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"DBAJMY O RODOWISKO" - III EDYCJA - NAGRODY
W dniu 16.02.2012r. odby³o siê posiedzenie Komisji w sprawie Kategoria II
rozstrzygniêcia III edycji konkursu "Dbajmy o rodowisko" - "Najefektywniejsza zbiórka segregowanych odpadów komunalPrzewodnicz¹cy: Mariusz Mróz - z-ca Burmistrza, z-ca Przewod- nych przez indywidualnych w³acicieli nieruchomoci".
I miejsce - Piotr Furman - Debrzyca - (6 424,05 kg - 2 osoby)
nicz¹cego Komisji: Jaros³aw Horodecki - naczelnik WKI,
cz³onek komisji: Agnieszka Fr¹czkowska - Psiuk - pracownik WKI Nagroda - 2 000,00 z³.
Komisja dokona³a rozstrzygniêcia zgodnie z obowi¹zuj¹cym Re- II miejsce - Józefa Franciszkiewicz - Klisino
gulaminem konkursu i ustali³a zwyciêzców, którzy odebrali na- (4 736,49 kg - 7 osób) Nagroda - 1 000,00 z³.
III miejsce- El¿bieta Pietrzak - G³ubczyce
grody 15. marca. 2012 - foto str. 2
(1 395,25 kg - 3 osoby) Nagroda - 500,00 z³.
Kategoria I
" Najefektywniejsza zbiórka segregowanych odpadów komu- IV m. - Franciszek B³a¿yczek - Grobniki ( 1 008,25 kg - 2 os.)
V m. Stanis³aw Wysoczañski - G³ubczyce (899,00 kg - 3 os.)
nalnych przez so³ectwo".
VI m. - Ma³gorzata Borzêcka - Równe ( 598,10 kg - 3 os.)
I m.- S³awoszów (1093,05 kg - 31 mieszkañców)
VII m. egzekwo: Rafa³ Rusin - Klisino (2 253,60 kg - 9 os.)
papier 16,43 kg (15 punktów)
Micha³ G³ówka - Zopowy (982,30 kg - 3 os.)
plastik 16,88 kg (15 punktów)
VIII m. - Maria Tromsa - S³awoszów ( 850,75 kg - 3 os.)
szk³o 28,08 kg (15 punktów)
IX m. - Artur Hosnowski - Kwiatoniów (962,70 kg - 4 osoby)
tetra pak 1,31 kg (12 punktów) ³¹cznie 57 punktów
X m.- Kazimiera Jarosz - G³ubczyce Sady (680,90 kg - 5 osób)
II miejsce - Widok (7165,81 kg - 225 mieszkañców)
XI m. - Jerzy Nowak - Kwiatoniów ( 356,15 kg - 2 osoby)
papier 6,30 kg (8 punktów)
XII m. - Maria Krudysz - G³ubczyce ( 257,95 kg - 5 osób)
plastik 9,55 kg (10 punktów)
XIII m. - Józefa Lipiñska - Mokre Kolonia ( 268,15 kg - 8 osób)
szk³o 14,64 (8 punktów)
XIV m.- Teresa Dzie¿a - Mokre Kolonia ( 61,15 kg - 3 osoby)
tetra pak 1,36 kg (15 punktów) ³¹cznie 41 punkty
XV m. - Bogus³aw Górecki - Chomi¹¿a ( 93,45 kg - 3 osoby)
III miejsce- G³ubczyce Sady (13807,20 kg - 490 mieszkañców)
Miejsca IV do XV - Nagroda w postaci zwolnienia z op³at za
papier 9,88 kg (12 punktów)
wywóz mieci przez 1 rok.
plastik 11,28 kg (12 punktów)
Kategoria III "Najefektywniejsza zbiórka segregowanych odszk³o 7,96 (6 punktów)
padów komunalnych przez budynki wielorodzinne".
tetra pak 0,45 kg (8 punktów) ³¹cznie 38 punkty
I m. - Wspólnota Mieszkaniowa Lisiêcice ul. G³ubczycka 42
IV miejsce - Chróstno (3790,25 kg - 107 mieszkañców)
(8 978,20 kg - 20 osób) - 60 punktów
papier 7,14 kg (10 punktów)
Nagroda 10 000,00 z³ z przeznaczeniem na Wspólnotê
plastik 6,85 kg (5 punktów)
II m. - Wspólnota Mieszkaniowa Chrobrego 8, G³ubczyce
szk³o 20,88 kg (10 punktów)
(8 847,35 kg - 37 osób) - 44 punkty
tetra pak 0,56 kg (10 punktów) ³¹cznie 35 punktów
Nagroda 7 500,00 z³ z przeznaczeniem na Wspólnotê
V miejsce - Tarnkowa (2638,20 kg - 72 mieszkañców)
III m. -Wspólnota Kwiatoniów4 (2175,70 kg-10os.) - 34 pkt)
papier 2,80 kg (6 punktów)
Nagroda 5 000,00 z³ z przeznaczeniem na wspólnotê
plastik 6,97 kg (6 punktów)
Liczba ludnoci w poszczególnych zg³oszeniach, zosta³a zweryszk³o 26,73 kg (12 punktów)
fikowana z wydrukami z Wydzia³u Spraw Obywatelskich i USC
tetra pak 0,15 kg (6 punktów) ³¹cznie 30 punktów
Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach.
VI miejsce - Chomi¹¿a (2588,50 kg - 167 mieszkañców)
Podpisy Komisji:
papier 1,60 kg (4 punktów)
plastik 7,72 kg (8 punktów)
ZESTAWIENIE ILOCI
szk³o 6,70 kg (5 punktów)
ODPADÓW ZEBRANYCH W KONKURSIE
tetra pak 0,05 kg (4 punktów) ³¹cznie 21 punktów
"DBAJMY
O RODOWISKO" EDYCJA I, II, III,
VII miejsce - Mokre Kolonia (685,85 kg - 145 mieszkañców)
papier 2,00 kg (5 punktów)
Iloæ,
edycja I,
II,
III, (w kg)
plastik 1,86 kg (3 punktów)
Kategoria
I
So³ectwo,
szk³o 3,09 kg (3 punktów)
papier 2 785,35
5 828,75
8 119,75
tetra pak 0,06 kg (5 punktów) ³¹cznie 16 punktów
plastik
3
586,65
5
701,94
11
979,31
VIII miejsce - Zawiszyce (3379,90 kg - 368 mieszkañców)
szk³o
7
357,55
12
824,78
14
423,95
papier 1,08 kg (3 punktów)
tetra pak
- 625,75
plastik 4,03 kg (4 punktów)
Kategoria
II
Indywidualna
szk³o 4,07 kg ( 4 punktów)
papier
11 839,86
8 190,05
8 163,34
tetra pak 0,01 kg (3 punktów) ³¹cznie 14 punktów
plastik
4
950,45
7
010,75
4
816,45
Nagrodzonymi so³ectwami w III edycji konkursu s¹:
szk³o
22
516,36
11
805,60
8
524,15
I m. - S³awoszów (1093,05 kg - 31 mieszkañców) 57 punktów
tetra
pak
324,30
Nagroda w wysokoci 40 000,00 z³ z przeznaczeniem na so³ecKategoria
III
Wspólnota
two oraz prawo organizowania do¿ynek gminnych.
papier 7 077,04
3 265,71
11 405,31
II m. - Widok (7165,81 kg - 225 mieszkañców) 41 punktów
plastik
2
432,95
1
442,36
5 814,95
Nagroda w wys. 20 000,00 z³ z przeznaczeniem na so³ectwo.
szk³o
5
921,24
3
437,95
13
282,00
III m.- G³ubczyce Sady (13807,20 kg-490 mieszkañców) 38 pkt
tetra
pak
546,25
Nagroda w wys. 10 000,00 z³ z przeznaczeniem na so³ectwo.
Foto str.2, opr. Jan Wac
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ROZMOWA Z WICEBURMISTRZEM MARIUSZEM MROZEM
Panie Burmistrzu, udzieli³ Pan obszernego wywiadu TV G³ubczyce, odpowiada³ na liczne pytania red. M. Pospiszela, poruszalicie
sprawy które interesuj¹ mieszkañców miasta, ale nie wszyscy zainteresowani maj¹ dostêp do TVG, dlatego proszê o informacje równie¿
dla czytelników G³osu G³ubczyc. Spróbujê pogrupowaæ w¹tki.
Pierwsza grupa spraw - bardzo aktualna o tej porze roku - dotyczy³a
wygl¹du, estetyki, a i aktów wandalizmu i dewastacji oraz wiosennych prac porz¹dkowych na ulicach, skwerach i w parku miejskim.
MM - Zniszczony parkan drewniany przy posesji Wspólnoty Mieszkaniowej u zbiegu ul. Wa³owej i Kochanowskiego od dawna razi³ i
kontrastowa³ z odrestaurowanym budynkiem s¹du z powodu niejasnoci co do granic dzia³ki i jego w³aciciela. Ta sprawa jest ju¿
wyjaniona - fundamenty i filary murowane zostan¹ zachowane, a
przestrzenie miêdzy nimi wype³ni¹ elementy metalowe.
- Kosze na mieci wzd³u¿ wyremontowanej ul. Kociuszki od ul. Parkowej nie spe³nia³y wymogów dokumentacji i zrezygnowalimy z ich zakupu.
Oznakowanie znakami drogowymi budzi³o kontrowersje, na ca³ej d³ugoci ulicy zbieramy uwagi i Komisja ³adu i porz¹dku
przeanalizuje je i pod koniec kwietnia wprowadzimy poprawki.
- Jeli chodzi o nasadzenia drzewek i
ich ochronê to staramy siê dobieraæ gatunkami na poszczególne ulice. Chronimy przed wichurami, nadmiernym zasoleniem zim¹ np. ul Kochanowskiego.
Niestety przed z³ymi ludmi, (podejrzewam m³odymi nie p³ac¹cymi jeszcze podatków, ¿yj¹cymi na koszt rodziców) nie
jestemy w stanie ich uchroniæ. Czêsto
zdarzaj¹ siê akty wandalizmu pod os³on¹ nocy, ostatnio na ul. ¯eromskiego jednej nocy zniszczono, po³amano kilka drzewek, zreszt¹ nie
pierwszy to raz na tej ulicy, Wiem, ¿e sprawcy zostali z³apani i winni
byæ przyk³adnie i surowo ukarani. Nasza spó³ka Us³ugi Komunalne
dok³ada wiele starañ, aby miasto by³o piêkne, dosadza nowe w miejsce
drzewek po³amanych, nie zawsze ten sam gatunek, poniewa¿ musieliby mieæ zapasy, co jest niemo¿liwe, z ka¿dego gatunku. Nowe nasadzenia na ulicach Powstañców, Kochanowskiego, Chrobrego, Kociuszki, Gdañskiej, ¯eromskiego, w parku, na cmentarzu wymagaj¹ du¿o
troski do czasu osi¹gniêcia wieku w którym
opr¹ siê nie tylko kataklizmom natury ale
szczególnie z³ym ludziom. Wiosn¹ wymagaj¹ przycinania, latem
podlewania, okopywania. Niszczone bywaj¹
drzewka jeszcze w kilka
lat po nasadzeniu. Bolejê nad szkodami wyrz¹dzanymi w mieniu komunalnym, równie¿ kosze, ³awki itp. s¹ niszczone, bo zamiast wzbogacaæ
miasto o nowe musimy uzupe³niaæ szkody by uratowaæ realizowany projekt i osi¹gn¹æ zaplanowany efekt estetyczny. Pamiêtaj¹ pewnie Pañstwo
ile razy kupowano i nasadzano rododendrony w parku. Za te pieni¹dze
takich klombów mog³oby byæ kilka.
A wszystko to przecie¿ z pieniêdzy naszych podatników, bo nawet
je¿eli robi¹ to Us³ugi Komunalne, finansuje Gmina z bud¿etu.
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JW. Kontynuuj¹c temat wiosenny przejdmy do parku.
Odnowiona fontanna ze zwierzêtami, pomnik go³uszowickiego poety, filozofa Filona Von Walde, staw ³abêdziowy,
"wi¹tynia dumania" , si³ownia - niektóre z tych miejsc s¹
chêtnie odwiedzane przez osoby starsze, matki z dzieæmi
na spacerze, ale niektóre mimo pewnych ju¿ dzia³añ nie
s¹ miejscami rekreacyjnymi.
MM - Zdajê sobie sprawê z mankamentów, ma pan na
myli pewnie podmok³y teren wokó³ stawu, zarastanie glonami, wodorostami wody wokó³ zwierz¹t i misia fontanny ,
podwietlenie zwierz¹t i figur pomnika Filona. Staw £abêdziowy, kiedy ozdoba parku, piêknie zaprojektowany, z
rybkami, ³abêdziami, "têtni³ ¿yciem" dopóki by³ prawie naturalnym przep³ywowym zbiornikiem zasilanym z Cyny i
dobrze zdrenowanym terenem
wokó³ . Od chwili wybetonowania dna sta³ siê sztucznym
zbiornikiem, zanik³o biologiczne naturalne ¿ycie, zniszczony drena¿ czyni bagno wokó³.
Kilka prób naprawy, w ró¿nych latach, tylko pogarsza³o
stan, ale marzy mi siê przywrócenie jego dawnej wietnoci.
Proszê jednak zauwa¿yæ, ¿e
park zmieni³ siê bardzo na korzyæ w ostatnich latach, (poza
wyliczonymi mankamentami)
jeli chodzi o utrzymanie czystoci, nie wygrabia siê lici
w czynie pierwszomajowym czyni siê to ju¿ jesieni¹ to zas³uga Us³ug Komunalnych, po³o¿ylimy bruk na kilku alejkach najbardziej uczêszczanych
oraz mamy asfalt wzd³u¿ Cyny od poczty do Al. l¹skiej. Nie
negujê krytycznych uwag i potrzeb. Przegrywaj¹ one jednak
w tej chwili z wydatkami finansowymi z bud¿etu Gminy gdzie
obowi¹zuje pewna hierarchia potrzeb i s¹ wa¿niejsze sprawy. Nie odk³adamy ich jednak "ad acta" bêdziemy czynili
starania o pozyskanie z zewn¹trz rodków finansowych,
jakie projekty z Unii Europejskiej na rewitalizacjê, ochronê
przyrody lub inne aby odci¹¿yæ nasz bud¿et.
JW. Budynek Urzêdu Miejskiego móg³by stanowiæ
ozdobê miasta .
MM . móg³by, ale jednorazowo by³by to wielki wydatek,
byæ mo¿e nie najlepiej widziany. W 1997r. dach pokryto
gontem, wykonano obróbki blacharski, w póniejszych latach, remonty i modernizacje wewn¹trz poprawi³y warunki
obs³ugi interesantów i pracy urzêdników, pewne prace
wymusi³a komputeryzacja urzêdu, ostatnio wymieniono
okna na parterze, pozostaje jeszcze to co najbardziej widaæ
- elewacja. Trzeba wykonaæ dokumentacjê - projekt i kolorystykê i kiedy wykonaæ elewacjê!
JW. To tylko czêæ spraw poruszanych w TVG, do pozosta³ych wrócimy w kolejnym G³osie G³ubczyc.
Dziêkujê za rozmowê.
Foto
- drzewka odarte z kory w parku, zdjêcie - 14.03.2012r.,
- ul. B. Chrobrego obsadzona klonami - widok z okna
auli Liceum Ogólnokszta³c¹cego
Jan Wac

