ w sk³adzie: Justyna
Worwa, Piotr Szmitd, Antoni Wo³oszyn i Bartosz Trynda wyko-
nali piosenki z repertuaru „Guns N' Roses”. Dziewczyny z klasy
Ia gimnazjum zaœpiewa³y kolejne dwie piosenki z l¿ejszego ga-
tunku turystyczno - ogniskowego, a nastêpnie nasze chórzystki
oraz Marcel Gisal popularn¹ "Ma³goœk¹" wprawili publicznoœæ
w dynamiczne o¿ywienie. By³o to w³aœciwe wprowadzenie do
kolejnych wykonawców o charakterze tanecznym. Wyst¹pili
wiêc: Tomek Kwaœniewski z pokazem poppingu oraz niezawod-
ne i jak zawsze egzotyczne "Hawajki" ze Szko³y Podstawowej nr

2. W ostatnim artystycznym wystêpie klasa IIc porwa³a widow-
niê "Ba³kanic¹". Bogatemu programowi  naszego Dnia Integracji
(który pokaza³ z pewnoœci¹, ¿e nie brakuje w G³ubczycach m³o-
dych talentów) towarzyszy³y tak¿e inne interesuj¹ce rzeczy. Chêt-
ni mogli zatrzymaæ siê na d³u¿ej przy jednym z wybranych stano-
wisk. Niektórzy próbowali wcieliæ siê w œredniowiecznych ryce-
rzy zakonu joannitów. Istnia³a mo¿liwoœæ za³o¿enia zbroi oraz
"przymierzenia siê" do miecza lub tarczy. Fascynuj¹cy siê tech-
nik¹ mieli okazjê porozmawiaæ z krótkofalowcami oraz pod ich
kierunkiem przetestowaæ sprzêt.

Czêœæ osób nie odmówi³a sobie zaspokojenia ciekawoœci, zwi¹-
zanej z przebywaniem we wnêtrzu policyjnego radiowozu. Nie
brakowa³o te¿ i tych, którzy zwrócili swoje zainteresowanie w
stronê stoiska z jogurtami i serkami. Degustacja ³¹czy³a siê tu z
promocj¹ miejscowych produktów

£askawa pogoda pozwoli³a tak¿e wykorzystaæ zalety naszego
zaplecza sportowego. Ostatnim punktem uroczystoœci by³y za-
wody sportowe na obiektach "Orlika", które przeci¹gnê³y siê na
kolejne godziny tego wyj¹tkowego dnia.

Wszyscy uczestnicy Dnia Integracji, zarówno ci, którzy czyn-
nie byli zaanga¿owani w przygotowanie i przeprowadzenie im-
prezy, jak i sami widzowie, mogli czuæ wielk¹ satysfakcjê. By³o
mnóstwo wra¿eñ. Czas spêdzony w szkole by³ wyj¹tkowy i po-
zostawi³ wyraŸny œlad we wspomnieniach. Przede wszystkim jed-
nak, w umys³ach wielu z nas byæ mo¿e zakie³kowa³a pewna re-
fleksja. Róbmy wszystko, by tworzyæ wspólnotê otwartych, ¿ycz-
liwych sobie ludzi. Zapraszajmy do tej wspólnoty wci¹¿ nowe
osoby. Ka¿dy z nas jest inny, a jednoczeœnie wszyscy jesteœmy
tacy sami. Mamy wra¿liwoœæ, mamy potrzebê akceptacji i uzna-
nia, potrzebê bycia ze sob¹. Nie ma wœród nas gorszych czy
lepszych. Im wiêcej  nas, którzy pomyœl¹ w ten sposób, tym
g³êbszy sens ma ten w³aœnie dzieñ - Dzieñ Integracji.

                                              Kamila Tarnawska kl. IA

DZIEÑ INTEGRACJI - JESTEŒMY TACY SAMI
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
1. 3 czerwca 2014 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nieograni-

czony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomoœci lokalowej (lokal
mieszkalny o pow. u¿ytkowej 137,49 m2), po³o¿onej w G³ubczy-
cach przy ul. Rynek nr 11/1 wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci
gruntu z dzia³ki nr 372/3. Cena wywo³awcza do przetargu wyno-
si 444 098,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 44 000,00 z³.

2. 10 czerwca 2014 r. odbêd¹ siê:
a) II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y

nieruchomoœci lokalowej (lokal gospodarczy nr 1 o pow. u¿yt-
kowej 6,03 m2), po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Oœwiêcimskiej
wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 708/49.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 1 943,00 z³.

Wadium wynosi 200,00 z³.
b) II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y

nieruchomoœci lokalowej (lokal gospodarczy nr 2 o pow. u¿yt-
kowej 16,08 m2), po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Oœwiêcim-
skiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 708/
49. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 4 305,00 z³.

Wadium wynosi 440,00 z³.
c) II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y

nieruchomoœci lokalowej (lokal gospodarczy nr 6 o pow. u¿yt-
kowej 12,84 m2), po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Oœwiêcim-
skiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 708/
49. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 3 242,00 z³.

 Wadium wynosi 330,00 z³.
d) II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y

nieruchomoœci lokalowej (lokal gospodarczy nr 7 o pow. u¿yt-
kowej 13,00 m2), po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Oœwiêcim-
skiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 708/
49. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 3 276,00 z³.

 Wadium wynosi 330,00 z³.
e) II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y

nieruchomoœci lokalowej (lokal gospodarczy nr 8 o pow. u¿yt-
kowej 5,80 m2), po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Oœwiêcimskiej
wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 708/49.
Cena wywo³awcza nieruchomoœci wynosi 1 752,00 z³.

 Wadium wynosi 180,00 z³.
f) II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y

nieruchomoœci oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów, jako dzia³ki
nr 504/9 i nr 504/16 o ³¹cznej powierzchni 1,0592 ha, po³o¿onej w
G³ubczycach ul. Kopernika nr 39. Cena wywo³awcza do przetar-
gu wynosi 421 508,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 42 000,00 z³.

3. 17 czerwca 2014 r. odbêd¹ siê:
a) III przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y

nieruchomoœci zabudowanej budynkiem gara¿owym dwustano-
wiskowym o pow. 93,50 m2, oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 272/134 o powierzchni 0,0381 ha, po³o¿onej w
G³ubczycach przy ul. ̄ eromskiego wraz z oddaniem w u¿ytko-
wanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ek nr 272/115,
nr 272/110, nr 272/112, nr 272/114, stanowi¹cych drogê we-
wnêtrzn¹. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 40 103,00 z³.

Wadium wynosi 4 100,00 z³.
b) III rokowania nieograniczone dotycz¹ce sprzeda¿y nie-

ruchomoœci lokalowej (boks gara¿owy nr 1), po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci
gruntu z dzia³ki nr 435/17. Cena nieruchomoœci wynosi 3 217,00
z³. Zaliczka wynosi 330,00 z³.

c) III rokowania nieograniczone dotycz¹ce sprzeda¿y nie-
ruchomoœci lokalowej (boks gara¿owy nr 2), po³o¿onej w G³ub-

czycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci
gruntu z dzia³ki nr 435/17. Cena nieruchomoœci wynosi 4 063,00
z³. Zaliczka wynosi 410,00 z³.

d) III rokowania nieograniczone dotycz¹ce sprzeda¿y nie-
ruchomoœci lokalowej (boks gara¿owy nr 4), po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci
gruntu z dzia³ki nr 435/17. Cena nieruchomoœci wynosi 4 042,00 z³.

Zaliczka wynosi 410,00 z³.
e) III rokowania nieograniczone dotycz¹ce sprzeda¿y nie-

ruchomoœci lokalowej (boks gara¿owy nr 5), po³o¿onej w G³ubczy-
cach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z
dzia³ki nr 435/17. Cena nieruchomoœci wynosi 3 204,00 z³.

 Zaliczka wynosi 330,00 z³.
f) I rokowania nieograniczone dotycz¹ce sprzeda¿y nie-

ruchomoœci 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 czêœci
gruntu z dzia³ki nr 429/23. Cena nieruchomoœci wynosi 13 046,00 z³.

Zaliczka wynosi 1 300,00 z³.
4.  24 czerwca 2014 r. odbêd¹ siê:
a) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y

nieruchomoœci niezabudowanej oznaczonej wed³ug ewidencji
gruntów, jako dzia³ka nr 939/5 o powierzchni 0,6300 ha, po³o¿o-
nej w miejscowoœci Grobniki. Cena wywo³awcza do przetargu
wynosi 29 846,00 z³. Wadium wynosi 3 000,00 z³.

b) II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 590/1 o powierzchni 0,2298 ha, po³o¿onej w
miejscowoœci Lisiêcice. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wy-
nosi 4 140,00 z³. Wadium wynosi 420,00 z³.

c) II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomoœci zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow.
u¿ytkowej 43,86 m2 oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 435/18 o powierzchni 0,0063 ha, po³o¿onej w G³ubczy-
cach przy ulicy Wiejskiej. Cena wywo³awcza nieruchomoœci
wynosi 8 927,00 z³. Wadium wynosi 900,00 z³.

d) II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 294/2 o powierzchni 0,2791 ha, po³o¿onej w
miejscowoœci Zawiszyce. Cena wywo³awcza nieruchomoœci
wynosi 6 380,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 640,00 z³.

e) II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 862/7 o powierzchni 0,0500 ha, po³o¿onej w miej-
scowoœci Bogdanowice. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wy-
nosi 3 817,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 390,00 z³.

f) II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 224 o powierzchni 0,1300 ha, po³o¿onej w
miejscowoœci Zopowy. Cena wywo³awcza nieruchomoœci wy-
nosi 6 983,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 700,00 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 (p. nr 20)

 - telefon 77 485 30 21 wewnêtrzny 222, 223 i 224
 lub w internecie na stronie WWW.glubczyce.pl
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"TEMU,
 KTÓRY SERCEM UKOCHA£…"
Pod takim has³em  25 IV 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 2
œwiêtowaliœmy Dzieñ Patrona Szko³y Janusza Korczaka.
 W tym dniu, jak na prawdziwe œwiêto przysta³o, nie by³o zajêæ

lekcyjnych. Ju¿ od rana, uczniowie w strojach galowych uczestniczyli
w spotkaniach tematycznych zwi¹zanych z postaci¹ naszego patrona.
Zajêcia te prowadzili wychowawcy w poszczególnych klasach.

 Po takim "wstêpie" przyszed³ czas na moment kulminacyjny dnia,
czyli uroczyst¹ akade-
miê poœwiêcon¹ Janu-
szowi Korczakowi.
Ca³a spo³ecznoœæ
szkolna zebra³a siê w
piêknie udekorowanej
sali gimnastycznej.
Tego dnia œciany
ozdobione zosta³y
ogromnymi, bajkowy-
mi postaciami, wielki-

mi, kolorowymi zwierzêtami, scenkami z ksi¹¿ki Król Maciuœ I i ko-
lorowymi kwiatami. Ca³a dekoracja wi¹za³a siê œciœle  z Królem Ma-
ciusiem I. W trakcie przedstawienia pojawia³y siê ciekawe rekwizy-
ty: by³ sklep z wêdlinami, takimi, '¿e œlinka lecia³a", by³ piêkny tron
i ber³o z t³uczka do ziemniaków, by³ prawdziwy rower, na którym
jeŸdzi³y dzieci. By³a te¿ têcza, kwiaty, i kolorowe motyle. Do tego
ciekawe stroje - przebrania m³odych aktorów dope³nia³y œwietno-
œci przedstawienia. A na spektakl z³o¿y³y siê  wiersze, dialogi i na-
strojowe monologi.  Wystêp uœwietni³ tak¿e nasz szkolny zespó³
wokalny, prezentuj¹c nostalgiczne, ale tak¿e trochê  weselsze pio-
senki. Program artystyczny bardzo podoba³ siê zgromadzonej pu-
blicznoœci, czyli nauczycielom, uczniom, rodzicom,  oraz zaproszo-
nym goœciom. Gromkimi brawami oklaskiwali wykonawców. Na za-
koñczenie uroczystoœci przyszed³ czas na nagrody i wyró¿nienia
dla zwyciêzców konkursów zwi¹zanych z postaci¹ Janusza Kor-
czaka. Ju¿ w tygodniu poprzedzaj¹cym nasz¹ uroczystoœæ odby³y
siê liczne konkursy, które wprowadzi³y  uczniów w odpowiedni
nastrój i podnios³¹ atmosferê. Samorz¹d Uczniowski przeprowadzi³
konkurs na najciekawsze przebranie zwi¹zane z postaci¹ Starego
Doktora. By³ tak¿e konkurs na pacynkê lub kukie³kê - bohaterkê

ksi¹¿ki Janusza
Korczaka. Odby³
siê tez konkurs
wiedzy o Janu-
szu Korczaku i
konkurs na por-
tret naszego pa-
trona. Gazetki
klasowe i gablo-
ty na koryta-
rzach szkolnych
tez zape³ni³y siê
materia³ami na-

wi¹zuj¹cymi do tego uroczystego dnia. Uroczysta akademia zosta-
³a uroczyœcie zakoñczona. Na zakoñczenie g³os zabra³ Przewodni-
cz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk, który ¿yczy³ nam  umie-
jêtnoœci kierowania siê w ¿yciu drogowskazami zaczerpniêtymi  z
¿ycia naszego patrona, które chocia¿  by³y wypowiedziane dawno
temu, to jednak nic a nic nie straci³y na swej wartoœci i aktualnoœci.

Marzena Ró¿nicka - Œwiercz

OPOWIEŒCI KRESOWE
   Kresy zajmuj¹ szczególne miejsce w naszej historii i

kulturze, ale przede wszystkim w naszych sercach. We wspo-
mnieniach naszych przodków utrwali³y siê jako ziemie nie-
zwyk³e, dlatego odczuwamy dla nich ogromny sentyment.

   Na lekcjach historii mnóstwo czasu poœwiêca siê czy-
nom wielkich wodzów, rozwa¿a siê racje znanych polityków,
rozpatruje znaczenie rozegranych bitew i nie ma ju¿ miejsca
dla ludzi, którzy po prostu chcieli ¿yæ, którzy usi³owali zbu-
dowaæ szczêœcie dla siebie i swoich najbli¿szych na ziemi
nale¿¹cej z dziada pradziada do ich ojców.

   Aby uczciæ ich pamiêæ i przybli¿yæ dzieje wschodnich
rubie¿y Rzeczpo-
spolitej klasa I
gimnazjum Ze-
spo³u Szkó³ w
P i e t r o w i c a c h
przygo towa³a
spotkanie pt.
"Opowieœci kre-
sowe" zaprasza-
j¹c na nie klasy II
i III gimnazjum
wraz z wycho-
wawcami i na-
uczycielami. Go-
œciem honorowym by³ Przewodnicz¹cy Rady Miasta i Prezes
Stowarzyszenia Kresowian Kazimierz Naumczyk, a tak¿e Bur-
mistrz G³ubczyc Jan Krówka oraz dyr. Bogdan Kulik i dyr.
Mariola Bedryj.

Spotkanie sk³a-
daj¹ce siê z kilku
czêœci rozpoczê³a
prezentacja multi-
medialna i czêœæ ar-
tystyczna przypo-
minaj¹ca o prze³o-
mowych, donio-
s³ych i nierzadko
tragicznych chwi-
lach kresowej historii, aby nastêpnie zabraæ goœci w senty-
mentaln¹ podró¿ do lwowskiej szko³y i ukazaæ przesz³oœæ z
pogodnej strony. Cel zosta³ osi¹gniêty i na koniec insceniza-
cji uda³o siê rozœpiewaæ salê piosenkami "Serce batiara" i
"Soko³y".

Wraz z przygotowaniami do uroczystoœci uczniowie gim-
nazjum wziêli udzia³ w szkolnym konkursie zatytu³owanym
"Opowieœci kresowe", którego celem by³o przedstawienie
¿ywej kresowej historii opartej na wspomnieniach przodków.

Dlatego spotkanie kresowe by³o znakomit¹ okazj¹ do og³o-
szenia wyników i wrêczenia nagród. I m. przyznano Natalii
Krawczyszyn, II m. - Dominie Zdobylak, natomiast III m. i
nagrodê za swoj¹ pracê otrzyma³a Natalia Lechun.

Po strawie dla ducha, jak¹ by³a czêœæ artystyczna i wyst¹-
pienie goœcia p. Kazimierza Naumczyka, zaproszono wszyst-
kich na ucztê dla zmys³ów. By³a ni¹ degustacja potraw kreso-
wych przygotowanych œciœle wed³ug przepisów naszych
babæ. Na stole znalaz³y siê kotyki, zmarszczaki, knysze, placki
z p³yty, pierogi ruskie, ziemniaki faszerowane, a tak¿e czarna
kawa zbo¿owa oraz chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem.

       >>> dok. na str.15
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ECHA KRESÓW- SPOTKANIE  III
Czy z wiatrem historii przeminê³o to wszystko, co nazywamy

Kresami? - nad tym zastanawiali siê Kresowiacy zgromadzeni
na  trzecim spotkaniu kresowym 29.04.2014r  w czytelni Miej-
sko - Gminnej Biblioteki w Ratuszu.

    Ten dawny, piêkny œwiat, który pokolenie
40+ pamiêta z relacji swoich rodziców i dziad-
ków, pokolenie 16+ ,czyli uczniowie ZSM  z klas
mundurowych i technikum ekonomicznego,
przedstawi³o w programie przygotowanym przez

nauczycielkê Krystynê Koziarê.
  Historia Kresów przeplatana

patriotycznymi wierszami W³ady-
s³awa Be³zy, fragmentami filmów o
Lwowie, cmentarzu £yczakowskim,
a tak¿e opowieœæ Krystyny Kozia-
ry, która wskrzesi³a dawn¹ mowê
kresow¹ i cz¹stkê obyczajów kre-
sowych, wywo³a³y u publicznoœci

wspomnienia ze swojego dzieciñstwa, bo przecie¿ niejeden z
nich pamiêta³ te zwroty, wypowiadane przez swoich ojców, dziad-
ków, czêsto i dziœ u¿ywanych w kresowych rodzinach.

 W drugiej czêœci spotkania g³os zabra³ Ryszard Brzeziñski,
wyg³aszaj¹c prelekcjê na temat Tatarów Krymskich. Prelekcja ta
po³¹czona by³a prezentacja multimedialn¹.

                                                                        Redakcja ZSM

        ,,MECHANIK"
ŒW. JANOWI PAW£OWI II

 30 kwietnia br.w sali gimnastycznej Zespo³u Szkó³ Mecha-
nicznych w G³ubczycach mia³ miejsce program poetycko-mu-
zyczny" SANTO SUBITO"  w re¿yserii Marii Farasiewicz, a
poœwiêcony kanonizacji Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II .

   W uroczystej akademii wziêli udzia³ zaproszeni goœcie, m.in.
pani  wicestarosta Irena  Sapa, radni powiatu, emerytowani i

obecni nauczyciele,
uczniowie, absolwenci,
pracownicy administracji
i obs³ugi ZSM grupa
uczniów i nauczycieli po-
bliskiego Zespo³u Szkó³
Centrum Kszta³cenia Rol-
niczego

  W tematykê uroczy-
stoœci wprowadzi³a zebra-

nych pani wicedyrektor -Ilona Klepacka.
 W trwaj¹cym prawie 1,5 godziny programie wyst¹pili aktorzy

i recytatorzy szkolnego teatru TRADYCJA, zespó³  wokalny
MUNDUREK  oraz zaproszeni soliœci.  Z kolei S³owo Bo¿e wy-
g³osi³ szkolny katecheta - ks. Mariusz  Pe³echaty.

    Ambitny monta¿ poetycko- muzyczny zawiera³ wiersze Ka-
rola Wojty³y, pieœni, które Jan Pawe³ II szczególnie mi³owa³ oraz
kompozycje Józefa Kaniowskiego.

Nie mog³o  tak¿e zabrakn¹æ ,,Barki” odœpiewanej na stoj¹co.
  Program ,,SANTO SUBITO”  to szczególne wydarzenie dla

spo³ecznoœci g³ubczyckiego ,, Mechanika”. Przejmuj¹ce teksty,
pe³ne zadumy i refleksji s³owa Œw. Jana Paw³a II w interpretacji
wykonawców, a zw³aszcza naszego aktora - Mietka Zaj¹ca zda³y
siê przenikaæ serca i umys³y.