W sieci inform@cji
WIECI
Z SYSTEMU iBOK

Przedsiêbiorstwo G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹
znajduje siê w przededniu podpisania umowy z firm¹
DialCom24 sp. z o.o. z Poznania, maj¹cej na celu
rozszerzenie funkcjonalnoci p³atnoci online dokonywanych za porednictwem Internetowego Biura Obs³ugi Klienta.
Dotychczasowy zakres funkcjonalnoci transakcji internetowych zostanie rozszerzony o mo¿liwoæ:
- dokonywania e-przelewów za porednictwem takich banków jak: Allianz Bank, Bank BG¯, BO BANK,
ING Bank, Millenium Bank, Multibank, BZWBK, Euro
Bank, Credit Agricole, PKO BP, Raiffeisen Bank, Bank
BPH, Polbank, Getin Bank, FM BANK, Deutche Bank,
mBank, Bank pocztowy, Volkswagen bank, SKOK.
Maj¹c na uwadze bezpieczeñstwo swoich kontrahentów, spó³ka podjê³a wszelkie mo¿liwe dzia³ania maj¹ce na celu zapewnienie najwy¿szych standardów bezpieczeñstwa przy dokonywaniu transakcji za porednictwem systemu iBOK. Dokonywanie
transakcji jest ca³kowicie bezpieczne, poniewa¿ dostawca us³ug podlega ci¹g³emu nadzorowi Narodowego Banku Polskiego oraz posiada najwy¿sze certyfikaty bezpieczeñstwa. Aby uniemo¿liwiæ przechwycenie poufnych danych przez osoby nieuprawnione, informacje o danych dostêpu do kont bankowych s¹ wprowadzane przez klientów wy³¹cznie na
bezpiecznych stronach banku. Kwestie ochrony danych osobowych uregulowane s¹ Ustaw¹ z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Nasza wyspecjalizowana kadra, która dostrzega postêp w dziedzinie technologii oraz potrzebê u³atwiania
¿ycia klientom, podejmuje dzia³ania tak aby ka¿dy odbiorca us³ug dosta³ to na czym mu najbardziej zale¿y.
Jednoczenie przypominamy, ¿e obecnie istnieje
mo¿liwoæ dokonywania p³atnoci za porednictwem
miêdzy innymi takich banków jak:
a) Nordea Bank Polska S.A.,
b) Alior Bank S.A.,
c) Bank Millennium S.A.,
d) P³acê z Citi Handlowy.
Z przyjemnoci¹ informujemy, ¿e w okresie promocyjnym dokonywanie zap³aty faktur za wodê oraz
nieczystoci ciek³e, za porednictwem systemu iBOK
jest ca³kowicie bezp³atne.
Rejestracja w systemie: 0 z³otych
Prowizja za e-przelewy: 0 z³otych
P³atnoci dokonywane przez system iBOK cechuje:
- szybkoæ,
- prostota obs³ugi,
- oszczêdnoci finansowe,
- bezpieczeñstwo.
Zachêcamy i zapraszamy do korzystania
z us³ug jakie oferuje swoim klientom spó³ka za porednictwem Internetowego Biura Obs³ugi Klienta.

Oszczêd swój czas i za³ó¿ konto w systemie iBOK.
www.ibok.wodociagi-glubczyce.pl
GIS w wodoci¹gach i kanalizacji
Przedsiêbiorstwo G³ubczyckie Wodoci¹gi sp. z o.o. ledz¹c na bie¿¹co wydarzenia w bran¿y wodno-kanalizacyjnej oraz bêd¹c w pe³ni wiadomoci problemów wystêpuj¹cych w eksploatacji sieci wodoci¹gowej przyst¹pi³o, przy
wspó³pracy z Instytutem Badañ Systemowych Polskiej Akademii Nauk w
Warszawie reprezentowanym przez profesora Jana Studziñskiego, do realizacji projektu pn. "Innowacyjny system zarz¹dzania sieci¹ wodoci¹gow¹". Projekt ma na celu wspomaganie i usprawnienie procesu zarz¹dzania miejskim
systemem wodoci¹gowym, co przek³ada siê równie¿ na wzrost jakoci wiadczonych przez spó³kê us³ug.
" SPÓ£KA STAWIA NA JAKOC WIADCZONYCH US£UG
I ZADOWOLENIE KA¯DEGO KLIENTA "
Aktualnie trwaj¹ prace zwi¹zane z realizacj¹ pierwszego etapu projektu, polegaj¹cego na opracowywaniu mapy numerycznej sieci wodoci¹gowej przeznaczonej do pozyskiwania, przetwarzania i prezentowania danych powi¹zanych z terenem, zwanej w skrócie systemem GIS. System stwarza ogromne,
trudne do przecenienia, mo¿liwoci w dziedzinie wodoci¹gów, zw³aszcza w
zakresie utrzymania i eksploatacji sieci wodoci¹gowej.
Spó³ka ma równie¿ w zamiarze przyst¹pienie do realizacji prac wdro¿eniowych kolejnych etapów projektu tj. miêdzy innymi systemu monitoringu (SCADA), modelu matematycznego sieci do obliczeñ hydraulicznych i prognostycznych oraz algorytmów optymalizacji i aproksymacji s³u¿¹cych do sterowania i projektowania sieci. Jednoczenie szczególna rola przypada systemowi monitoringu, gromadz¹cemu bie¿¹ce i historyczne dane pomiarowe,
umo¿liwiaj¹ce tworzenie odpowiednich modeli matematycznych i algorytmów sterowania. Integracja poszczególnych modu³ów pozwoli na stworzenie tzw. zintegrowanego systemu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem wodoci¹gowym, zawieraj¹cego pe³ne, wiarygodne dane stanowi¹ce podstawê do
podejmowania w³aciwych decyzji zarz¹dczych.

Krótko o awariach

Po utrzymuj¹cych siê przez d³u¿szy czas niskich temperaturach, przyszed³
czas na licznie
wystêpuj¹ce
awarie które
s¹ tego skutkiem. Pracownicy spó³ki
przez ca³y czas
pracuj¹ z pe³nym zaanga¿owaniem, tak
aby nasi kontrahenci mogli
siê przez ca³y
czas cieszyæ z
czystej wody
p³yn¹cej w ich "kranach". Zapewniamy, ¿e ¿aden odbiorca nie zostanie bez
udzielonej pomocy w razie wyst¹pienia awarii na sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
Jednoczenie przypominamy o zwrócenie szczególnej uwagi na prawid³owe
zabezpieczenie urz¹dzeñ i instalacji wodoci¹gowych przed odzia³ywaniem
niskich temperatur oraz kontrolowanie ich stanu.
Awarie mo¿na zg³aszaæ ca³odobowo pod bezp³atnym numerem
Pogotowia wodoci¹gowego 994.
(foto autora)
Awaria, która mia³a miejsce przy ulicy Stromej w G³ubczycach.
Za przerwy w dostawie wody przepraszamy.
Marcin Grabuñczyk, pe³nomocnik Zarz¹du
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WIOSENNE PORZ¥DKI

Jeszcze nie och³onêlimy po zimie, a ju¿ rozpoczê³y siê prace
porz¹dkowe na terenie miasta. Zaczêlimy jak co rok od "przewietlania" i formowania koron drzew, a tak¿e usuwania posuszu.
Prace te prowadzone by³y jeszcze przy kilkustopniowym mrozie.
Oczyszczane s¹ ju¿ chodniki i ulice z pozosta³oci po prowadzonej
akcji zimowej, z zabrudzeñ które zalega³y pod warstw¹ niegu.
Tegoroczna bardzo mrona zima pozostawi³a po sobie du¿e iloci
ubytków w nawierzchniach asfaltowych. Napraw wymagaj¹ chodniki i ulice uszkodzone w trakcie prowadzenia prac zwi¹zanych z usuwanie awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych. Wszystkie te prace s¹ sukcesywnie realizowane.
Zwiastunem wiosny s¹ prace porz¹dkowe
prowadzone na terenach zielonych.
Na terenie parku miejskiego, a tak¿e na placach i skwerach oraz
terenach przydomowych rozpocznie siê grabienie lici i usuwanie
innych nieczystoci, naprawianie i malowanie ³awek. Oczyszczony
zostanie staw ³abêdziowy i fontanny. W zakres wiosennych porz¹dków wchodz¹ równie¿ roboty zwi¹zane z myciem przystanków autobusowych oraz lamp ulicznych.
Wiosna ka¿demu z nas kojarzy siê z czym "nowym", piêkniejszym
i kolorowym, wiêc nie mo¿e zabrakn¹æ wiosennych kwiatów, które
zostan¹ posadzone na skwerach, by cieszyæ oczy przechodniów.
Musimy w tym miejscu stwierdziæ , ¿e cieszy nas fakt, i¿ efekty naszej pracy,
zleconej i nadzorowanej przez Urz¹d Miejski zostaj¹ docenione przez
mieszkañców, a tak¿e goci odwiedzaj¹cych nasze miasto.
Jednak¿e nie wszystkim podoba siê zadbane i zielone miasto. Mo¿na u¿yæ
okrelenia , ¿e nagminnie dewastowane s¹ urz¹dzenia - ³awki , kosze na
mieci, powstaj¹ brzydkie malunki na cianach budynków oraz amfiteatrze.
W szczególny sposób oburza wandalizm wystêpuj¹cy w postaci
niszczenia drzew - wy³amywania nowo nasadzonych drzewek, odkorowywania pni. Jest to tym bardziej szkodliwe , ¿e jak wszyscy wiemy, albo powinnimy wiedzieæ, drzewo ronie bardzo powoli i potrzeba bardzo d³ugiego czasu, aby posadzone drzewko by³o drzewem, w cieniu którego bêdzie mo¿na spokojnie odpocz¹æ.
Prace zwi¹zane z usuwaniem powsta³ych szkód s¹ kosztowne, anga¿uj¹ rodki finansowe, które mog³yby zostaæ wykorzystane na inny cel
.Uwa¿amy, ¿e kara za takie czyny powinna byæ na tyle surowa, by nikomu ju¿ nigdy nie wpad³ do g³owy nikczemny pomys³ roz³adowywania
swoich z³oci poprzez niszczenie przyrody. To w³anie drzewa, kwiaty i
ca³a zieleñ sprawia, ¿e ¿yje nam siê przyjemniej, weselej i zdrowiej.
Wiosenne prace porz¹dkowe nie koñcz¹ siê na ulicach, skwerach i
placach. Na pewno wiêkszoæ z nas bêdzie przeprowadza³a porz¹dki w
swoich posesjach. Przypominamy, ¿e powracamy do odbioru odpadów
zielonych, pierwszy termin ich odbioru to 02-04-2012r.
Dalsze terminy odbioru odpadów zielonych z terenu miasta G³ubczyc realizowane bêd¹ przez Spó³kê Us³ugi Komunalne wg ustalonych wczeniej harmonogramów.
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Pamiêtajmy!
Dbaj¹c o nasze miasto i szanuj¹c nasz¹ wspólna pracê,
tworzymy jego wizerunek.
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MÊ¯CZYNI RÓWNEGO
- KOBIETOM 8.MARCA