                                                                          Redakcja ZSM

W HO£DZIE
ŒW. JANOWI PAW£OWI II

27 kwietnia br., w niedzielê kanonizacji papie¿a-Polaka,
 w koœciele parafialnym p.w. Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego
w Klisinie mia³ miejsce uroczysty koncert ku czci Œwiêtego
Jana Paw³a II.
Koncert ten wykona³a grupa ar-

tystyczna teatru TRADYCJA Ze-
spo³u Szkó³ Mechanicznych  z go-
œcinnym wystêpem solistów pod
kierownictwem Marii Farasiewicz.

Zespó³ przyby³ tu na zaprosze-
nie ksiêdza proboszcza Witol-
da Knoppa, by we wspólnocie
z wiernymi z³o¿yæ ho³d i oddaæ
czeœæ Œw. Janowi Paw³owi II i
podziêkowaæ Bogu za dar œwiê-
toœci papie¿a-Polaka.

 W bogatym poetycko- mu-
zycznym programie koncertu
wybrzmia³y utwory autorstwa
Karola Wojty³y, pieœni oazowe oraz te, które towarzyszy³y Ojcu
Œwiêtemu podczas pielgrzymek do Ojczyzny. Z kolei aktorska
narracja przywo³a³a wa¿ne wydarzenia z jego niezwyk³ego pon-
tyfikatu, jaki i fragmenty pouczaj¹cych i niezapomnianych ho-
milii. By³y ³zy wzruszenia, g³êbia prze¿yæ, ale    i wielka radoœæ
towarzysz¹ca kanonizacji. Na zakoñczenie wspólnie odœpiewa-
na BARKA zjednoczy³a zgromadzonych symbolicznym uœci-
skiem d³oni.

Wystêp grupy artystycznej teatru TRADYCJA spotka³ siê z
ciep³ym przyjêciem ksiêdza proboszcza, parafian i przyby³ych
goœci, a owacje na stoj¹co by³y ¿ywym dowodem uznania za
wysoki poziom przedsiêwziêcia.

W koncercie wyst¹pili: Kinga Chuchla-Pal, Maria Farasiewicz,
Iwona i Karolina Halikowskie, Gabriela Karaczyn, Agnieszka
K³ak, Damian Wo³owczyk oraz Mietek Zaj¹c. Nad stron¹ aku-
styczno-techniczn¹ czuwa³ Dawid Szulborski.

                                                                        Redakcja  ZSM

ZATRZYMANI ZA WYMUSZENIA ROZBÓJNICZE
G³ubczyccy kryminalni zatrzymali dwóch mieszkañców gminy

G³ubczyce w wieku 31 i 32 lata. Mê¿czyŸni podejrzewani s¹ o
wymuszenia rozbójnicze. Prokurator zastosowa³ wobec nich
policyjny dozór. Grozi im kara nawet 10 lat wiêzienie.

Jak ustalili kryminalni, mê¿czyŸni od pocz¹tku kwietnia, w krót-
kich odstêpach czasu, gro¿¹c pobiciem i wywiezieniem do lasu
zmuszali pokrzywdzonego do zawierania ró¿nych umów abo-
nenckich i zakupu telefonów komórkowych, zakupu w systemie
ratalnym b¹dŸ kredytowym sprzêtu RTV czy elementów wypo-
sa¿enia ³azienki. Zakupione przedmioty pokrzywdzony musia³
oddawaæ mê¿czyznom.

5 maja g³ubczyccy kryminalni zatrzymali mê¿czyzn i przeszu-
kali ich mieszkania. W jednym z nich znaleŸli i zabezpieczyli miê-
dzy innymi, nie rozpakowane jeszcze, elementy wyposa¿enia
³azienki.

Prokurator wobec nich zastosowa³ policyjny dozór po³¹czo-
ny z zakazem zbli¿ania siê i kontaktowania z pokrzywdzonym. 31
i 32- letnim mieszkañcom gminy G³ubczyce grozi teraz kara do 10
lat pozbawienia wolnoœci.

                                             m³. asp. Agata Aleksiejewicz
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WIELKI SUKCES
KLUBU LKS TECHNIK

 W dniach 08.05. -11.05.2014r. w Bia³ymstoku odby³y siê 50.
Jubileuszowe  Indywidualne   Mistrzostwa Polski Elity w Bad-
mintonie. Zawodnicy z Klubu LKS Technik odnieœli wielki suk-
ces zdobywaj¹c a¿ 7 medali, w tym 4 z³ote 1 srebrny i 2 br¹zowe.
(foto str. 20)

Nale¿y dodaæ, ¿e na  piêæ mo¿liwych fina³ów wygraliœmy a¿
cztery.Tym samym Nasz Klub reprezentowany przez  zawodni-
ków Przemys³awa Wachê, Wojtka Szkudlarczyka, AgnieszkêWojt-
kowsk¹, Anetê  Wojtkowsk¹, Aleksandrê Walaszek i Katarzynê
Macedoñsk¹ zdominowa³ ca³e Mistrzostwa.

Wyniki   Mistrzem Polski po raz trzynasty w grze pojedynczej
mê¿czyzn  zosta³ Przemys³aw Wacha.

  W grze podwójnej kobiet tytu³ Mistrzyñ Polski obroni³y sio-
stry Agnieszka i Aneta Wojtkowskie.

 Tytu³ wicemistrzyni w grze podwójnej przypad³ natomiast Alek-
sandrze Walaszek, która gra³a w parze z Ma³gorzat¹ Janiaczyk z
Klubu AZS UW Warszawa.

Mistrzem Polski w grze podwójnej mê¿czyzn zosta³ równie¿
Wojciech Szkudlarczyk, parze z   £ukaszem Moreniem z Klu-

bu SKB Suwa³ki.
W grze mieszanej tytu³ Mistrzyni Polski zdoby³a Agnieszka

Wojtkowska, która gra³a w parze  z Robertem Mateusiakiem z
Klubu Hubal Bia³ystok.

Równie¿ w grze mieszanej dwa br¹zowe medale zdobyli
Aleksandra Walaszek z Wojciechem Szkudlarczykiem oraz
Aneta Wojtkowska w parze z Paw³em Pietryj¹ z Klubu Ples-
bad Pszczyna.

Trenerk¹ jest Pani Bo¿ena Haracz.
                                                                           Jaros³aw B¹k

 OTWARTE  MISTRZOSTWA
OPOLSZCZYZNY W KARATE ...
... odby³y siê 3 maja 2014r.  w Prudniku
Ludowy Zespó³ Sportowy

Karate-Do reprezentowali: 1.
Szymon Cieœlik, który w kata 12
lat zdoby³ z³oty medal oraz zo-
sta³ wystawiony w kata 14-15 lat
gdzie zdoby³ br¹zowy medal, 2.
Maciej Kowalczyk, który w kata
10 lat zdoby³ z³oty medal oraz w
kumite-fantomy zdoby³ z³oty
medal, 3. Hac Julia, która w kata
7 lat zdoby³a z³oty medal,  4. Klau-
diusz Leliñski, który w kata 7 lat zdoby³ z³oty medal, 5. Martyna
Do³han, który w kata 8 lat zdoby³a z³oty medal, 6.Aleksander
Kolasa, który w kata 9 lat zdoby³ srebrny medal, 7.Jakub Patry-
jach, który w kata 10 lat zdoby³ srebrny medal, 8.Emilia Klein,
która w kata 8 lat zdoby³a br¹zowy medal, 9. Tomasz Kolasa,
który w kata 8 lat zdoby³ br¹zowy medal, 10.Mateusz Bryczek,
który w kata 11 lat zdoby³ br¹zowy medal, 11. Alan Orzechow-
ski, który w kata 10 lat zdoby³ br¹zowy medal, 12. Anna Paru-
szewska, która w kata 7 lat-trenuj¹ce od wrzeœnia 2013r zdoby³a
br¹zowy  medal. Bez medalu wróci³a Lena G³owiñska, która star-
towa³a w 7 lat-trenuj¹ce od wrzeœnia  2013r. Osi¹gniête wyniki spor-
towe przez nasz klub s¹ rewelacyjne, wykaza³y prawid³owe przy-
gotowanie, które mo¿liwe by³o poprzez udostêpnienie warunków
do swobodnego treningu w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Schro-
nisku M³odzie¿owym w Piotrowicach. Wszystkim bardzo dziêkujê,
gratulujê zawodnikom oraz ich rodzicom.

                                                                       Janusz Ho³da.

V GRAND PRIX  ŒL¥SKA POLSKO CZESKIEGO
10 maja 2014r w G³ubczycach odby³o siê

V Grand Prix  Œl¹ska Polsko Czeskiego.
W zawodach startowa³o oko³o 220 zawod-
ników z Polski i Czech.

Goœæmi zawodów byli zaprzyjaŸnieni z na-
szym klubem: Burmistrz G³ubczyc, Przewod-
nicz¹cy Rady Powiatu,Komendant Powiato-
wy Policji w G³ubczycach, Prezes LZS Te-
kwondo w G³ubczycach, Przedstawiciel Urzê-

du Gminy z Krnova-Czechy oraz zastêpca Komendanta Policji w Krnovie. Zawodnicy naszego klubu zdobyli:16 medali: Klaudiusz
Leliñski z³oty ,Julia Hac z³oty, Maciek Kowalczyk dwa z³ote, Michalina Jung srebrny,Franciszek Wysocki srebrny medal Szymon
Cieslik Br¹zowy, Klaudia Bociek br¹zowy, Jakub Patryjach br¹zowy, Aleksander Kolasa br¹zowy medal, jeden medal zloty zdoby³a
dru¿yna dziewcz¹t 9 lat,jeden srebrny medal dru¿yna dziewcz¹t II 9 lat, srebrny medal ch³opcy 10-13 lat i br¹zowy medal ch³opcy 10-
13 lat II. Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-Do G³ubczyce serdecznie dziêkujê za wspania³y klimat jaki stworzyli uczestnicy zawodów
tj. zawodnicy, trenerzy i sêdziowie.                                                                                                                                      Oss!!! (foto str . 20)

MISTRZOSTWA EUROPY TAEKWONDO
W dniach 24 - 27 kwietnia 2014 odby³y siê Mistrzostwa Europy Taekwondo  w Riccione we W³oszech.

W Mistrzostwach bra³o udzia³ 568 zawodników,  reprezentuj¹cych ³¹cznie 31 pañstw:   Wœród nich
Marta Wsiaki i Karolina Konik zawodniczki KS  Taekwondo  powo³ane do Kadry Narodowej. Zawody
odbywa³y siê w kategorii czarnych pasów.  Marta w walkach do 75 kg po wyrównanym pojedynku uleg³a
w æwieræ finale ubieg³orocznej Mistrzyni Europy. Bardzo dobry wystêp Karoliny Konik w indywidual-
nych walkach do 65 kg zaowocowa³ II m. i IV m. w indywidualnych testach si³y. Karolina zdoby³a jeszcze
Im. w walkach dru¿ynowych, I m w dru¿ynowych technikach specjalnych i II m w dru¿ynowych testach
si³y. W konkurencjach technicznych dru¿yna sk³ada siê z trzech zawodniczek i jednej rezerwowej, nato-
miast w dru¿ynie do walk, piêæ zawodniczek i jedna rezerwowa.

Wspania³y sukces naszej multimedlistki Karoliny Konik by³ owocem jej ciê¿kiej wieloletniej pracy. DJ
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ZAPRASZAMY
DO  NOWOOTWARTEJ

SIEDZIBY
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      W imieniu Rady Nadzorczej, jako gospodarza dzisiejszej uro-
czystoœci, serdecznie witam zaproszonych goœci w osobach:
Prezesa Zarz¹du Firmy BORBUD - g³ównego wykonawcê - Ryszar-
da Bortel, dyrektorów  Banku Polskiej Spó³dzielczoœci SA we Wro-
c³awiu - Zdobys³awa Lisa  i w Opolu - Ferdynanda Witkowskiego,
projektanta budynku - Józefa Lachowicza, inspektora nadzoru Da-
riusza Koz³owskiego, projektanta wnêtrz Justynê Zaborowsk¹, ks.
proboszcza Micha³a Œlêczka.

Witam przedstawicieli firm które  wyposa¿y³y bank w meble, sola-
ry i pompy ciep³a, systemy alarmowe, osprzêt telekomunikacyjny.

Witam w³adze samorz¹dowe powiatu i gminy.
Witam Zarz¹d Banku  z  Prezesem Tomaszem Dziaduchem, a  szcze-

gólnie serdecznie emerytowanego Prezesa Idziego Dziaducha - se-
niora, oraz pracowników Banku Spó³dzielczego w dniu tak uroczy-
stym jakim jest otwarcie nowej siedziby naszego Banku.

Czyniê to z wielk¹ radoœci¹, satysfakcj¹ i dum¹ poniewa¿ nasz
Bank dobrze s³u¿y spo³eczeñstwu i cieszy siê jego zaufaniem,

W³aœnie to zaufanie klientów ma zasadnicze znaczenie dla stabil-
nej dzia³alnoœci Banku a  oddawany dzisiaj budynek ma dodatkowo
poprawiæ warunki obs³ugi klientów oraz pracy za³ogi.

  O potrzebie nowej siedziby myœla³ ju¿ od kilku lat Prezes Senior
Idzi Dziaduch. Okaza³o siê bowiem, ¿e zmiana lokalizacji w 1992
roku z peryferyjnie po³o¿onego Banku Zachodniego do zakupione-
go budynku przy Placu 1 Maja, spowodowa³a systematyczny, znacz¹cy
rozwój us³ug dla ludnoœci oraz poprawê wyników ekonomicznych
Banku. Szybko okaza³o siê, ¿e pomieszczenia pocz¹tkowo wystarcza-
j¹ce okaza³y siê za ciasne – szczególnie sala operacyjna dla klientów.

     Spêdza³o to sen z powiek Prezesowi Idziemu. Rozwa¿a³ kilka
mo¿liwoœci (wynajm, budowa w nowej lokalizacji), jednak wszystkie
mia³y swoje wady. Równoczeœnie systematycznie dzia³a³ w tym kie-
runku aby znale¿æ rozwi¹zanie optymalne. Myœlê,¿e Pan Prezes opo-
wie nam o tych wszystkich dylematach i rozterkach.

     Dzisiaj dziêkujemy i gratulujemy Panu Idziemu za decyzjê o
zakupie i przebudowie obecnego budynku.

Uzyskano bowiem dziêki temu:
*  Utrzymanie bardzo dobrej lokalizacji
* Wykonanie inwestycji na w³asnej dzia³ce za œrodki w³asne.
*  Poprawê warunków obs³ugi klientów i pracy personelu.
 Jestem przekonany, ¿e dziêki temu nasz Bank ju¿ pod kierow-

nictwem nowego Prezesa  Tomasza Dziaducha bêdzie w dalszym ci¹-
gu pe³niæ swoj¹ s³u¿ebn¹ rolê wobec spo³eczeñstwa ciesz¹c siê jego
zaufaniem , a jednoczeœnie osi¹ga³ bardzo dobre wyniki ekonomicz-
ne co nie jest ³atwe w warunkach rosn¹cej konkurencji.

Serdecznie ¿yczymy tego Panu Prezesowi Tomaszowi.
     Wszystkim wykonawcom tej inwestycji sk³adamy serdeczne

podziêkowanie.
Drodzy Pañstwo!
Poproszê teraz o dokonanie symbolicznego przeciêcia wstêgi:
Starostê – Józefa Kozinê,
Pani¹ Sekretarz Gminy – Annê Hauptman G³ogiewicz,
Dyrektora BPS – Zdobys³awa Lisa,
Dyrektora BPS – Ferdynanda Witkowskiego,
Prezesa Seniora – Idziego  Dziaducha
A nastêpnie prosimy Ksiêdza Proboszcza o odmówienie stosownej

modlitwy i poœwiêcenie pomieszczeñ Banku.

                    Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Edward Bernacki

OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY BANKU SPÓ£DZIELCZEGO
16.05.2014 R.
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Wspomienia prezesa Idziego Dziaducha
By³y wieloletni, emerytowany, dyrektor g³ubczyckiego Ban-

ku Spó³dzielczego Idzi Dziaduch dziel¹c siê swoimi wspomnie-
niami przypomnia³ gdzie znajdowa³y siê kolejne siedziby ban-
ku od chwili jego powstania w 1947 roku i ludzi organizatorów.

By³y to: budynek u zbiegu ulic Kochanowskiego i Niepodle-
g³oœci (dziœ apteka) 1947/48r., ul. Niepodleg³oœci 2 - 1948-50r.,
ul. Powstañców 2 (Bank Zachodni) - 1950-1993r., Pl. 1 Maja 1
- 1993-2014r., ul. Sobieskiego 8 (nowa siedziba - w s¹siedztwie
poprzedniej). Zanim jednak dosz³o do realizacji tej wymarzonej
inwestycji dyrektor Dziaduch  przez wiele lat podejmowa³ dzia-
³ania w postaci wykupywania s¹siednich nieruchomoœci i tak:
1994r. - wykupi³ kiosk warzywniak pani Lachowskiej, 1996r. -
kiosk pana Orlika, 1997r. - gara¿ pana Szkaradnika, 1998r. -
gara¿ pana Sagana, 2011r. - budynek - magazyn, w mury które-
go wkomponowano  nowy obiekt Banku Spó³dzielczego z par-
kingiem na miejscu kiosków i gara¿y. Na koniec swoich wspo-
mnieñ przywo³a³ pamiêæ o za³o¿ycielach banku: pierwszym

Zarz¹dzie (Z) Pierwszej Radzie Nadzorczej (RN)
Boles³aw T³ustanowski (Z),  Tadeusz Stanis³aw Or³owski (Z),
Eusypia Nowak,  Irena Kopera, Micha³ Szpala (Z),  W³adys³aw
Go³êbiowski (RN), Antoni Madera (RN), Jan Tworek (RN),
Jan Niewiara,  Eugeniusz Kwiatkowski,  Jan Mielnik,
Kierownicy, dyrektorzy i prezesi Banku
 Boles³aw Tustanowski 2 lata,  Eusypia Nowak 2lata,  El¿bieta
 Pelka,  Alojzy Gzel 20 lat,   Jan Kucy 7 lat, Wanda Gomó³ka
 11lat,, Idzi Dziaduch 30lat, Tomasz Dziaduch...,
Buchalterzy ksiêgowi i G³ówni ksiêgowi
Tadeusz Or³owski,  Alojzy Gzel,  Danuta Starzec,  Jan Sucha
nek, W³odzinmierz Walenczak, Witold Adamowicz, Jadwiga
Grzeczna, Józefa Bawo³ek, Beata Skowyra,

BANK SPÓ£DZIELCZY ZAPRASZA
Centrala - ul. Sobieskiego 8, od pn. do pt. od 8.00 do 16.30
pok. nr 1 -  Obs³uga klientów instytucjonalnych,
pok. nr 2 -  Sala operacyjna, Kasy, Konta rolnicze, Obs³uga
klientów indywidualnych (parter)
pok. nr 3 Ksiêgowoœæ,
pok. nr 4  Cz³onek Zarz¹du ds. handlowych (I piêtro),
pok. nr 5 Kredyty (I piêtro),
pok. nr 6 Cz³onek Zarz¹du ds. fin. - ksiêgowych (I piêtro)
pok. nr 7 Sala Konferencyjna (II piêtro),
pok. nr 8 Prezes Zarz¹du (II piêtro),
pok. nr 9 Sekretariat (II piêtro),
pok. nr 10 Ryzyka i analizy (II piêtro),

Punkt kasowy G³ubczyce ul. S³owackiego
 od pn. do pt. od 9.00 do 16.00

Punkt kasowy G³ubczyce ul. Fabryczna
   od pn. do pt. od 7.30 do 14.30 (Urz¹d Skarbowy)

Punkt kasowy Kietrz ul. Wojska Polskiego
 od pn. do pt. od 8.00 do 14.30



        Czerwiec 2014 nr 6/25312

Szanowni goœcie, Panie Starosto, Pani Sekretarz,
Panowie dyrektorzy Banku Polskiej Spó³dzielczo-
œci, Przedstawiciele lokalnych instytucji - koœcio-
³a, policji, prasy i telewizji -  oraz drodzy wykonaw-
cy tego oto budynku.