wietlicê wiejsk¹ w Równem tego wieczoru wype³nia³y
panie zajmuj¹c miejsca za d³ugim obficie zastawionym sto³em. (foto str. 20) Panowie doroli, oblegali zaplecze kuchenne, a m³odsi, tworz¹cy zespó³ stroili instrumenty muzyczne.
Gor¹czkow¹ atmosferê opanowa³ dopiero so³tys który witaj¹c przyby³e panie, zapowiedzia³ niespodziankê wieczoru.Z³o¿y³ ¿yczenia z okazji Dnia Kobiet i da³ has³o panom, by ruszyli do pañ z kwiatkami, uciskami, ca³usami.
Niespodzianka okaza³a siê doæ intryguj¹ca , bo polega³a na
zjedzeniu przez panie wszystkich rurek z kremem, których by³a moc
na kloszach z ciastami. Dwie panie które trafi¹ na migda³y otrzymaj¹
nagrody - niespodzianki. Na wyniki konkursu nie trzeba by³o d³ugo
czekaæ - los wszystkich kremówek by³ przes¹dzony.

Dwie panie, znalazczynie migda³ów w nagrodê otrzyma³y
przywilej zjedzenia tego wieczoru uroczystej kolacji z szampanem w towarzystwie najwy¿szych w³adz Równego - so³tysa Jana Wysoczañskiego i proboszcza ks. Krzysztofa Cielaka.(foto) Wieczór up³yn¹³ szybko w mi³ej i weso³ej atmosferze,
któr¹ wzogacali panowie tworz¹c chór mêski na tê okolicznoæ i zespó³ muzyczny którego nazwy pisz¹cy te s³owa nie
zdo³a³ zapamiêtaæ (foto str.20). Niektóre Panie z nostalgi¹ stwierdzi³y, szkoda ¿e Dzieñ Kobiet jest tylko raz w roku.
Jan Wac

DO¯YNKI GMINNE - DEBRZYCA 2012
14. marca po raz pierwszy spotkali siê
wspó³organizatorzy tegorocznych gminnych do¿ynek w Debrzycy - wsi która w
ub. roku wygra³a II edycjê konkursu
"Dbajmy o rodowisko"

W wietlicy w dawnej szkole spoka³y
siê najwy¿sze w³adze: wsi -so³tys Anita
Juchno - prowadz¹ca spotkanie (foto
str.20), parafii ks. Piotr Furman, gminy przew. Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk,
Burmistrz Jan Krówka wspierany przez naczelników wydzia³ów Urzêdu Miejskiego,
Stra¿ Miejsk¹, Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹,

Us³ugi Komunalne, Miejski Orodek Kultury, oraz przedstawiciele Zak³adu Energetycznego, Top Farmsu i mediów TVG i GG.
Uczestnicz¹cy w spotkaniu Wiejski Komi-

INFORMACJA
DLA ROLNIKÓW

tet Organizacyjny na wczeniejszych spoPrzypominam rolnikom, i¿ od 15.03-16 .05
tkaniach przedyskutowa³ i logistycznie
2012 r. Agencje Restrukturyzacji i Moderprzygotowa³ imprezê byæ mo¿e najwiêksz¹
nizacji Rolnictwa jak co roku przyjmuj¹
w powojennej historii wsi co przedstawiownioski o przyznanie p³atnoci w ramach
no graficznie.(foto). Komitet pokaza³ te¿
systemów wsparcia bezporedniego, pomocy finansowej z tytu³u wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz
innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (p³atnoci
ONW), a tak¿e o p³atnoci z tytu³u realizacji przedsiêwziêæ rolno-rodowiskowych i
poprawy dobrostanu zwierz¹t. Wniosek
o przyznanie p³atnoci mo¿e zostaæ z³o¿ony do 25 dni kalendarzowych po terminie
tj. do 10. 06 2012 r., jednak za ka¿dy dzieñ
roboczy opónienia stosowana jest redukcja w wys. 1 % nale¿nej kwoty p³atnoci.
Przed z³o¿eniem wniosku w ARiMR o
przyznanie p³atnoci bezporednich nale¿y obowi¹zkowo zweryfikowaæ poprawnoæ danych zawartych we wstêpnie wype³nionym wniosku. Brak tych zgodnoci
gociom zaawansowanie remontu nowej
danych zawartych we wniosku o przyznawietlicy i potrzebne inwestycje - droga
nie p³atnoci na 2012 rok ze stanem fakdo boiska za szko³¹ (foto str.20), naprawa
tycznym mo¿e skutkowaæ zmniejszeniem
nawierzchni drogi powiatowej przez wie
kwot p³atnoci lub odmow¹ ich przyznaktórêdy pójdzie korowód do kocio³a i dronia. Ponadto na podstawie art. 5 ust. 4 ustagê powrotn¹ na boisko, miejsca parkingowy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach
we dla goci do¿ynkowych. Przewidziano
upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich
rozwi¹zanie problemu gastronomii i progra(Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z póñ. zm.) rolmu uroczystoci. Zaskoczeniem dla zwienik, który ubiega siê o przyznanie p³atnodzaj¹cych wie by³o zrewaloryzowane ju¿
ci bezporednie do gruntów rolnych i
centrum Debrzycy, którego mo¿e pozazdrooddzielnej p³atnoci cukrowej jest zobligociæ niejedna wie. (foto str. 20) Lokalni
wany do ubezpieczenia minimum 50% swoorganizatorzy pe³ni wiary i optymizmu, ¿e
ich zasiewów. Rolnik, który nie ubezpieczy
pokonaj¹ i rozwi¹¿¹ te problemy, przed jedco najmniej po³owy swoich upraw, obowi¹zany bêdzie do zap³aty kary 2 Euro od 1
ha, na rzecz urzêdu gminy ze wzglêdu na
miejsce zamieszkania. Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi zawar³ z czterema zak³adami ubezpieczeñ umowy w sprawie dop³at
ze rodków bud¿etu pañstwa. Jedn¹ z firm
ubezpieczeniowych, która ubezpiecza uprawy z dop³at¹ z bud¿etu pañstwa jest min.
Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych
"TUW". Rolnicy mog¹ ubezpieczyæ swonym jednak padaj¹, a pani so³tys spêdza
je uprawy od nastêpuj¹cych ryzyk: gradu,
on sen z powiek - jak pozbyæ siê i usun¹æ
ujemnych skutków przezimowania, przyze wsi pustostany popadaj¹ce w ruinê,
mrozków wiosennych, suszy, huraganu,
szpec¹ce wie, zagra¿aj¹ce bezpieczeñstwu
powodzi, deszczu nawalnego, pioruna, laporzucone przez w³acicieli lub nie ¿yj¹ a
winy, obsuniêcie siê ziemi oraz od dodatspadkobierców trudno zlokalizowaæ i zmukowego ryzyka ognia.
siæ do rozgruzowania i uprz¹tniêcia ( fotoW razie niejasnoci zapraszam do Biura
ruiny tylko w artykule) Organizatorzy
"Professional" Jolanta wiês.
wspólnie ustalili termin do¿ynek na 2. wrzeSiedziba biur: G³ubczyce, ul. Powstañców
nia 2012r. i serdecznie zapraszaj¹ nie szczê4, oraz Pilszcz, ul. Pszenna 16
dz¹c wysi³ku by zadowoliæ i zaskoczyæ
tel. 885 427 456 , 77 485 16 80
goci do¿ynkowych.
Zapraszam Jolanta wiês
Jan Wac
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SPOTKANIE Z SO£TYSAMI

W sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego odby³o siê (6.03)
wiosenne spotkanie so³tysów naszej gminy z w³adzami samorz¹dowymi - burmistrzem, przewodnicz¹cym Rady Miejskiej,
skarbnikiem. Gmina nasza liczy 45 so³ectw.
Przedstawicieli w³adzy samorz¹dowej w terenie maj¹cych najbli¿sze kontakty z mieszkañcami powita³ burmistrz Jan Krówka.
Po przedstawieniu bie¿¹cych spraw - przypomnieniu terminów
niektórych zadañ i obowi¹zków, terminów rozliczeñ funduszu so³eckiego, subwencji, podpisywaniu umów na odbiór cieków we
wsiach skanalizowanych, realizowanych projektach na ró¿nicowanie lub rozpoczynanie dzia³alnoci gospodarczej - g³os zabierali zaproszeni na spotkanie przedstawiciele instytucji pracuj¹cych na rzecz wsi i rolników.
O zapobieganiu wypadkom przy pracy w rolnictwie mówi³
przedstawiciel Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
kierownik PT G³ubczyce - Józef Ma³ek. Obdarowa³ zebranych
Kalendarzami ciennymi - BEZPIECZNA PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM -zawieraj¹cymi m.in. wykaz telefonów alarmowych. (podajemy je na str. 17)
Przedstawiciel Biura Powiatowego Agencji RiMW Grzegorz
Go³uchowski - poinformowa³ o dop³atach bezporednich dla
rolników w 2012 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii Marek Szaci³o-Kosowski - o obowi¹zuj¹cych warunkach uboju zwierz¹t w
gospodarstwach rolnych dla w³asnych potrzeb oraz o akcji szczepienia zwierz¹t przeciw wcieklinie.
O uprawnieniach do wykonywania zabiegów z zakresu ochrony
rolin uprawnych poinformowa³ przedstawiciel Pañstwowej Inspekcji Ochrony Rolin i Nasiennictwa - Bogus³aw Górecki.
Przedstawiciel Rady Powiatowej Izby Rolniczej - Mieczys³aw
Myliwy - jak postêpowaæ i co zrobiæ z opakowaniami po rodkach ochrony rolin, by nie zanieczyszcza³y rodowiska i nie powodowa³y zagro¿enia dla ludzi zw³aszcza dzieci i zwierz¹t - mo¿na
je oddawaæ w firmie "Farmer" oraz o wykorzystaniu i dop³atach
przez ARR do materia³u siewnego kwalifikowanego i sadzeniaków
Dyskusja i pytania do w³adz samorz¹dowych i goci zakoñczy³y
spotkanie
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Z powodu mierci Matki
P. ANTONINY POSPISZEL
wyrazy serdecznego wspó³czucia
MARIANOWI POSPISZELOWI
sk³adaj¹:
Burmistrz G³ubczyc Jan Krówka
Stowarzyszenie Mi³oników Muzeum
i Ziemi G³ubczyckiej
Komenda Hufca
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego

OG£OSZENIE

Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umieszczeniu na
stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach w dniu:
1/ 21.03.2012r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do zbycia nieruchomoci lokalowe po³o¿one w G³ubczycach przy ulicy Rynek
3/1, 5/1, 9/1, 11/1.
Z dniem 02.05.2012 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity
Dz. U. nr 102 z 2010 r., poz. 651 z póniejszymi zmianami) t.j.
osobie, której przys³uguje roszczenie o nabycie nieruchomoci z
mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta
jest poprzednim w³acicielem zbywanej nieruchomoci pozbawionym prawa w³asnoci.
2/ 23.03.2012r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia nieruchomoæ zabudowan¹, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Dworcowej 8b, obejmuj¹c¹ dzia³ki nr 731/41, 731/36, 731/42 o ³¹cznej
powierzchni 0,3234 ha.
Z dniem 04.05.2012 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity
Dz. U. nr 102 z 2010 r., poz. 651 z póniejszymi zmianami) t.j.
osobie, której przys³uguje roszczenie o nabycie nieruchomoci z
mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta
jest poprzednim w³acicielem zbywanej nieruchomoci pozbawionym prawa w³asnoci.