Przypad³ mi w udziale mi³y zaszczyt powitania Was
na drugiej  czêœci uroczystego otwarcia nowej sie-
dziby Banku Spó³dzielczego w G³ubczycach.

 Pierwsz¹ tak¹ instytucj¹ bankow¹, w Polsce, dzia³aj¹c¹ na
zasadach wspó³dzia³ania i samopomocy by³a za³o¿ona w 1577 r.
przez ks. Wawrzyñca Bia³obrzeskiego, Fundacja Ostro³êcka Ta-
niego Kredytu.  Dziœ, jesteœmy wdziêczni za³o¿ycielom - jedena-
stu osobom - które w 1947 roku zdecydowa³y siê powo³aæ do
¿ycia Bank Spó³dzielczy w G³ubczycach, który od pocz¹tków
powstania do dnia dzisiejszego s³u¿y mieszkañcom ziemi g³ub-
czyckiej.

Dziœ podobnie jak w roku 1992 Bank Spó³dzielczy otrzyma³
now¹ siedzibê, ale siedzibê na miarê XXI wieku, zapewniaj¹c¹
zarówno bezpieczeñstwo gromadzonych œrodków, wy¿szy kom-
fort pracy pracownikom, a przede wszystkim wygodê, wy¿szy
standard i ³atwy dostêp do us³ug dla Klientów.

Wiele osób uwa¿a, ¿e Bank Spó³dzielczy w G³ubczycach to
g³ównie kasa, w³aœciciele, pracownicy, Rada i Zarz¹d, pewnie
maj¹ trochê racji, ale Bank Spó³dzielczy to spó³dzielnia, która
prowadzi dzia³alnoœæ bankow¹. "Prawo Spó³dzielcze" a tak¿e
ustawa "o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzesza-
niu siê i bankach zrzeszaj¹cych" okreœlaj¹, ¿e spó³dzielnia jest
dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmien-
nym sk³adzie osobowym i zmiennym funduszu udzia³owym, pro-
wadz¹cym w interesie swoich cz³onków wspóln¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ na zasadach rozrachunku gospodarczego i mog¹-
cym prowadziæ tak¿e na ich rzecz dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i oœwia-

towo-kulturaln¹. Z takiego okreœlenia celu dzia³alnoœci spó³dziel-
ni wynika, ¿e nadrzêdny cel banku spó³dzielczego jest ró¿ny od
celów dzia³alnoœci banków komercyjnych, które d¹¿¹ przede
wszystkim do maksymalizacji zysku. W banku spó³dzielczym
maksymalizacja zysku jest jedynie œrodkiem do realizacji celów
cz³onków spó³dzielni.

Bank Spó³dzielczy w G³ubczycach od zawsze jest spó³dziel-
ni¹, która wspiera dzia³alnoœæ kulturalno oœwiatow¹ i spo³eczn¹
lokalnej spo³ecznoœci. Liczne dowody wdziêcznoœci za wspiera-
nie tej dzia³alnoœci wyraŸnie sygnalizuj¹, ¿e ta instytucja w na-
szym mieœcie jest potrzebna a miasto, gmina i powiat g³ubczycki
a przede wszystkim mieszkañcy zas³uguj¹ na mo¿liwoœæ korzy-
stania z us³ug banku w nowych komfortowych warunkach.

To w³aœnie powinna zapewniæ ta nowa siedziba, któr¹ w dniu
dzisiejszym uroczyœcie otworzyliœmy i do której zapraszam
wszystkich obecnych a od poniedzia³ku tak¿e wszystkich Klien-
tów i tych, którzy jeszcze siê zastanawiaj¹, a tak¿e tych, którzy
nie korzystaj¹ z us³ug banku.

Chcê z tego miejsca podziêkowaæ przede wszystkim tym, któ-
rzy zdecydowali siê na zakup oraz podjêli kroki w celu remontu i
rozbudowy tego obiektu. Mam tu na myœli ojca tego pomys³u,
mojego ojca poprzedniego Prezesa Zarz¹du.

Proszê przyj¹æ tak¿e wyrazy wdziêcznoœci kierowane do
wszystkich podwykonawców, dziêki którym wszystkie prace
wykonano zgodnie z planem. Dziêkujê  za nadzór nad t¹ inwe-
stycj¹, oraz projektantowi  za projekt budynku i choæ wykona-
nie znacznie ró¿ni siê od pierwotnego projektu mam nadziejê, ¿e
efekt koñcowy wart by³ tych zmian. Dziêkujê firmie, która za-
pewni³a odpowiednie bezpieczeñstwo obiektu oraz Panu Sta-
nis³awowi Galarze, który dostarczy³ nam najnowsze rozwi¹zania
zwi¹zane z ogrzewaniem, klimatyzacj¹ i ciep³a wod¹.

Tym bardziej jesteœmy wdziêczni, ¿e s¹ to rozwi¹zania nie tyl-
ko zapewniaj¹ce znaczne obni¿enie kosztów, ale te¿ dbaj¹ce o
œrodowisko naturalne. Cieszymy siê, ¿e staliœmy siê klientem
naszego lokalnego przedsiêbiorcy.

Jeszcze raz bardzo Wszystkim dziêkujê.
                                      Prezes Zarz¹du Tomasz Dziaduch
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XX OPOLSKI
TURNIEJ CHEMICZNY

Kolejny du¿y sukces licealistów, tym razem
 w XX Opolskim Turnieju Chemicznym.

W gronie laureatów znalaz³y siê dwie
uczennice g³ubczyckiego Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych: Marta Ko-
zakiewicz i Kamila Kurkiewicz. Nale¿y
równie¿ nadmieniæ, ¿e w turnieju wziê-
³o udzia³ 70 uczniów z województwa
opolskiego, a w pierwszej dwudziestce
znalaz³o siê ³¹cznie piêcioro naszych
uczniów.

Serdecznie gratulujemy laureatom i
pozosta³ym uczestnikom oraz przygotowuj¹cej ich na-
uczycielce Julicie Stebnickiej.

ZWI¥ZEK EMERYTÓW
RENCISTÓW I INWALIDÓW

12.04.2014 roku odby³o siê w Zwi¹zku Emerytów
Rencistów i Inwalidów  przy ul. Olimpijskiej 1 spotka-
nie naszych cz³onków z okazji Œwi¹t Wielkiej Nocy.
Spotkanie przygotowa³o prezydium Zwi¹zku przy
wsparciu licznej grupy aktywnych cz³onków. Przygo-

towania do tej
u roczys toœc i
trwa³y kilka ty-
godni, ponie-
wa¿ staramy siê
obdarowaæ na-
szych goœci
w³asnorêcznie
wykonanymi
upominkami.
Tym razem by³y

to palemki z jajeczka, ozdobione pasmanteri¹.W³asno-
rêcznie tak¿e wykonujemy dekoracje do wystroju po-
mieszczenia-œwietlicy oraz sto³ów. (zdjêcie)

Na ka¿de nasze spotkanie przygotowujemy czêœæ
artystyczn¹, tym razem by³ to program pt. "Wielka-
nocne tradycje". Z rozmów po wys³uchaniu programu
artystycznego, wynika³o, ¿e jesteœmy narodem kulty-
wuj¹cym tradycje ale s¹ one coraz czêœciej powierz-
chowne i wiele z nich niestety zanika. W zwi¹zku z
powy¿szym to na nas seniorach spoczywa obowi¹zek
przypominania naszym wnukom zwyczajów zwi¹za-
nych z obchodzonymi przez Polaków œwiêtami, jednak
czy  w dobie gier komputerowych  jest to mo¿liwe?

    W najbli¿szym czasie planujemy :
- pod koniec maja  "Dzieñ Matki i Ojca",
w czerwcu wycieczkê do Kalisza
"Œladami nocy i dni",
- w lipcu bêdziemy obchodziæ
 "Œwiatowy Dzieñ Inwalidy".
Zapraszamy wszystkich zainteresowa-

nych do udzia³u w naszych spotkaniach i
odwiedzenia naszej strony internetowej

 www.emeryci@info.pl
                                               Halina Sak

XII MIÊDZYSZKOLNY KONKURS
WIEDZY Z FIZYKI

08 kwietnia 2014r. w ZSCKR  odby³o siê uroczyste podsumowanie
XII Miêdzyszkolnego Konkursu Wiedzy z Fizyki

pt. "¯ycie i osi¹gniêcia E. Rutherforda".
Gospodarzami uroczystoœci byli:
Bogus³aw Chochowski - Dyrektor ZSCKR, Dorota Wierzba - Z-ca dyr.
ZSCKR, Irena Waliduda - Nauczyciel fizyki
Galê uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ licznie przybyli goœcie:
Jan Krówka - Burmistrz G³ubczyc (fizyk), Tomasz Señ - WO Starostwa

Powiatowego, Tadeusz Eckert - Dyr. ZSO,
Ilona Klepacka - z-ca dyr. ZSM, Domini-
ka Rosiñska - Nauczyciel fizyki ZS w Kie-
trzu,oraz fizycy -  Jan Wac, Edward Wo-
³oszyn,  Anna Br¹giel, Maria Ho³da,
Agnieszka Topolska,  Dorota Turniak.

Laureatami Konkursu zostali:
1. W kategorii "Test wiedzy":
I m. Aneta Rudziñska, II m.Ewa Szota,
 III m. Roksana Kurcoñ,
Paulina Hnatyszyn.
2. W kategorii "Portret":
I m. £ukasz Kondracki, II m. ̄ aneta Piróg
 III m. Karolina Œrutwa, wyró¿nienie:
 Monika Smosna.
3. W kategorii "Kalendarium":
 I m. Dawid Zygmunt, II m. Anna £ubocka,
Wyró¿nienie: Paulina Pal.
4. W kategorii "Album
 lub prezentacja multimedialna":
Wyró¿nienia - Agata Rajtak,  Aleksandra
Ochowicz,  Mateusz Przysiê¿niuk,

   PALENIE CZAROWNIC
30.04.2014 r.  przedszkolaki z Oddzia³u

Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im.
Jana Paw³a II w Pietrowicach oraz przedszko-
laki z Przedszkola  w Zopowych wchodz¹cego
w sk³ad Zespo³u Szkó³ wraz  z rodzicami ko-
lejny raz wziê³y udzia³ w spotkaniu w ramach
projektu "Tworzymy tradycje, wspólnie prze-
kraczamy granice" .