"L¥SK BEZ GRANIC
"POSPRZ¥TAJ PO SWOIM PSIE"
- NOWA DESTYNACJA TURYSTYCZNA"
./.
W czerwcu 2010 r. rozpoczêto realizacjê projektu nr CZ.3.22/2.2.00/
09.01519 "l¹sk bez granic - nowa destynacja turystyczna" realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego
Wspó³pracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska
2007-2013 którego Partnerem Wiod¹cym jest Mìsto Krnov w RCz we
wspó³pracy z Powiatami Prudnickim i
G³ubczyckim.
G³ównym celem projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego przedmiotowego obszaru nowo tworzonej
destynacji turystycznej, z wykorzystaniem istniej¹cego potencja³u ekonomicznego, silnych stron wspólnej oferty turystycznej oraz efektu synergicznego ich transgranicznego po³¹czenia,
z wykorzystaniem nowo tworzonych zewnêtrznych mo¿liwoci
(wejcie do UE i strefy z Schengen).
Cele szczegó³owe projektu:
Stworzenie dwustronnie akceptowalnej strategii rozwoju turystyki,
1. Identyfikacja mo¿liwoci i zaproponowanie niezbêdnego uzupe³nienia suprastruktury turystyki,
2. Poprawa i rozszerzenie oferty produktowej ruchu turystycznego, ³¹cznie z zapewnieniem realizacji produktów, wsparcia marketingowego oraz sprzeda¿y,
3. Stworzenie systemu organizacji turystyki i rozwoju zasobów ludzkich.
Grupy docelowe projektu:
1. Przedsiêbiorcy dzia³aj¹cy w turystyce i powi¹zanych bran¿ach
z siedzib¹ na przedmiotowym obszarze,
2. Samorz¹dy na przedmiotowym obszarze,
3. Zarz¹dcy atrakcji turystycznych na przedmiotowym obszarze,
4. Potencjalni inwestorzy,
5. Wnioskodawcy o dotacje, w ramach POWT RCz-RP,
6. Gocie i turyci z RCz, RP i krajów trzecich,
7. Mieszkañcy przedmiotowego obszaru.
G³ówn¹ korzyci¹ dla przedmiotowego czesko-polskiego>>>>

Wiosna ju¿ przysz³a, s³oneczko wieci
Na placu zabaw bawi¹ siê dzieci,
Ju¿ w piaskownicy brzd¹ców gromadka,
Na piasku "kupki" od pieska Tadka.

Paluszki malców wêdruj¹ do buzi
Wraz z paluszkami kupka po piesku Zuzi.
I tak siê mno¿¹ w dzieciach robaczki,
Wiêc do lekarza id¹ biedaczki.
Przez ca³y tydzieñ medykamenty,
Piesek od Zuzi jest w niebo wziêty.
Robi te kupki, gdzie mu popadnie
Oj pani Zuziu - jak to nie³adnie!!!
A gdzie woreczek? Gdzie rêkawiczki?
Zbierz po psie kupki - wrzuæ do mietniczki.
Trzeba KULTURÊ mieæ - to rzecz wiêta,
A gdy jej nie masz - to tym bardziej nie maj¹ jej zwierzêta.
Ps. "Bez komentarza"
Wasza sta³a czytelniczka
dzia³aj¹ca przy ZERiI w G³ubczycach, ul. Olimpijska 1.
Anna Magaj.
PS. S³owa zawarte w wierszu s¹ podpowiedzi¹ na apel pt.
"Posprz¹taj po swoim psie", emitowany przez TVG.
>>>>>> obszaru l¹ska bêdzie wzrost dochodów z turystyki i
wzrost zatrudnienia w us³ugach turystycznych oraz bran¿ach
uzupe³niaj¹cych lub partycypuj¹cych i/lub powi¹zanych (handel, rzemios³o, rolnictwo, przemys³ spo¿ywczy, gastronomia itp.).
Prezentowanemu projektowi powiêcone by³o spotkanie
22.03 2012 w szkole w Albrechcicach z udzia³em przedstawicieli
naszej gminy i powiatu prudnickiego - foto str.20.
Zdjêcie wy¿ej przedstawia maskotkê projektu.
Pawe³ Maleñczyk.
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IV OTWARTE MISTRZOSTWA G£UBCZYC
W BADMINTONIE O PUCHAR BURMISTRZA
By³ to jednoczesnie XIV turniej z cyklu KOMSER CUP organizowany tradycyjnie w hali ZOKiS (25 marca 2012) Patronat nad
imprez¹ obj¹³ Burmistrz G³ubczyc - Jan Krówka, za co gor¹co
dziêkujê. Dziêkujê równie¿ panu Stanis³awowi Krzaczkowskiemu dyr.ZOKiSu za udostêpnienie hali. Dziêki ¿yczliwoci takich
ludzi mog¹ siê odbywaæ imprezy tego typu.
W turnieju wziê³o udzia³ wielu zawodników min. z Kêdzierzyna Kola, Opola, Krapkowic, Radlina, Wa³brzycha, Zabrza, Gliwic, Gogolina, Kietrza, Krnova (Czechy) a nawet z Warszawy szkoda, ¿e tak ma³o osób z G³ubczyc bra³o udzia³. W zawodach
uczestniczy³o prawie czterdzieci osób w szeciu kategoriach.
1. Mê¿czyni OPEN, 2. Mê¿czyni 40+, 3.Mê¿czyni 50+
4. Kobiety OPEN, 5. Gra podwójna mê¿czyzn, 6. Gra podwójna
kobiet / mieszana
Turniej rozpocz¹³ siê od gier podwójnych mê¿czyzn, gdy¿
oprócz kategorii OPEN mê¿czyzn by³a to najliczniejsza kategoria, w której wziêli udzia³ zawodnicy - w singlu rywalizowa³o 27
zawodników a w grze podwójnej 16 par.
Mam nadziejê, ¿e kolejny turniej podwójnie jubileuszowy: V Mistrzostwa G³ubczyc i XV z cyklu KOMSER CUP, bêdzie jeszcze
lepsz¹ imprez¹, w której wemie udzia³ du¿o wiêcej sympatyków
badmintona zw³aszcza z G³ubczyc. (foto str.20)
Nauczyciel ZSO i trener badmintona Zbigniew Serwetnicki

Mê¿czyni OPEN:
1. Jacek Sadrzak Warszawa, 2. Piotr Szymczak Wa³brzych
3. Adam Daroñ Kêdzierzyn - Kole, 3. Waldemar Basa K - Kole
Mê¿czyni 40+ :
1. Waldemar Basa K-Kole, 2. Zbigniew Faciszewski Wa³brzych
3. Waldemar Szynol K - Kole, 3. Szymczak Piotr Wa³brzych
Mê¿czyni 50+ :
1. Zbigniew Czerkawski K - Kole, 2. S³awomir Piechnik Opole
3. Andrzej Szaw³owski Opole
Kobiety OPEN:
1. Ag. Kmiecik G³ubczyce, 2. A.Dr¹¿ek-Szczerska Krapkowice
3.Edyta Piestrak Krapkowice, 3. Barbara Pokrzywnicka Gogolin
Podwójna mê¿czyzn:
1. Waldemar Basa K - Kole / Waldemar Szynol K - Kole
2. Jacek Sadrzak Warszawa / Adam Daroñ K -Kole
3. Dariusz Supel K -Kole / Pawe³ Streissel K -Kole
3. Tadeusz W¹sowicz K -Kole /Janusz Kamiñski K - Kole
Podwójna kobiet / mieszana
Agnieszka Kmiecik G³ubczyce / Marzena £azuta G³ubczyce
Anna Dr¹¿ek-Szczerska Krapkowice / Zenon Gil Krapkowice
Edyta Piestrak Krapkowice / Marcin Szczerski Krapkowice
Barbara Pokrzywnicka Gogolin / Jacek Pokrzywnicki Gogolin
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M£ODZIE¯OWE MISTRZOSTWA POLSKI,

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW

W G£UBCZYCACH

W dniach 16-18.03 2012 w hali sportowej ZOKIS odby³y siê
zorganizowane przez Ludowy Klub Sportowy "Technik"
M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski i Indywidualne Mistrzostwa
Polski Juniorów
Zawodnicy LKS Technik G³ubczyce zdobyli nastêpuj¹ce medale:
M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski
gra pojedyncza kobiet: Aneta Wojtkowska-z³oty medal,
Katarzyna Macedoñska-srebrny medal
gra podwójna kobiet: Katarzyna Macedoñska graj¹ca z Martyna Poprzeczko (UKS Badminton Stare Babice) - z³oty medal
Justyna Pasternak graj¹ca z Magdalen¹ Ga³ek (MKS Orlicz
Suchedniów) - srebrny medal
gra podwójna mê¿czyzn: Przemys³aw Urban graj¹cy z Paw³em
Pietryj¹ (UKS Plesbad Pszczyna) - br¹zowy medal
gra mieszana: Aneta Wojtkowska graj¹ca z Maciejem Poulakowskim (SKB Suwa³ki) - srebrny medal
Justyna Pasternak graj¹ca z Paw³em Pietryj¹ (UKS Plesbad Pszczyna) - br¹zowy medal
Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów
gra pojedyncza mê¿czyzn
Dominik Stebnicki - br¹zowy medal
gra mieszana
Kinga Haracz graj¹ca z Karolem Krakowskim (UKS Kometa Sianów) - br¹zowy medal Adam Pawlaczek>>>>foto str.16

XVIII TURNIEJ KARATE WKF
" RADA REGENTÓW"

W dniu 24.03.2012r. w Zawadzkiem odby³ siê XVIII Turniej
Karate WKF " RADA REGENTÓW"

22 marca 2012r. w sali gimnastycznej Specjalnego Orodka
Szkolno - Wychowawczego w G³ubczycach odby³ siê XVII
Wojewódzki Turniej Tenisa Sto³owego.
W zawodach bra³o udzia³ 39 osób, z szeciu Zespo³ów Szkó³
Specjalnych Województwa Opolskiego (Nysa, K. Kole, G³ogówek, Kluczbork, Strzelce Op., G³ubczyce).
Uroczystoæ otwarcia Mistrzostw zaszczycili swoj¹ obecnoci¹; Kierownik Owiaty Tomasz Señ, Dyr. SOSzW Barbara Rosicka. Sêdziowie turnieju - T. Kiszczyk oraz D. Sza³agan.
Za pierwsze 3 miejsca zawodnicy otrzymali medale, dyplomy
oraz nagrody rzeczowe, a ka¿dy z uczestników otrzyma³ s³odki
upominek. Nagrody ufundowali; Kuratorium Owiaty w Opolu,
Starostwo Powiatowe w G³ubczycach oraz Specjalny Orodek
Szkolno Wychowawczy w G³ubczycach.
Jak co roku nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali sêdziowie oraz wolontariat z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego w G³ubczycach za co serdecznie dziêkujemy. Zawody minê³y w mi³ej, ale
zaciêtej atmosferze, a wszyscy uczniowie walczyli do koñca wylewaj¹c ostatnie poty. Jak siê okaza³o na koñcu by³o warto.
Podziêkowania sk³adamy uczniom Specjalnego Orodka
Szkolno Wychowawczego w G³ubczycach, którzy godnie reprezentowali Powiat G³ubczycki walcz¹c do samego koñca co zaowocowa³o pierwszym miejscem w punktacji dru¿ynowej i jako
dru¿yna zostali Mistrzem Województwa Opolskiego.