Podczas spotkania g³ówn¹ atrakcj¹ dla pol-
skich i czeskich dzieci oraz ich rodziców by³o
tzw. "Palenie czarownic", która jest w Czechach.
Program spotkania  i wspólnej zabawy obejmo-
wa³: zapoznanie siê z tradycj¹ i odmiennoœciami
"palenia czarownic" po obu stronach granicy,
show czarownic - wspólne tañce, wykonanie
poleceñ czarownic przek¹ska, opiekanie kie³basek i coœ na z¹b dla wszyst-
kich obecnych, wspólna zabawa dzieci i rodziców. Podczas wspólnej

zabawy z poœród uczestników spotkania zosta³a wy-
brana  Miss - najlepsza czarownica. Z poœród pol-
skich dzieci II miejsce zajê³a Agnieszka Baran. Dzieci
z rodzicami w piêknych strojach czarownic bawi³y siê
takt muzyki. W czasie spotkania obecny by³ równie¿
Dyrektor Bogdan Kulik oraz Wicedyrektor Mariola Be-
dryj. Panie wychowawczynie w przebraniach czarow-
nic " balowa³y  na miot³ach" wspólnie z dzieæmi.

                                                    Jadwiga Buczma
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WARSZTATY TEATRALNE
24 kwietnia br. w Szkole Podstawowej im. Kornela Ma-

kuszyñskiego w Klisinie prowadz¹cej klasy I - III odby³o
siê kolejne spotkanie w ramach projektu edukacyjnego
realizowanego w tej placówce od wrzeœnia 2013r., a doty-
cz¹cego dzieciêcych zmagañ  z teatrem.

Tego dnia na zaproszenie dyrektor
Teresy Zakrzyk do szko³y przyby³a wi-
ceprzewodnicz¹ca Rady Powiatu -
Maria Farasiewicz, instruktor teatru
TRADYCJA Zespo³u Szkó³ Mecha-
nicznych. Towarzyszyli jej aktorzy te-
atru - Micha³ Bezpalko i Micha³ Sala-
wa oraz solistka - Iwona Halikowska.

Wizyta ta mia³a charakter spotkania
a u t o r -
skiego z
p a n i ¹
Mari¹ i
warszta-
tów te-
atralnych
dla dzieci
przez ni¹
p r o w a -
dzonych.

W czêœci pierwszej spotkania podzieli³a siê z dzieæmi i
gronem pedagogicznym sw¹ pasj¹ teatraln¹, doœwiadcze-
niem scenicznym, po czym odpowiada³a w sposób barwny
i ciekawy na zadawane przez dzieci pytania dotycz¹ce m.
in. pracy re¿ysera czy jak zostaæ aktorem?

W tzw. miêdzyczasie uczniowie mogli obejrzeæ dwuto-
mow¹ kronikê z szerokiej dzia³alnoœci artystycznej teatru
TRADYCJA oraz niektóre trofea zdobyte przez ten teatr,
który ma ju¿ sw¹ prawie 20 - letni¹ historiê.

W czêœci drugiej spotkania dzieci zaprezentowa³y go-
œciom specjalnie przygotowany na tê okazjê mini - program
sceniczny, a m³odzi artyœci z g³ubczyckiego "Mechanika"
przedstawili dwie zabawne scenki kabaretowo satyryczne,
które rozbawi³y entuzjastycznie reaguj¹c¹ publicznoœæ. By³y
te¿ wspólnie œpiewane piosenki.

Czêœæ trzecia spotkania, stricte warsztatowa, wywo³a³a
wiele emocji wœród uczniów, którzy chêtnie brali udzia³ w
ró¿norodnych æwiczeniach aktorskich zaproponowanych
przez goœcia, w tym æwiczeniach tzw. teatru bez granic, czy-
li rozwijaj¹cych wyobraŸniê, myœlenie twórcze, aktywnoœæ
fizyczn¹ i s³ownictwo. Zajêcia te mia³y formê weso³ej zaba-
wy scenicznej. Wywo³a³y wiele radoœci    i spontanicznych
reakcji. Prowadz¹ca spotkanie podkreœli³a ogromny poten-
cja³ twórczy oraz umiejêtnoœci i mo¿liwoœci aktorskie dzieci
SP w Klisinie. Jednoczeœnie motywowa³a je i zachêca³a do
rozwijania talentów artystycznych w ró¿nych dziedzinach.

A na zakoñczenie by³y mi³e s³owa podziêkowania i sym-
boliczny bukiet kwiatów oraz zaproszenie na kolejne spo-
tkania z teatrem dzieciêcym.

Szko³a Podstawowa Stowarzyszeniowa w Klisinie zosta-
³a wysoko oceniona przez wiceprzewodnicz¹c¹ Rady Po-
wiatu,  która pogratulowa³a dyrekcji wzorowo prowadzo-
nej placówki    i wspania³ych, zaanga¿owanych w jej rozwój
¿yczliwych nauczycieli i pracowników.

                    Redakcja  ZSM

" WIELCY POLACY"-
 W PRZEDSZKOLU NR 1

"¯eby zdrowym zawsze byæ, trzeba siê dok³adnie myæ.
I pamiêta ka¿dy zuch w zdrowym ciele zdrowy duch."

                                                                             - I. Salach.
03.04.2014 r. w MOK  Przedszkole nr 1 im. M. Konopnickiej

zorganizowa³o III Gminny Konkurs Recytatorski " Wielcy Polacy"
dla przedszkoli.

 Do konkursu zosta³y zaproszone przedszkola z gminy G³ubczyc.
Konkurs przebiega³ w kategorii- recytacja indywidualna. Dzieci recy-
towa³y wiersze znanych klasyków polskiej literatury dzieciêcej. Utwory
by³y zabawne , humorystyczne, pouczaj¹ce, zawiera³y treœci  o zdro-
wiu, higienie, czystoœci. Atrakcj¹ konkursu by³a " Dobra Wró¿ka"
rolê tê pe³ni³a Martynka Klim a  zadaniem by³o wprowadzanie wszyst-
kich uczestników konkursu do recytacji.

Komisja w sk³adzie : Wioleta Wilczyñska, El¿bieta Polek, Barbara
Czy¿owicz,  mia³a trudne zadanie , dzieci wykaza³y siê talentem arty-
stycznym,  chêtnie te¿  wystêpowa³y na scenie . Po obradach , komi-
sja przyzna³a dyplomy  za zas³u¿one miejsca ,wyró¿nienia oraz nagro-
dy  rzeczowe - ksi¹¿ki , pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za
udzia³ i s³odki upominek.

Oto lista nagrodzonych dzieci:
I m.:  Milena Kozie³ z Przedszkola nr1,
II m. : Agnieszka Waliduda z Przedszkola nr 2,
II m. Katarzyna Kunicka z Przedszkola nr 3,
Wyró¿nienia:
 Maria Buczek z Przedszkola w Grobnikach, Ma³gorzata Jasiura z

Przedszkola nr 3, Wiktor Kaczmarzyk z Przedszkola nr 1
Podczas konkursu panowa³a mi³a , pogodna atmosfera , która udzie-

li³a siê wszystkim dzieci  aktywnie prezentowa³y swoje umiejêtnoœci
artystyczne  a publicznoœæ  dziêkowa³a licznymi brawami. Podczas
obrad jury wyst¹pi³ zespó³ taneczny " Hawajki" ze Szko³y Podstawo-
wej nr 2, oraz dzieci - gr. V z  Przedszkola nr 1 w monta¿u s³owno -
wokalno-tanecznym o Krakowie.

Dziêkujemy wszystkim dzieciom, opiekunom, zespo³owi taneczne-
mu za udzia³,  za wspania³y wystêp na scenie, komisji za ocenê uczest-
ników. Zapraszamy za rok  do promowania i popularyzacji polskiej
literatury dzieciêcej, w kolejnym konkursie recytatorskim.

                     Zdzis³awa Krzywiecka, Lucyna Satarowska.

POLSKO- CZESKIE SPOTKANIE NA NAUCE
JÊZYKA CZESKIEGO PRZEDSZKOLAKÓW.
 W ramach wspó³pracy Prywatnego Przedszkola w Krnovie z Przed-

szkolem Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach dzieci przyst¹pi³y do nowego
projektu "Uczymy siê mówiæ po czesku   i po polsku".

Tematyka zajêæ dotyczy³a wiosny. W czasie zabaw dzieci poznawa-
³y  s³ownictwo czeskie i uczy³y siê poprzez powtarzanie s³ów. Po wspól-
nej nauce przedszkolaki pozna³y legendê o zbli¿aj¹cych siê œwiêtach
pt. "Dzwonek". Po wys³uchaniu opowiadania przedstawionego przez
wychowawcê przedszkola w Krnowie, dzieci wspólnie szuka³y kolo-
rowych jajek, ukrytych pod drzewami ogrodu przedszkolnego.

Dzieci mimo bariery jêzykowej,  bardzo szybko nawi¹zywa³y ze sob¹
kontakt. W czasie pobytu wspólnie bawi³y siê na placu zabaw. Po
skoñczonej zabawie    i zorganizowanym obiedzie dzieci po¿egna³y siê
wspólna piosenk¹ " O wioœnie". Z uwagi na zbli¿aj¹ce siê Œwiêta
Wielkanocne wrêczy³y  dla Pani dyrektor  palmê  bêd¹c¹ tradycjê
polskiej niedzieli palmowej wraz z ¿yczeniami.

                                                                      Jadwiga Buczma
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70 rocznica bitwy pod Monte Cassino
 Na zaproszenie prezesa zarz¹du Stowarzyszenia Pancerny "Skor-

pion" w Opolu w dniu 10.05.2014 strzelcy z jednostki strzeleckiej
3009 G³ubczyce im. p³k Stanis³awa Gliñskiego ZS STRZELEC OSW,
uczcili 70 rocznicê bitwy pod Monte Cassino.