Na koniec wszyscy uczestnicy zawodów zostali poczêstowani
bardzo smacznym ciep³ym posi³kiem przygotowanym przez Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy w G³ubczycach.
DZIEWCZÊTA M£ODSZE (1999 i m³odsze):
1. Katarzyna Mirga - G³ubczyce
(op. Tomasz Kiszczyk)
2. Ewa Sznurawa - G³ubczyce
(op. Dariusz Sza³agan)
DZIEWCZÊTA STARSZE (1996 i m³odsze):
1. Barbara Widera - Kluczbork
(op. Marek Nakonieczny)
2. Karolina Zawada - G³ogówek
(op. Marek Muszyñski)
3. ¯aneta Sypniewska - G³ubczyce
(op. Tomasz Kiszczyk)
4. Sandra D¹browska-K- Kole (op. A. Plutecki, Marek Gajewski)
KOBIETY (1995 i starsze):
1. Sandra Zd¿ymira - Kluczbork
(op. Marek Nakonieczny)
2. Barbara Widera - Kluczbork
(op. Marek Nakonieczny)
3. Daria Mazuch - K- Kole (op. Andrzej Plutecki, M. Gajewski)

W zawodach startowa³o 340 zawodników z 21 klubów z Polski
i Czech. Nasz klub reprezentowali: Klaudia Bociek, która w kumite zdoby³a z³oty medal, Alan Orzechowski - w kata 8 lat zdoby³
z³oty medal, Jakub Patryjach - w kata 7 lat i m³odsi zdoby³ z³oty
medal, Szymon Cielik - w kata 10-11 lat zdoby³ srebrny medal,
Aleksander Kolasa - w kata 8 lat zdoby³ srebrny medal, Klaudiusz Leliñski - w kata 7 lat i m³odsi zdoby³ srebrny medal, Maciej Kowalczyk - w kata 9 lat zdoby³ br¹zowy medal oraz Emilia
Klein - w kata 7 lat i m³odsze zdoby³a br¹zowy medal.
Pozostali zawodnicy jak Tymoteusz Tobiasiñski, Jakub Mielnik,
Micha³ Señ, Mateusz Bryczek, Kamil Wardawy, Michalina Jung,
Martyna Do³chan oraz Julia Hac - dzielnie walczyli wygrywaj¹c
po jednej lub dwie walki. Dla 10 osób by³y to pierwsze starty a
kilkoro z tych dzieci nie ma jeszcze 6 lat.
Dobry wynik sportowy dzieci zawdziêczaj¹ swojej solidnej pracy
przez 5 dni w tygodniu oraz mo¿liwoci¹ treningów w hali sportowej
Szko³y Podstawowej nr 1, której to drektor Jolanta Wojtu sprawuje
bezporedni¹ opiekê nad naszym klubem.
J0710
4. Katarzyna Ho³da - G³ubczyce
(op. Dariusz Sza³agan)
1. Marcin Gawron - Strzelce Op.
(op. Wojciech Mielnik)
2. Jaros³aw Lecjan - K. Kole
(op. A. Plutecki, M.
Gajewski)
3. Denis Marcinek - G³ubczyce
(op. Tomasz Kiszczyk)
4. Daniel Marcinek - G³ubczyce
(op. Tomasz Kiszczyk)
CH£OPCY STARSI (1996 i m³odsi)
1. Kamil Kalka - Strzelce Op.
(op. Wojciech Mielnik)
2. Dariusz Jachowicz - K.Kole (op. A. Plutecki, M. Gajewski )
3. Mateusz Boudyzer - G³ubczyce
(op. Tomasz Kiszczyk)
4. Rafa³ Ho³uj - Kluczbork
(op. Marek Nakonieczny)
MÊ¯CZYNI (1995 i starsi)
1. Mariusz ¯ywina - G³ogówek
(op. Marek Muszyñski)
2. Stiwen Kalka - Strzelce Op.
(op. Wojciech Mielnik)
3. Andrzej Matros - Strzelce Op.
(op. Wojciech Mielnik)
4. Norbert Kretek - Nysa
(op. Bogdan Wojna)
Klasyfikacja dru¿ynowa
1. G³ubczyce
30 pkt.
2. Strzelce Op.
26pkt.
3. Kluczbork
24 pkt.
4. K. Kole
18 pkt.
5. G³ogówek
14 pkt
6. Nysa
2 pkt.
Tomasz Kiszczyk
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W HO£DZIE POMORDOWANYM

28 lutego 1944 roku we wsi Huta Pieniacka (dawne Kresy
Wschodnie) mia³a miejsce ogromna tragedia. Ponad tysi¹c jej
mieszkañców, w tym kobiety i dzieci, zosta³o wymordowanych.
Spalono 172 gospodarstwa - pozosta³y tylko gruzy, zgliszcza i
stercz¹ce kominy. Ocala³o zaledwie kilka budynków. Tego
strasznego mordu dokonali ¿o³nierze 14 Dywizji Grenadierów
Waffen SS - Galizien, cz³onkowie tzw. Ukraiñskiej Powstañczej Armii - UPA oraz policjanci ukraiñscy bêd¹cy w s³u¿bie
okupanta.
W 2002 roku przy kociele parafialnym w Babicach umieszczona zosta³a tablica upamiêtniaj¹ca mieszkañców Huty Pieniackiej. Od tamtego roku Gmina Baborów wraz ze Stowarzyszeniami
Kresowymi organizuje uroczystoci, odprawiana jest Msza w.
w intencji pomordowanych, a nastêpnie przed pami¹tkow¹ p³yt¹
sk³adane s¹ wi¹zanki kwiatów i zniczy. W tym roku, 4 marca, do
Babic przybyli: Wicewojewoda Opolski Antoni Jastrzembski,
Burmistrz G³ubczyc Jan Krówka, Prezes wiatowego Kongresu
Kresowian Jan Skalski, Prezes Wojewódzkiego Oddzia³u ZKRP
i BWP p³k mgr Stefan Szelka, pe³nomocnik Zarz¹du Wojewódz-

¯o³nierzy Polskich Oddzia³ów Samoobrony z Kresów Po³udniowo-Wschodnich II RP wrêczy³ pani burmistrz El¿biecie Kielskiej, pani dyrektor Alicji Szuba, hm. Ryszardowi Kañtochowi,
Stanis³awowi Wodyñskiemu, ks. Rafa³owi Ba³amuckiemu dyplomy uznania za wybitne zas³ugi w dzia³alnoci spo³ecznej na
rzecz Stowarzyszeñ Kombatanckich i Kresowych oraz za popularyzowanie i utrwalanie pamiêci o ludziach i czynach w walce o
niepodleg³oæ Polski podczas II wojny wiatowej oraz po jej
zakoñczeniu. Pan Józef Kobylañski zosta³ odznaczony Medalem "Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej" przyznawanym przez
Prezydium Rady Ochrony Pomników Walki i Mêczeñstwa.
Nastêpnie uczniowie Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie, przygotowani przez Barbarê Piotrowsk¹ i Marka Czechowicza, recytowali wiersze i piewali pieni zwi¹zane tematycznie z tragicznymi wydarzeniami. Wartê honorow¹ pe³nili harce-

rze z Komendy Hufca ZHP w G³ubczycach, w tym dru¿yna Zawisza
Czarny z Baborowa. Po wyjciu z kocio³a przed tablic¹ z³o¿ono
kwiaty. Po zakoñczeniu czêci oficjalnej udano siê do wietlicy,
gdzie by³a okazja do wspólnych rozmów i wspomnieñ.

twa Opolskiego ds. Kombatantów - Janusz Wójcik, przedstawiciele Towarzystwa Mi³oników Lwowa i Kresów Po³udniowoWschodnich Prezes Oddzia³u Kêdzierzyn-Kole Witold Listowski, Prezes Oddzia³u Opolskiego TMLiKPW Irena Kalita, Prezes
Oddzia³u G³ubczyckiego TMLiKPW Edward Wo³oszyn, Prezes
Stowarzyszenia "Rodzina Katyñska" Urszula Gawor, Prezes Zarz¹du Ko³a Miejskiego w Opolu kapitan Krzysztof Werner - wiatowy Zwi¹zek ¯o³nierzy Armii Krajowej Okrêg Opole, Prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka Ma³gorzata Gowinowska-Kola, cz³onek Stowarzyszenia Huta Pieniacka Kazimierz Or³owski, Józef
Kobylañski - wiadek wydarzeñ w Hucie Pieniackiej, harcmistrz
Ryszard Kañtoch - komendant Hufca ZHP w G³ubczycach z harcerzami, Adolf Górnik - Zwi¹zek Represjonowanych Politycznie
¯o³nierzy Górników G³ubczyce, Wiceprezes wiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy AK Oddzia³ w G³ubczycach - Mieczys³aw £oziñski,
Aleksander Zagwodzki - prezes Zarz¹du Sybiracy - Ko³o Terenowe Oddzia³ G³ubczyce, Krystian Dolipski - przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej oraz radni z Baborowa, Kazimierz Naumczyk przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w G³ubczycach, a tak¿e radni
Powiatu G³ubczyckiego, Alicja Szuba - dyrektor Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie, Stanis³aw Wodyñski, Leszek
Antoszczyszyn, Marian Pospiszel - TV G³ubczyce.
Pani Burmistrz gminy Baborów, El¿bieta Kielska, powita³a zaproszonych goci. Po Mszy wiêtej, odprawionej przez ksiêdza
proboszcza Rafa³a Ba³amuckiego, g³os zabrali zaproszeni gocie.
Pu³kownik Stefan Szelka w imieniu Rady Krajowej rodowiska
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Pani burmistrz El¿bieta Kielska sk³ada serdeczne podziêkowania pani so³tys Babic Wioletcie Linczewskiej, mieszkañcom Babic, Bankowi Spó³dzielczemu w Baborowie za wsparcie finansowe oraz wszystkim, którzy przyczynili siê do zorganizowania
uroczystoci. W ten sposób podtrzymywana jest pamiêæ, a m³ode pokolenie poznaje historiê i uczy siê krzewienia tradycji.
Pozwolê sobie zacytowaæ s³owa nie¿yj¹cej ju¿ niestety poetki
Wis³awy Szymborskiej: "Umar³ych wiecznoæ dot¹d trwa, dok¹d pamiêci¹ siê im p³aci"
Barbara Piotrowska
Przewodnicz¹cy Rady Przyjaciól Harcerstwa
Adam Krupa apeluje o 1% podatku na rzecz
naszych harcerzy - Stowarzyszenie Przyjació³
Harcerstwa KRS 0000 15 17 17

MIETEK ZAJ¥C LAUREATEM

G³ubczyczanin, Mieczys³aw Zaj¹c, aktor teatru TRADYCJA
Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w G³ubczycach, zdobywc¹ II
miejsca i tym samym drugiej nagrody aktorskiej na V Ogólnopolskim Festiwalu Monodramu "MoTyf 2012" w Tychach.
Mia³o to miejsce w dniach 22 i 23 lutego br. Organizatorem
przegl¹du by³y: Miejskie Centrum Kultury i Teatr Ma³y w Tychach. Nominacjê do udzia³u w tym konkursie Mietek Zaj¹c
otrzyma³ na podstawie nagrania spektaklu na p³ycie DVD, zrealizowanego przez TV G³ubczyce. W tym presti¿owym przegl¹dzie Mietek Zaj¹c zaprezentowa³ monodram "Sk¹d ta wra¿liwoæ" w/g tekstu Ireneusza Iredyñskiego w re¿yserii Marii Farasiewicz, która sprawuje nad nim opiekê artystyczn¹ od lat 5.
Profesjonalne jury wysoko
oceni³o talent Mietka, kunszt aktorski, si³ê jego emocji i podjêt¹
problematykê ujêt¹ zreszt¹ w
monodram, który jest trudn¹
form¹ sceniczn¹, gdy¿ ca³y ciê¿ar kreowania bohatera spada na
samotnego wykonawcê, który
przez kilkadziesi¹t minut z równym napiêciem i zaciekawieniem
musi zatrzymaæ uwagê widza. Festiwalowi towarzyszy³y warsztaty aktorsko-re¿yserskie, w których nasz laureat uczestniczy³ wespó³ ze sw¹ instruktork¹, jak i pokazy mistrzowskie.
Mietek Zaj¹c zosta³ równie¿ zaproszony, z pominiêciem procedury kwalifikacyjnej, do udzia³u w XXXIX Tyskich Spotkaniach Teatralnych o zasiêgu krajowym, które odbêd¹ siê w
kwietniu br.
Nasz laureat, na co dzieñ pracownik Domu Pomocy Spo³ecznej w Klisinie - filia Radynia, absolwent g³ubczyckiego Mechanika i Studium Medycznego w Branicach, umiejêtnie ³¹czy
pracê zawodow¹ z pasj¹ teatraln¹.
Sukces Mieczys³awa Zaj¹ca, reprezentanta nie tylko Powiatu
G³ubczyckiego, ale i ca³ej Opolszczyzny, to swoista promocja
naszego regionu. Gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów
na niwie artystycznej.
Gra¿yna Zaworska