Gdy ucich³y wystrza³y
salwy honorowej odda-
nej przez ¿o³nierzy 10
Brygady Logistycznej,
zebrani z³o¿yli wi¹zanki
kwiatów przed tablic¹
upamiêtniaj¹c¹ ¿o³nierzy
poleg³ych na wzgórzu
Monte Cassino. Na za-
koñczenie uroczystoœci
muzycy z Bytomia ode-
grali wi¹zankê pieœni pa-

triotycznych. G³êbokie wzruszenie wœród weteranów wywo³a³a melo-
dia piosenki "Czerwone maki spod Monte Cassino".

Pamiêæ o tej krwawej bitwie jest mocno obecna w Opolu, gdzie
funkcjonuje Stowarzyszenie "Pancerny Skorpion". Gromadzi ono
by³ych ¿o³nierzy 4 Pu³ku Pancernego Skorpion, który bra³ udzia³ w
bitwie pod Monte Cassino oraz ¿o³nierzy V Brygady Pancernej Skor-
pion, która odziedziczy³a jego tradycje.

 Obchody rozpoczê³y siê ju¿ o poranku, w koœciele B³ogos³awione-
go Czes³awa od mszy œwiêtej, w intencji poleg³ych we W³oszech
¿o³nierzy, któr¹ celebrowa³ by³y kapelan V Brygady Pancernej Skor-
pion, ksi¹dz podpu³kownik rezerwy Henryk Kaczmarek. Na mszy
obecny by³ jeden z ostatnich ¿yj¹cych uczestników wydarzeñ z
1944 roku, pu³kownik Edward G³owacki, s³u¿¹cy wówczas w 4. Pu³ku
Pancernym Skorpion.

Z koœcio³a ¿o³nierze i weterani udali siê na cmentarz komunalny
Opole - Pó³wieœ, gdzie spoczywa pu³kownik Stanis³aw Gliñski, pierw-
szy dowódca 4 Pu³ku Pancernego Skorpion. Przed grobem posteru-
nek honorowy wystawili ¿o³nierze z batalionu dowodzenia i zabezpie-
czenia 10 Brygady Logistycznej, harcerze i Strzelcy z G³ubczyc. Pod-
pu³kownik Zbigniew Koziarz, prezes Stowarzyszenia "Pancerny Skor-
pion" przypomnia³ sylwetkê, szlak bojowy oraz dokonania pierwsze-
go dowódcy 4 Pu³ku. Nastêpnie zebrani uczcili pamiêæ swojego pierw-
szego dowódcy minut¹ ciszy i z³o¿yli kwiaty na jego grobie.

G³ubczycka jednostka strzelecka nosi imiê pu³kownika Stanis³aw Gliñ-
skiego i na sta³e wspó³pracuje ze Stowarzyszeniem Pancerny Skorpion"

                                                                                                  tobix

 28 kwietnia z inicjatywy dowódcy m³. insp. ZS Grzegorza Toba-
siñskiego Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 3009 G³ubczyce im.
p³k Stanis³awa Gliñskiego uczestniczyli w zajêciach zorganizowa-
nych i przeprowadzonych w 4 Regionalnej Bazie Logistycznej we
Wroc³awiu.

G³ubczyccy strzelcy pod okiem instruktorów z jednostki wojskowej
Miejsca Sta³ego Sk³adowania w Polskiej Nowej Wsi mogli zapoznaæ siê
z celem i zadaniami Bazy Logistycznej oraz Miejsca Sta³ego Sk³adowa-
nia - jedyna tego typu jednostka wojskowa nie tylko w Polsce, ale i w
Europie.

Ponadto g³ubczyckich strzelców zapoznano ze sprzêtem ciê¿kim
Wojsk L¹dowych, min. czo³giem, bojowym wozem piechoty, dzia³em
samobie¿nym a tak¿e z samobie¿nym sprzêtem technicznym.

Tego typu zajêcia wesz³y na sta³e w kalendarium zajêæ g³ubczyc-
kich strzelców.                                                                           tobix

BAZA  LOGISTYCZNA

Rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

Rocznica uchwalenia konstytucji 3 Maja jest bardzo
wa¿nym œwiêtem pañstwowym. Przypominanie tych istot-
nych, lecz odleg³ych wydarzeñ jest obowi¹zkiem nas do-
ros³ych, aby m³ode pokolenie ros³o, pamiêtaj¹c o swojej
przesz³oœci i tradycji w Zespole Szkó³ w Pietrowicach..

Uczniowie gimnazjum w Pietrowicach przygotowali dla
ca³ej spo³ecznoœci szkolnej uroczyst¹ akademiê, która by³a
lekcj¹ historii dla ma³ych przedszkolaków, uczniów szko³y
podstawowej i kolegów z gimnazjum. Bardzo  trudno jest
skupiæ uwagê m³odych ludzi na tak trudnym i powa¿nym
temacie, dlatego artyœci u¿ywali ró¿nych œrodków przeka-
zu, aby zainteresowaæ odbiorców.

To nieprawda , ¿e m³odzie¿ nie potrafi kochaæ Ojczyzny,
nale¿y tylko zna-
leŸæ odpowied-
ni¹ drogê do jej
serca, aby z obo-
jêtnego sta³o siê
bia³o - czerwone.
Uda³o siê to w
Zespole Szkó³ w
Pietrowicach.

Izabela
     Rostowska

>>>  dok. ze str. 6
 Zainteresowanie wschodni¹ kuchni¹ i kultur¹ przesz³o

najœmielsze oczekiwania organizatorów. Cieszymy siê
ogromnie, poniewa¿ pielêgnowanie tradycji naszych przod-
ków jest nie tylko obowi¹zkiem ka¿dego z nas, ale i ko-
niecznoœci¹ dziejow¹. Bez niej nie by³oby ci¹g³oœci kultu-
rowej, ¿ycie by³oby monotonne i p³askie, a co gorsza, po-
zbawieni doœwiadczeñ, musielibyœmy wszystko zaczynaæ
od nowa!                                 Barbara Majewska

     OPOWIEŒCI KRESOWE

 3 Maja 2014 roku Komenda Hufca, w³adze sa-
morz¹dowe, poczty sztandarowe szkó³ podstawowych,
gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych, zwi¹zków komba-
tanckich, instytucji pañstwowych oraz stowarzyszeñ wraz
z delegacjami zgromadzi³y siê przy Szkole Podstawowej Nr
2, w ramach obchodów 223 rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja. Zgromadzeni udali siê na Mszê Œwiêt¹ do
koœcio³a p.w. Narodzenia  Najœwiêtszej Marii Panny. Po
Mszy odby³ siê uroczysty apel przed Pomnikiem Czynu
Zbrojnego, w trakcie którego delegacje z³o¿y³y kwiaty.

               Z harcerskim pozdrowieniem  ,,Czuwaj!"

"Mam
 bia³o-czerwone

serce"
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomo-

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

1. 15.04.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zby-
cia 1/2 czêœæ nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej we wsi
Królowe, oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
145 o pow. 0,4000 ha.

Z dniem 27.05.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomo-
œci 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.

2. 22.04.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zby-
cia nieruchomoœæ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Ra-
tuszowej nr 6/14.

Z dniem 03.06.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomo-
œci 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.

3.14.05.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do zbycia:
a) nieruchomoœæ lokalowa po³o¿ona w G³ubczycach przy ul.

Niepodleg³oœci nr 30/1;
b) nieruchomoœæ lokalowa po³o¿ona w G³ubczycach przy ul.

Niepodleg³oœci nr 30/6.
Z dniem 25.06.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez

osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomo-
œci 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. 15.05.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do zbycia:
a) nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona w miejscowoœci

Nowa Wieœ G³ubczycka, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 395/3 o powierzchni 0,0307 ha;

b) nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona w miejscowoœci
Nowa Wieœ G³ubczycka, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 395/4 o powierzchni 0,0959 ha;

c) nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona w miejscowoœci
Pomorzowice, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka
nr 156 o powierzchni 0,1800 ha;

d) nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona w miejscowoœci
Pomorzowice, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka
nr 270 o powierzchni 0,4300 ha;

e) nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona w miejscowoœci
Œciborzyce Ma³e, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³-
ka nr 175/2 o powierzchni 0,5100 ha;

f) nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona w miejscowoœci
Œciborzyce Ma³e, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³-
ka nr 64/1 o powierzchni 0,3200 ha.

Z dniem 26.06.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomo-
œci 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 przepi-
sów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej nieru-
chomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieruchomoœci przed
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

5. 16.05.2014 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœæ przezna-
czon¹ do oddania w dzier¿awê po³o¿on¹ we wsi Zawiszyce, ozna-
czon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 258 o powierzchni
0,0600 ha.

6. 20.05.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do zbycia:
a) nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona w miejscowoœci

Pomorzowice, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka
nr 101 o powierzchni 0,2700 ha;

b) nieruchomoœæ zabudowana budynkiem o pow. u¿ytkowej
28 m2  po³o¿ona w miejscowoœci Chomi¹¿a, oznaczona wed³ug
ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 43 o powierzchni 0,0549 ha;

c) nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona w miejscowoœci
Klisino, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 685 o
powierzchni 0,3300 ha;

d) nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona w miejscowoœci
Bernacice, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 11
o powierzchni 0,4300 ha;

e) nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona w G³ubczycach
przy ul. Olimpijskiej, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 272/73 o powierzchni 0,0056 ha.

Z dniem 01.07.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomo-
œci 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 przepi-
sów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej nieru-
chomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieruchomoœci przed
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

 RAJD ŒW. JERZEGO
W dniu 24 kwietnia 2014r. odby³ siê Rajd Œw. Jerzego organi-

zatorem by³a Komenda Hufca ZHP w G³ubczycach, Stowarzy-
szenie Przyjació³ Harcerstwa i Szko³a Podstawowa w Go³uszo-
wicach. W rajdzie udzia³ wziêli zuchy i harcerze z naszego hufca.
Trasa rajdu przebiega³a G³ubczyce - Go³uszowice. Podczas wê-
drówki uczestnicy rozwi¹zywali ró¿ne zadania teoretyczne. Je-
den z punktów kontrolnych by³ przygotowany przez ¿o³nierzy z
10 Brygady Logistycznej w Opolu. Celem rajdu by³a populary-
zacja  i propagowanie walorów turystyczno - krajoznawczych,
integrowanie gromad zuchowych i dru¿yn harcerskich. Na ko-
niec Rajdu w Koœciele Parafialnym   w Go³uszowicach odby³a
siê msza Œw. za zdrowie zuchów,
harcerzy    i opiekunów, oraz z³o¿o-
no kwiatów pod pomnikiem Jana
Paw³a II w Go³uszowicach.