"KWINTESENCJA KOBIECOCI"
W dobroci serca i ¿yczliwoci
W umiechu na twarzy, radoci
W piêknie cia³a i ducha
We ³zach i tym, co wzrusza
W spokoju, cierpliwoci
W trudzie i znoju codziennoci
W darze macierzyñstwa
W powadze i dostojeñstwie
W g³êbi wiary i nadziei
W wartociach od pokoleñ wielu
W znaku krzy¿a nad chlebem
W anielskim, mi³ym piewie
W skromnoci i prostocie
W heroizmie oraz cnocie
W trosce o dom, rodzinê
W zaufaniu, zamyleniu
W zapachu kwiatów, zieleni ³¹k
W sile umys³u, pracowitoci r¹k
W czystej zmys³owoci
We wszechogarniaj¹cej mi³oci

Maria Farasiewicz

POLACY W CZESKIM FILMIE

W sobotê, 25lutego br. w Krnowie na terenie Republiki Czeskiej w tamtejszym Kinie MIR odby³a siê premiera czesko-polskiego filmu pod tytu³em "wiêtokradztwo" w re¿yserii Tomasza
Kleina - studenta Akademii Filmowej w Pradze.
W filmie tym obok Czechów i S³oweñca w roli g³ównej wyst¹pili tak¿e aktorzy teatru TRADYCJA Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w
G³ubczycach oraz grupa mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej, w tym pan
Ryszard Brzeziñski z Pielgrzymowa,
pani Halina Cykowska, ksi¹dz
Krzysztof Cielak z Równego i inni.
Film porusza istotne problemy pogranicza, wzajemne relacje Czechów i Polaków, jak i zmieniaj¹cy siê stosunek naszych po³udniowych s¹siadów do religii.
Zdjêcia do owego projektu filmowego realizowane by³y w sezonie letnim ubieg³ego roku w miejscowociach: Osoblaha, Krnóv,
Pielgrzymów, Równe, Gadzowice, G³ubczyce i innych pasma przygranicznego. Tomasz Klein pochodz¹cy z Krnova jest ju¿ znanym
w Czechach m³odym re¿yserem i ma na swoim koncie kilka filmów
krótkometra¿owych.
Maria Farasiewicz

OFERTA EDUKACYJNA ZSM

Podwy¿szaj¹c jakoæ i atrakcyjnoæ kszta³cenia, Zespó³ Szkó³
Mechanicznych w G³ubczycach, w nowym roku szkolnym 2012/
2013 powiêksza swoj¹ ofert¹ edukacyjn¹ o 3 - letnie Liceum
Ogólnokszta³c¹ce Mundurowe .
Bêdzie to przygotowanie przysz³ych kadr dla wiêziennictwa, stra¿y po¿arnej i policji, po³¹czenie edukacji ogólnokszta³c¹cej z nauczaniem zagadnieñ zawodowych s³u¿b mundurowych, m.in. nauka musztry, strzelania, kurs samoobrony, szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego, zajêcia praktyczne w jednostkach itd. Ponadto m³odzie¿ ma do wyboru wiele typów szkó³. W tym: 4 - letnie
technika ( technik ekonomista, technik mechanik, technik elektryk,
technik handlowiec, technik urz¹dzeñ sanitarnych, technik pojazdów samochodowych ). Szerok¹ ofertê stwarza 3-letnia Zasadnicza Szko³a Zawodowa kszta³c¹ca we wszystkich niemal zawodach
w nastêpuj¹cych klasach: wielozawodowa, mechanik pojazdów
samochodowych, lusarz, sprzedawca, kucharz . G³ubczycki "Mechanik" nie zapomina o m³odzie¿y niepe³nosprawnej og³aszaj¹c
nabór do Zasadniczej Szko³y Zawodowej Specjalnej na podbudowie gimnazjum. Uczniowie z orzeczeniem o stopniu niepe³nosprawnoci mog¹ kszta³ciæ siê w zawodach: kucharz, piekarz, cukiernik i inne. To wielka szansa dla nich. ZSM wspiera rodziców i m³odzie¿
w znalezieniu praktyki. W swojej szerokiej ofercie edukacyjnej posiadamy zaoczne szko³y policealne (bezp³atne!), kszta³c¹ce w zawodach:
asystent osoby niepe³nosprawnej (1rok ), technik administracji i technik informatyk (2 lata). Zatem jest w czym wybieraæ. Lecz to nie wszystko. Pe³na gama zajêæ pozalekcyjnych ( sportowych, przedmiotowych,
artystycznych - teatralnych, muzyczno - wokalnych, recytatorskich )
sprzyja rozwojowi pasji i zainteresowañ uczniów.
Dziêkujemy rodzicom i m³odzie¿y, którzy do tej pory wybierali nasz¹
szko³ê. Droga m³odzie¿y, zapraszamy w mury g³ubczyckiego "Mechanika". To dobry wybór.
Szanowni rodzice! Wszelkich informacji w kwestii w/w typów szkó³
mo¿na znaleæ na stronie internetowej szko³y: www.zsmglubczyce.pl oraz w sekretariacie szko³y (tel. 77 485 30 87).
Dyrektor - Jan £ata
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OG£OSZENIE

Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:

1. 17 kwietnia 2012 r. odbêdzie siê II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomoci lokalowej po³o¿onej
w G³ubczycach przy ulicy Piastowskiej nr 1/1 wraz ze sprzeda¿¹
u³amkowej czêci gruntu oznaczonego wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 455/4 o powierzchni 0,0325 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 40.000,00 z³. Wadium wynosi
4.000,00 z³. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu
lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpóniej w dniu 10 kwietnia
2012 r. (kasa czynna w godzinach: poniedzia³ek 8.00 - 14.45, wtorek - pi¹tek 8.00 - 14.15).
2. 24 kwietnia 2012 r. odbêdzie siê II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomoæ zabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 272/133 o pow.
0,1003 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Olimpijskiej. Cena
wywo³awcza do przetargu wynosi 166.292,00 z³. Wadium wynosi 16.700,00 z³.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w
pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ
wp³acone w kasie Urzêdu najpóniej w dniu 19 kwietnia 2012 r.
(kasa czynna w godzinach: poniedzia³ek 8.00 - 14.45, wtorek pi¹tek 8.00 - 14.15).
Szczegó³owe informacje nale¿y uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
w G³ubczycach ul.Niepodleg³oci nr 14 (pokój nr 20) - telefon
(077) 485 30 21 wewnêtrzny 222, 223 i 224 lub w internecie
na stronie WWW.glubczyce.pl

XXIV BIEG BABOROWA
im. E. GORCZYÑSKIEGO

1. TERMIN - 19 MAJ 2012R.GODZ 12.00

2. Organizator lokalny: Gminny Orodek Kultury w Baborowie.
3. Koordynatorzy: Joanna Kowalczyk-Klimczak
tel.: 77 4036939, Martyna Z¹bkiewicz tel.: 77 4036939
4. Miejsce: Stadion Miejski w Baborowie ul. W¹ska 1
5. Trasy biegu prowadziæ bêd¹ ulicami miasta
6. Sekretariat i szatnie dla uczestników czynne
od godz. 11.00 w pawilonie sportowym na stadionie
7. Warunki uczestnictwa:
Prawo startu maj¹ zawodnicy i zawodniczki posiadaj¹cy aktualne badania lekarskie, dowód to¿samoci i otrzymali numer startowy zgodny z wpisem na listê dystansów
8. Nagrody: Zwyciêzcy biegów g³ównych kobiet i mê¿czyzn
otrzymaj¹ Puchary Burmistrza Gminy Baborów Zdobywcy trzech
pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych
otrzymuj¹ medale, dyplomy i nagrody rzeczowe
Zdobywcy miejsc 4 - 10 otrzymuj¹ pami¹tkowe dyplomy
Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom
biegu gor¹ce lub zimne napoje, dro¿d¿ówki i owoce
10. Program zawodów
11.00-11.30- Rejestracja zawodników, badania lekarskie,
pobieranie numerów startowych
12.00 -Uroczyste otwarcie imprezy i powitanie zawodników
12.10-Rozpoczêcie biegów
- I Bieg Krasnali (przedszkolaki) z rodzicami, dystans 100m
12.15-Start I Marszu po zdrowie(z kijkami nordic walking)
12.20- II Bieg: klasy I - III szko³y podstawowej, dystans
150m dziewcz¹t i ch³opców
>>>>>
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OG£OSZENIE

Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego
w
G³ubczycach w dniu:
1/ 13.03.2012r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia
nieruchomoæ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ulicy Koszarowej, obejmuj¹c¹ dzia³kê nr 315/58 o powierzchni 0,0018 ha.
Z dniem 24.04.2012 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity
Dz. U. nr 10 z 2010 r., poz. 651 z póniejszymi zmianami) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenieo nabycie nieruchomoci z
mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba
ta jest poprzednim w³acicielem zbywanej nieruchomoci pozbawionym prawa w³asnoci.
2/ 15.03.2012r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do zbycia
nieruchomoci:
- nieruchomoci lokalowe po³o¿one w G³ubczycach przy ulicach:
Wiejskiej nr 2/4, Piastowskiej nr 1/2;
- nieruchomoæ gruntowa po³o¿ona w obrêbie gruntów wsi Klisino, obejmuj¹ca dzia³kê nr 599 o powierzchni 0,5500 ha.
Z dniem 26.04.2012 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst
jednolity Dz. U. nr 102
z 2010 r., poz. 651 z póniejszymi
zmianami) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie
o
nabycie nieruchomoci z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³acicielem zbywanej nieruchomoci pozbawionym prawa w³asnoci.
3/ 16.03.2012r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do zbycia
nieruchomoci lokalowe po³o¿one w G³ubczycach przy ulicach:
Grunwaldzkiej nr 20/2, Powstañców nr 31/4.
Z dniem 27.04.2012 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity
Dz. U. nr 102 z 2010 r., poz. 651 z póniejszymi zmianami) t.j.
osobie, której przys³uguje roszczenie o nabycie nieruchomoci
z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba
ta jest poprzednim w³acicielem zbywanej nieruchomoci pozbawionym prawa w³asnoci.
>>>>>>> 12.30 - III Bieg: klasy IV - VI szko³y podstawowej,
dystans 800m dziewcz¹t i ch³opców
13.00 - IV Bieg kl. I - III gimnazjum -1500m dziewcz¹t i ch³opców
13.45 - V Bieg uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych, dystans
2000m dziewcz¹t i ch³opców
14.00 - VI Bieg g³ówny kobiet, dystans 5000m
14.30 - VII Bieg g³ówny mê¿czyzn na trasie 10000m w kat.:
K-20 (20-34lat), K-35 (35-49), K-50 (50 lat i wiêcej)
15.30 - zakoñczenie zawodów, dekoracja, wrêczenie nagród
Zapisy i rejestracja: Rejestracja przed zawodami od godz. 11.00
do 11.30 na stadionie miejskim w miejscu oznaczonym tabliczk¹ "sekretariat zawodów" . lub mailowo na adres: gok.baborow@gmail.com do 16 maja 2012 r., godz 13.00
Ubezpieczenie imprezy zapewnia organizator.
Wszystkie sprawy sporne nie objête regulaminem rozstrzyga sêdzia g³ówny lub organizator

DRUGA ROCZNICA W NIEWOLI ¯YCIA
Przesz³oæ wci¹¿ nie daje
CHÓRU FENIKS o sobie zapomnieæ i wci¹¿ g³odem boli,
nie wchod do tej samej rzeki,
PRZY ZWI¥ZKU
ona ma smak soli.
Nie uciekaj w nierealny wiat,
EMERYTÓW,
bo tam jeste nijaki.
RENCISTÓW
Zrzuæ ciê¿kie pêta niewoli,
nie b¹d malowanym ptakiem.
I INWALIDÓW
Druga rocznica dzi mija w³anie
Jak ten czas leci - niech piorun trzanie!
I tak dzieñ za dniem, za prób¹ - próba
Szybko nadesz³a rocznica druga.

Nie szukaj nieba na innej planecie,
bo ono jest nadal tob¹ przecie¿.
Rozjania pogodn¹ wizjê przysz³oci,
okrela granicê prawdziwej wolnoci.

Cieszmy siê jednak, ¿e w takim Gronie
Czas emerycki nam piêknie p³ynie
Poród utworów s³owa pisanego
Do muzyki Józefa Kaniowskiego.

Wyjd z mroku,
rozpêd ciemne chmury burzy,
skocz na kolorow¹ têczê
i daj siê ponieæ podró¿y.

P³yn¹ wiêc nutki w prawo i w lewo
Ludzie zazdroszcz¹, a maj¹ czego
Raz na dwa g³osy, raz unisono
Z "ozdobnikami" jest ³adniej ponoæ.

Nie id w stronê ciemnoci,
gdzie mokre liskie kamienie.
To droga przepaci, u³ud¹ karmi
twoje fa³szywe pragnienie.

Zawróæ z le dobranej drogi,
zatrzymaj siê chwilê,
gdzie pêka kokon ziemi,
rozwijaj¹ skrzyd³a kwiaty
niczym kolorowe motyle.
Kawa³ki przegranych szans
To ju¿ dwa lata - przygoda wci¹¿ trwa
Ka¿dy z nas powie - tyle wspomnieñ mam na nowo uk³adaj z ochot¹,
bo tylko od ciebie zale¿y,
¯yczmy wiêc sobie zdrowia i mi³oci
czy s³oma zamieni siê w z³oto.
Niech umiech na twarzach
Danielowi
na zawsze zagoci.
Nina Ratuszniak, grudzieñ 2011
Zosia Pyrczak, 6 III 2012 r.
Mijaj¹ chwile czas nie zawróci
Cieszmy siê teraz codziennie w ¿yciu
Poprzez piosenki w zespole chóralnym
Wszystkie problemy bywaj¹ banalne!

¯YJ PIÊKNIE, ZDROWO I SPORTOWO

17 marca 2012r. w hali gimnastycznej Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego przy ul.
Wiejskiej w Baborowie odby³a siê I Akcja dla kobiet "¯yj Piêknie, Zdrowo i Sportowo". Organizatorem by³ Gminny Orodek Kultury
Celem akcji by³o promowanie zdrowego stylu ¿ycia.
Uczestniczki mia³y mo¿liwoæ skorzystania z szerokiego wachlarza us³ug. Oprócz profesjonalnie przygotowanych ró¿norodnych form fitness, przeprowadzonych przez wykwalifikowane instruktorki:
Joannê Kowalczyk -Klimczak , Aleksandrê John-Go³¹b, Ewê Cichob³aziñsk¹, do dyspozycji by³y udostêpnione stoiska z poradami. Dobrymi Radami
s³u¿y³y panie ze Szko³y kosmetologicznej M.Daleckiej z Wroc³awia. Wiza¿ystka -Anna Sma
udziela³a wskazówek jak wydobyæ piêkno ka¿dej z nas za pomoc¹ w³aciwego
makija¿u, Masa¿ ultradwiêkami z wykorzystaniem mis Tybetañskich zapewnia³a
pani Agnieszka. Dietetyczka z poradni Vital Diet z Opola Magdalena Kultys stanowi³a fachow¹ pomoc w komputerowej analizie sk³adu cia³a.
Zainteresowanie kobiet by³o du¿e, wyjcie z domu, zostawienie garnków,
odkurzacza i spraw zwi¹zanych z codziennoci¹ na kilka godzin okaza³o siê wielk¹
frajd¹ dla uczestniczek Akcji. Pracownicy GOK w Baborowie dziêkuj¹ serdecznie
wszystkim zainteresowanym i zapraszaj¹ na kolejne imprezy sportowo-kulturalne.
Pracownicy GOK w Baborowie

SZANOWNI
PAÑSTWO,

Stowarzyszenie rodziców dzieci niepe³nosprawnych Tacy Sami jest pozarz¹dow¹
organizacj¹ po¿ytku publicznego dzia³aj¹c¹ na terenie powiatu g³ubczyckiego, która istnieje dziêki zaanga¿owaniu grupy
przyjació³ i rodziców dzieci niepe³nosprawnych.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwañ rodzin
obarczonych niepe³nosprawnoci¹, maj¹c
wiadomoæ, ¿e pojawienie siê niepe³nosprawnoci u dziecka jest jednym z najbardziej obci¹¿aj¹cych rodzinê wydarzeñ,
skupilimy siê na wiadczeniu pomocy w
zakresie u³atwiania dostêpu do rehabilitacji, edukacji, udzia³u w kulturze, zabezpieczeniu potrzeb socjalnych, rekreacji i
integracji ze rodowiskiem.
Jednym z pierwszych projektów skierowanych do mieszkañców powiatu g³ubczyckiego jest konkurs na na logo Stowarzyszenia rodziców dzieci niepe³nosprawnych "TACY SAMI", którego celem jest:
1. Promocja stowarzyszenia.
2. Nawi¹zanie wspó³pracy mieszkañców
powiatu g³ubczyckiego i stowarzyszenia,
3. Aktywizacja i pobudzenie zaanga¿owania
mieszkañców powiatu g³ubczyckiego w proces integracji osób niepe³nosprawnych.
Szczegó³y konkursu w za³¹czonym regulaminie i og³oszeniu.
Ka¿da idea wymaga po³¹czenia kilku elementów: ¿yczliwego klimatu wyzwalaj¹cego pozytywne inicjatywy, grupy zapaleñców podejmuj¹cych konkretne dzia³ania i partnerów wspieraj¹cych.
W imieniu cz³onków stowarzyszenia bardzo proszê o przy³¹czenie siê do akcji informacyjnej rozpropagowanie tej informacji np. poprzez wywieszenie zaproszenia na
tablicy og³oszeñ, zamieszczenie stosownej
informacji na stronie internetowej, przekazanie informacji nauczycielom, uczniom itp.
Pomó¿ nam pomagaæ!
Licz¹c na zrozumienie naszych intencji
El¿bieta Ma³ko
- Prezes Stowarzyszenia
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XIV TURNIEJ PI£KI SIATKOWEJ
O PUCHAR DYREKTORA

ZARZ¥DU OWIATY KULTURY I SPORTU

W dniu 25.02.2012 Zarz¹d Owiaty Kultury i Sportu w
hali ZOKiS przy ul. Olimpijskiej 1 zorganizowa³ XIV Gminny Turniej Pi³ki Siatkowej o puchar dyrektora ZOKiS
W turnieju udzia³ wziê³o 6 dru¿yn które drog¹ losowania
podzielono na dwie grupy A - B po 3 dru¿yny. Grano do 25
punktów do dwóch wygranych setów. Trzeci decyduj¹cy
do 15 punktów.
Odpowiedzialny za organizacjê Turnieju H. Fedorowicz
WYNIKI SPOTKAÑ: Grupa A
Lisiêcice - L O 0 : 2
LO - Wira¿ 2 : 0
Lisiêcice - Wira¿ 2 : 0
Grupa B
Braciszów - Nipol 2 : 1
Fantazja - Nipol 0: 2
Braciszów - Fantazja 2:0
Mecz o 3 miejsce Nipol - Lisiêcice 0 : 2
Mecz o 1 miejsce Braciszów - L O 2 : 0
KLASYFIKACJA KOÑCOWA:
1. miejsce Braciszów, 2. miejsce LO
3. miejsce Lisiêcice, 4. miejsce Nipol
5. miejsce Fantazja, 6. miejsce Wira¿
Najlepsze dru¿yny otrzyma³y dyplomy- medale i puchary które wrêcza³ dyrektor ZOKiS Stanis³aw Krzaczkowski
Spotkania sêdziowali: Jerzy Skrzekut i Ewa Pigulska
Sk³ad dru¿yn fina³owych:
LO - Paluch Bogdan, Tichan Ryszard, Dobrowolski Wojciech , Cisowski Jaros³aw, Sawicki Ryszard, Szczepañski
Andrzej, Macedoñska Anita, Bencal Waldemar, Gdula
Gra¿yna, Bachus Ryszard
Braciszów - Fedorowicz £ukasz, Fedorowicz Tomasz,
Konik Wiktor, Konik Tobiasz, Wicak Mariusz, Barszczewski £ukasz, Smo³ka Przemys³aw, Baucza Adam, Komarnicki Przemys³aw, Wiciak Marek, Steradel £ukasz
H.Fedorowicz

VIII PUCHAR WIATA HARASUTO CUP
W dniach 3-4 marca 2012r w £odzi odby³ siê VIII Puchar wiata
HARASUTO CUP. W zawodach startowa³o 1100 zawodników ze 103
klubów z 18 pañstw. Nasz klub reprezentowali: Klaudia Bociek, Tymoteusz Tobiasiñski, Szymon Cielik, Maciej Kowalczyk i Jakub Patryjach. Klaudia Bociek w kumite zajê³a pi¹te miejsce wygrywaj¹c dwie
walki. Wp³yw na wynik naszego zespo³u mia³ fakt wyjazdu o godz 4.30,
ponad trzy godziny jazdy, oczekiwanie na start 12 godzin od przyjazdu a
tym samym czekanie bez jedzenia i
efekt by³ taki ¿e w trakcie startu byli
wymêczeni i z zawrotami g³owy. Nasi
zawodnicy i innych klubów chc¹ zapomnieæ o tych zawodach i przygotowywaæ siê do nastêpnych startów.
W dniu 19.03.2012r w Szkole Podstawowej nr
1 oby³y siê egzaminy na poszczególne stopnie
karate Shotokan. Gociem naszego klubu by³a
dyrektor Jolanta Wojtu. Do egzaminu przyst¹pi³o 50 zawodników. Emocje przy zdawaniu by³y
bardzo du¿e jednak klas¹ dla siebie byli zawodnicy startuj¹cy na ró¿nego typu zawodach.
Wród zdaj¹cych by³y dzieci maj¹ce zaledwie 5
lat dla których egzaminy by³y pokazem dla rodziców czego siê nauczy³y. (foto z egzaminu)

M£ODZIE¯OWE MISTRZOSTWA POLSKI,
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W G£UBCZYCACH

Na zdjêciach: gra pojedyncza kobiet: Aneta Wojtkowska-z³oty medal,
Katarzyna Macedoñska-srebrny medal, gra podwójna kobiet:Justyna Pasternak graj¹ca z Magdalen¹ Ga³ek (MKS Orlicz Suchedniów) srebrny medal, gra pojedyncza mê¿czyzn Dominik Stebnicki - br¹zowy medal >>>>> relacja str.10
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KPP STRA¯Y PO¯ARNEJ
W okresie od 5 do 18 marca 2012 r. Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w G³ubczycach zanotowa³a ogó³em 21
zdarzeñ i by³y to 3 miejscowe zagro¿enia oraz 18 po¿arów.
Po¿ary dotyczy³y g³ównie wypalania suchych traw, zanotowalimy a¿ 14 takich zdarzeñ. Wyst¹pi³y tak¿e 3 po¿ary sadzy w
kominie oraz jedna awaria pieca centralnego ogrzewania.
A ponadto:
10 marca w Bogdanowicach stra¿acy pompowali wodê z zalanej
piwnicy, której poziom siêga³ ponad 1m.
16 marca o godz. 12:43 zostalimy wezwani do po¿aru samochodu osobowego marki BMW. Do po¿aru dosz³o w G³ubczycach na ul. Powstañców. Stra¿acy po przyjedzie na miejsce zastali po¿ar w komorze silnika samochodu, który sta³ na prawym
pasie ruchu, kierowca wraz z pasa¿erem znajdowali siê poza pojazdem. Po ugaszeniu po¿aru stra¿acy od³¹czyli w pojedzie dop³yw
pr¹du z akumulatora oraz zakrêcili
zawór gazu przy butli LPG. Nikt
nie zosta³ poszkodowany.
18 marca o godz. 15:40 zostalimy wezwani do wypadku w
Kietrzu na ul. Raciborskiej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia
stra¿acy zastali dwa rozbite samochody osobowe marki Fiat
Punto oraz Opel Vectra. Jeszcze przed przybyciem stra¿y po¿arnej, kierowca Fiata zosta³ zabrany przez ZRM (Zespó³ Ratownictwa Medycznego), natomiast kierowca Opla nie odniós³ obra¿eñ. Samochodami podró¿owali tylko kierowcy. Dzia³ania stra¿y
polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i usuniêciu pozosta³oci po wypadku.