Wszystkim, którzy przyczynili
siê do organizacji rajdu, Komenda
Hufca ZHP sk³ada serdeczne po-
dziêkowania.

 Komenda Hufca (foto str. 20)
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INFORMACJE Z KPPOL
G£UBCZYCE ZA OKRES 22-27.04.2014R,
AKCJE:
Bezpieczny œwi¹teczny weekend
Œwi¹teczny weekend na drogach powiatu g³ubczyckiego min¹³

bardzo spokojnie. O nasze bezpieczeñstwo dba³o w tym czasie
77 policjantów. Funkcjonariusze w trakcie dzia³añ miêdzy inny-
mi zwracali uwagê na stan trzeŸwoœci kierowców, stan technicz-
ny pojazdów, przestrzeganie ograniczeñ prêdkoœci, czy korzy-
stanie z pasów bezpieczeñstwa podczas jazdy. Policjanci zatrzy-
mali 9 dowodów rejestracyjnych, miêdzy innymi za nieprawid³o-
wy stan techniczny pojazdu czy brak aktualnych badañ tech-
nicznych. W okresie wielkanocnym policjanci nie odnotowali
¿adnych wypadków drogowych, a wszyscy kontrolowani przez
funkcjonariuszy kierowcy byli trzeŸwi.

"TrzeŸwy poranek"
na drogach powiatu
g³ubczyckiego

22.04  na drogach
powiatu g³ubczyckiego
policjanci prowadzili
dzia³ania "TrzeŸwy po-
ranek".  Dzia³ania mia-
³y na celu wyeliminowa-
nie z ruchu kierowców
znajduj¹cych siê pod
dzia³aniem alkoholu, a

wiêc tych którzy swoim zachowaniem stwarzaj¹ realne zagro¿e-
nie dla innych uczestników ruchu drogowego. W czasie akcji
trwaj¹cej od godziny 5 do 13 policjanci przebadali 781 kierow-
ców. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e ¿adna z przebadanych osób
nie kierowa³a pojazdem, bêd¹c pod dzia³aniem alkoholu.

INFORMACJE:
Dodatkowe narkotesty
  24 kwietnia  Komisariat Policji w Kietrzu otrzyma³ kilkanaœcie

narkotestów. Narkotesty przekazane zosta³y przez Miejsko
Gminn¹ Komisjê Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych w Kietrzu. Dziêki testerom funkcjonariusze w szybki i
³atwy sposób mog¹ ustalaæ obecnoœæ narkotyków w organiŸ-
mie kierowcy.

Odwiedziny przedszkolaków
 25.04 g³ubczyckich policjantów odwiedzi³o oko³o 60 dzieci z

Przedszkola nr 2. Przedszkolaki mia³y okazjê zwiedziæ komendê,
pos³uchaæ na temat pe³nionej s³u¿by przez dy¿urnego jednost-
ki, profosa czy technika kryminalistyki oraz uzyskaæ odpowiedzi
na nurtuj¹ce je pytania z zakresu pracy policjanta. Du¿ym zain-
teresowaniem wœród przedszkolaków cieszy³ siê pokaz umiejêt-
noœci psów s³u¿bowych, radiowozu i sprzêtu policyjnego oraz
mo¿liwoœæ odbicia linii papilarnych d³oni.

Pozdrawiam,  m³. asp. Agata Aleksiejewicz

Informacje prasowe KPPSPo¿
TRAGEDIA NA DRODZE

I SZCZÊŒLIWY FINA£
30 kwietnia, w Powiatowej Komendzie Strazy Po¿arnej    do-

sz³o do rzadkiego ale bardzo mi³ego i wzruszaj¹cego wydarze-
nia. Po d³ugim leczeniu i rehabilitacji odwiedzi³ nas Pan Wal-
demar, by podziêkowaæ stra¿akom za uratowanie mu ¿ycia, po
tym jak w wypadku samochodowym zosta³ uwiêziony wewn¹trz
swojego Volkswagena.

Przypomnijmy, do zdarzenia
dosz³o 19 maja 2012 r. oko³o
godz. 11:30. Po otrzymaniu zg³o-
szenia o wypadku dwóch samo-
chodów Mercedes Vito oraz VW
Golf, do którego dosz³o na dro-
dze wojewódzkiej nr 419 w oko-
licy miejscowoœci Nowa Cere-
kwia, dy¿urny stanowiska kiero-
wania natychmiast zadysponowa³ na miejsce zastêpy stra¿y
po¿arnej. W wyniku zderzenia poszkodowane zosta³y 3 osoby
w tym jedno dziecko. Kierowcê Volkswagena stra¿acy musieli
uwalniaæ z zakleszczonego pojazdu u¿ywaj¹c specjalistycznych
narzêdzi hydraulicznych. Kierowca ten z miejsca wypadku zo-
sta³ zabrany œmig³owcem, natomiast pozosta³e dwie poszkodo-
wane osoby, po zaopatrzeniu przez zespó³ ratownictwa medycz-
nego przewieziono do szpitala karetk¹. Na czas prowadzonych
dzia³añ ratowniczych ruch na drodze by³ ca³kowicie wstrzymany.

Dzisiejszy dzieñ mê¿czyzna wybra³ nie przypadkowo, gdy¿ to
w³aœnie stra¿acy z dzisiejszej zmiany s³u¿bowej brali udzia³ w
akcji ratowniczej 19 maja 2012 r. Na chwilê wspomnienia znów
od¿y³y. Pan Waldemar dziêkuj¹c stra¿akom za uratowane ¿ycie
podkreœli³, ¿e tylko dziêki szybkiej i profesjonalnej akcji mo¿e siê
dzisiaj cieszyæ pe³n¹ sprawnoœci¹. Na koniec kole¿eñskiego spo-
tkania nie mog³o zabrakn¹æ wspólnego zdjêcia.

Stra¿acy za swoje czêsto heroiczne czyny nie oczekuj¹ spe-
cjalnych wyró¿nieñ, po prostu, robi¹ to, co potrafi¹ najlepiej i z
pe³nym zaanga¿owaniem. Z pewnoœci¹ chc¹ wiedzieæ, ¿e ich
trud jest doceniany i takie chwile jak opisana, daj¹ œwiadectwo
„dobrze wykonanej roboty” na s³u¿bie.

                                                 m³. bryg. Wojciech Semeniuk

W  tygodniu od 5 do 11 maja 2014r.
odnotowaliœmy 6 zdarzeñ, by³y to

 2 po¿ary i 4 miejscowe zagro¿enia.
W dniu 6 maja w Wojnowicach dosz³o do po¿aru sterty s³o-

my znajduj¹cej siê pod wiat¹. Po¿ar gasi³o 5 zastêpów stra¿y
po¿arnej. Nikt nie odniós³ obra¿eñ.

Natomiast w dniu 8 maja otrzymaliœmy zg³oszenie o plamie
oleju na parkingu przy ul. Wodnej w G³ubczycach. Prawdopo-
dobn¹ przyczyn¹ rozlania substancji ropopochdnej, by³o uszko-
dzenie miski olejowej samochodu.

Ponadto stra¿acy gasili po¿ar kontenera na œmieci, pomagali
policji w otwarciu mieszkania, a tak¿e dwukrotnie byli wzywani
do roju pszczó³.

W zwi¹zku z tym, i¿ maj jest miesi¹cem ochrony przeciwpo-
¿arowej i w tych dniach trwaj¹ otwarte drzwi stra¿nic, serdecz-
nie zapraszam zorganizowane grupy z opiekunami, do zwiedza-
nia naszej stra¿nicy.

                                                       bryg. Wojciech Semeniuk
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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 nades³ane  i
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Serdecznie Witamy 36 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

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

Bia³y Hanna c.Iwony
Lisiêcice 21.04.2014

2.35 3650g 58cm

Borek Mi³osz s.Anny
Opawica 24.04.2014 9.40

3900g 57cm

Deszczka Laura
c.Magdaleny G³-ce

20.04.2014 22.00  3300/ 54

Bober s.Gra¿yny
Wódka 23.04.2014 1.00

3500g 56cm

Kozaczek Aneta
c.Moniki Prudnik

07.04.2014 11.25 3400/ 55

Kudlek Emilia
c.Agnieszki Ras³awice Œl.
14.04.2014 14.35 3200/ 55

Kwit Nela c.Renaty
Zopowy 28.04.2014
21.55 2900g 55cm

Ma³ysa £ukasz
s.Wiolety Dobieszów

10.04.2014 8.20 4100/61

Morcinek Jakub
s.Magdy G³-ce

31.03.2014 10.00 2750/54

Radom Zuzanna
c.Anny Opole

18.04.2014 6.40 2620/54

Rokicka Emilia
c.Dominiki Sucha Psina
09.04.2014 22.25 3620/55

Sêga Maja c.Ma³go-
rzaty Wysoka

10.04.2014 1.30 3120/56

Widziszowski Rado-
s³aw s.Justyny Królowe
29.04.2014 6.55 3550/60

Wilczyñski Tomasz
s.Anny Pomorzowice

20.04.2014 18.25 3350/56

Witkowska-Kiebzak
Wanda Kozio³ka

10.04.2014 9.40 2800/54

Wojtuœ Rafa³ s.Ewy
Nowa Cerekwia

30.04.2014 1.10 3300/58

Wróbel Maja c.Bo¿e-
ny Nowy Browiniec
22.04.2014 4.05 3000/52

Zarosiñska Lena
c.Marty Krzy¿kowice

16.04.2014 18.00 3650/57

Zawada Szymon
s.Anety Chróstno

14.04.2014 21.50 3670/56

Ziêba Mariusz
s.Joanny G³-ce

22.04.2014 8.15 4250/63

V GRAND
PRIX

ŒL¥SKA
POLSKO

CZESKIEGO
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WIELKI SUKCES KLUBU LKS TECHNIK

V GRAND PRIX  ŒL¥SKA POLSKO CZESKIEGO

RAJD
ŒW. JERZEGO