KOMUNIKAT

W ostatnich dniach wyst¹pi³a znaczna iloæ po¿arów suchych
traw. Najczêstsz¹ przyczyn¹ tych po¿arów jest bezmylne wypalanie pozosta³oci rolinnych w trakcie robienia wiosennych
porz¹dków. Wypalanie pozosta³oci rolinnych na ³¹kach, pastwiskach, wrzosowiskach, torfowiskach, nieu¿ytkach, w rowach i na pasach przydro¿nych, szlakach kolejowych, trzcinowiskach i szuwarach, a tak¿e w lasach oraz na terenach ródlenych, jak równie¿ w odleg³oci do 100 m od granicy lasu
jest zabronione. W stosunku do osób naruszaj¹cych wy¿ej
wymienione zasady mog¹ byæ stosowane sankcje karne w postaci mandatu karnego, nagany, a tak¿e nawet pozbawienia
wolnoci.Trzeba pamiêtaæ, ¿e po zimie trawy s¹ wysuszone i
pal¹ siê bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagaj¹
tak¿e powiewy wiatru. W przypadku gwa³townej zmiany jego
kierunku, po¿ary bardzo czêsto wymykaj¹ siê spod kontroli i
przenosz¹ na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w
takich po¿arach ludzie trac¹ dobytek ca³ego ¿ycia. Wystêpuje
równie¿ bezporednie zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzi. Co
roku w po¿arach wywo³anych wypalaniem traw gin¹ ludzie.
Po¿ary nieu¿ytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj du¿e
rozmiary, anga¿uj¹ znaczn¹ liczbê si³ i rodków stra¿y po¿arnej.
Ka¿da interwencja to powa¿ny wydatek finansowy. Stra¿acy
zaanga¿owani w akcjê gaszenia po¿arów traw, ³¹k i nieu¿ytków,
w tym samym czasie mog¹ byæ potrzebni do ratowania ¿ycia i
mienia ludzkiego w innym miejscu. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e przez
lekkomylnoæ ludzi nie dojad¹ z pomoc¹ na czas tam, gdzie
bêd¹ naprawdê niezbêdni.
m³. bryg. mgr in¿. Wojciech Semeniuk

KP POLICJI

ZATRZYMANI WANDALE

3 marca br. dy¿urny g³ubczyckiej komendy przyj¹³ zg³oszenie o tym, ¿e na ul. ¯eromskiego dwóch mê¿czyzn i kobieta
po³amali przydro¿ne drzewa.
Dy¿urny natychmiast skierowa³ na miejsce patrol Policji. Po przyjedzie funkcjonariusze zatrzymali 3 osoby agresywnie zachowuj¹ce siê. Funkcjonariusze na miejscu zauwa¿yli 6 zniszczonych drzewek. Zatrzymani to dwaj 33  letni mê¿czyni - mieszkañcy G³ubczyc oraz 26 -letnia kobieta - mieszkanka Opola. W
komendzie wszyscy zostali przebadani alkomatem i okaza³o siê,
¿e s¹ nietrzewi. W wyniku pracy policjantów okaza³o siê, ¿e
drzewa zniszczy³ jeden z mê¿czyzn. Teraz grozi mu kara do 5 lat
pozbawienia wolnoci.
Zarz¹dca zieleni¹ miejsk¹ w G³ubczycach wstêpnie straty oszacowa³ na 1200 z³otych.
06.03.2012r. policjanci z KPP zatrzymali kieruj¹cego 26 letniego mieszkañca G³ubczyc bêd¹cego w stanie po u¿yciu alkoholu
(0,24 mg/l), który kierowa³ pojazdem VW Golf.
05.03.2012r. dwaj n/n sprawcy narodowoci romskiej
wchodz¹c do mieszkania w miejscowoci Lwowiany pod
pozorem zbierania pieniêdzy na remont kocio³a skradli
pieni¹dze. Straty 10 tys.z³.
08.03.2012r. na trasie G³ubczyce - Grobniki patrol Policji
zatrzyma³ kieruj¹c¹ rowerem 60 letni¹ mieszkankê Grobnik która
by³a w stanie nietrzewym (1,10 mg/l).
09.03.2012r. Patrol Policji zatrzyma³ 50 - letniego mieszkañca
G³ubczyc poszukiwanego na podstawie zarz¹dzenia wydanego
przez S¹d Rejonowy w G³ubczycach.
09.03.2012r patrol Policji zatrzyma³ 36- letniego mieszkañca
pow. G³ubczyckiego , który kierowa³ rowerem nie stosuj¹c siê
do zakazu wydanego przez S¹d Rejonowy w G³ubczycach.
W dniach 9/10.03.2012r. n/n sprawca zrywaj¹c zasuwê w
drzwiach w³ama³ siê do pomieszczenia gospodarczego w G³ubczycach sk¹d skrad³ 300 litrów oleju napêdowego, elektronarzêdzia oraz pi³ê spalinow¹.
10.03.2012r. patrol Policji zatrzyma³ nietrzewego (0,46 mg/l)
45-letniego mieszkañca Raciborza , który kierowa³ pojazdem marki
VW Passat po drodze publicznej.
09.03.2012r. Patrol Policji zatrzyma³ nietrzewego kieruj¹cego (0,49 mg/l) 72- letniego mieszkañca pow. G³ubczyce, który
kierowa³ samochodem osobowym Alfa Romeo.
Postêpowanie w powy¿szych sprawach prowadzi KPPolicji w
G³ubczycach.
W tym okresie dosz³o do trzech kolizji drogowych w których
nikt nie dozna³ obra¿eñ cia³a.
Opracowa³:
Oficer ds. Prasowo - Informacyjnych KP Policji
m³. asp. Wojciech Nowakowski
TELEFONY ALARMOWE

112 - NUMER ALARMOWY Z TELEFONU
KOMÓRKOWEGO I STACJONARNEGO
999 - POGOTOWIE RATUNKOWE,
998 - STRA¯ PO¯ARNA,
997 - POLICJA,
986 - STRA¯ MIEJSKA,
994 - POGOTOWIE WODOCI¥GOWO-KANALIZACYJNE,
993 - POGOTOWIE CIEP£OWNICZE,
992 - POGOTOWIE GAZOWE,
991 - POGOTOWIE ENERGETYCZNE,
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Nouzová èísla / Numery alarmowe
Èíslo / Numer
Èesko / Czechy
Evropské èíslo tísòového volání / Europejski numer alarmow
112
Hasièi / Pañstwowa Stra¿ Po¿arna
150
Záchranná sluzba / Pogotowie ratunkowe
155
Mìstská policie / Stra¿ miejska
156
Policie / Policja
158

Polsko / Polska
112
998
999
986
997

WA¯NE DLA WYJE¯D¯AJ¥CYCH DO CZECH
BIBLIOTEKA MIEJSKA I GMINNA
W G£UBCZYCACH RATUSZ IIP

Wypo¿yczalnia dla doros³ych
pn. - pt. 8.30-18.00 oraz 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.10.00-18.00
Inne dane dotycz¹ce dzia³alnoci Biblioteki
na stronie internetowej
http://www.glubczyce.e-bp.pl/
Mo¿na znaleæ tam katalogi online, aktualnoci,
wydarzenia, opinie, statystyki itp.

G£UBCZYCKIE
RZEDSIÊBIORSTWO
BUDOWLANE
48-100 G³ubczyce ul. Raciborska20
tel. (77) 485-30-41/ 3

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. Niepodleg³oci 14,
Urz¹d Miejski, p. 24, II p., tel. 77 485-30-21

e-mail janwac@o2.pl

Materia³y zamówione i niezamówione przyjmujemy
do 10 ka¿dego miesi¹ca. Materia³y mo¿na zostawiaæ równie¿
w sekretariacie Urzêdu Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za nades³ane
i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania i
redagowania tekstów i zmiany tytu³ów;
Nie odpowiadamy za treæ zamieszczonych og³oszeñ i reklam.
Numery archiwalne GG - www.glubczyce.pl,
wszystkie GG oraz Kalendarze G³ubczyckie na

http://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=67

Druk - WIE-DRUK, ul. Królowej Jadwigi 1/29, 42-500 Bêdzin,
tel.604 257 694, www.wie-druk.pl

OKNA energooszczêdne, z drewna
klejonego, sosnowego, mahoniowego
TARCICÊ
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G£OS G£UBCZYC
Z DOSTAW¥ DO DOMU
Jeli nie chcesz "polowaæ" w sklepach na
G³os G³ubczyc,
mo¿esz mieæ dostawê do domu
(równie¿ za granicê) w wersji elektronicznej,
przelij swój adres e-mail na adres redakcji:
janwac@o2.pl
GG w wersji elektronicznej w pliku PDF
zajmuje ok. 2 MB, ca³y w kolorze,
dotrze wczeniej
ni¿ wersja papierowa do sklepów.

surow¹, suszon¹ i impregnowan¹
nieobrzynan¹ i obrzynan¹,
krawêdziaki, belki,

POMÓ¯ UCZNIOM G£UBCZYCKIEGO LICEUM

1.
2.
3.
4.
18

Przeka¿ Twój 1% na Stowarzyszenie Absolwentów LO w G³ubczycach
KRS 0000235917 Bank Spó³dzielczy w G³ubczycach
nr konta
12 8868 0004 2000 0000 3580 0001
CELEM STOWARZYSZENIA JEST:
Wspieranie szko³y w nauczaniu, wychowaniu i rozwijaniu kultury.
Integrowanie absolwentów oraz promowanie ich osi¹gniêæ.
Pozyskanie rodków unijnych i samorz¹dowych na organizacjê zajêæ edukacyjnych.
Przyznawanie stypendiów studenckich dla absolwentów szko³y znajduj¹cych siê
w trudnych warunkach materialnych i nagród dla uczniów wybitnie uzdolnionych.
KWIECIEÑ 2012 nr 4/226

Serdecznie Witamy
26 Nowych
Mieszkañców Ziemi
G³ubczyckiej,
urodzonych w lutym
2012 w Szpitalu
Powiatowym
w G³ubczycach,
Gratulujemy!

Bednarczyk Borys
s.Marty G³-ce
03.02.12 1.35 3400-54

Chorostecki Kacper
s.Agnieszki Branice
02.02.12 18.05 2350-50

Czechowicz Jakub
s.Beaty G³ubczyce
17.02.12 12.30 3450-54

Domarecki Mi³osz
s.Kariny Rozkochów
06.02.12 8.45 3900-57

Dudek c.Justyny
Kietrz
07.02.12 16.10 3000-50

Issel B³a¿ej s.Sylwii
Kietrz
14.02.12 23.45 3580-59

Janocha Szymon
s.Joanny Branice
22.02.12 15.15 3680-56

Kaczanek £ucja c.
Agnieszki Nowe Sady
22.02.12 8.10 3980-58

Kitajczuk Bart³omiej
s.Anny Kietrz
02.02.12 8.50 4450-61

Kleszczyñska Martyna
c.Wioletty Wojnowice
13.02.12 11.40 3980-61

Litwin Maja c.Gabrieli
Szonów
07.02.12 13.05 3700-58

Luniak Adam s.Agaty
G³ubczyce
20.02.12 12.42 3500-55

£uczyszyn Natalia
c.Michaliny Zawiszyce
13.02.12 8.30 3700-56

£ukaszczyk Lena
c.Iwony W³odzienin
26.02.12 7.45 3150-53

£ukaszek Szymon
s.Patrycji Kietlice
04.02.12 22.20 3100-53

Mazur Filip s. Magdaleny G³ubczyce
29.02.12 8.15 3200-54

Micha³ek Bartosz
s.Karoliny Lwowiany
29.02.12 10.50 2650-51

Narajczyk Kajetan
s.Marty Opole
26.02.12 10.50 3100-54

Nowak Kinga
c.Krystyny Baborów
02.02.12 12.10 3450-58

Rodzicom

Pieszak Roksana
c.Izabeli Bliszczyce
28.02.12 11.35 3300-32

Przyszlak Jakub s.
Katarzyny Rac³awice
16.02.12 12.45 2600-52

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

KWIECIEÑ 2012 nr 4/226

19

SO£ECKI DZIEÑ KOBIET W RÓWNEM >>>STR.6

DO¯YNKI DEBRZYCA 2012 >>> STR.7

WIETLICA - SZKO£A W DEBRZYCY

SPOTKANIE Z SO£TYSAMI >>> STR.8
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L¥SK BEZ GRANIC >>> STR.9

XIV KOMSER CUP >>> STR.10

