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ROZMOWA Z WICEBURMISTRZEM
MARIUSZEM MROZEM    Z okazji Dnia Bibliotekarza 8 maja starszaki z Przed-

szkola nr 1 wybra³y siê na wycieczkê do Biblioteki Miej-
skiej i Gminej w G³ubczycach w Ratuszu.
 Jedn¹ z atrakcji by³a wystawa prac plastyczno - konstruk-
cyjnych dzieci z naszego przedszkola pt. '' Co warto zoba-
czyæ w mie�cie G³ub-
czyce?'' Dzieci by³y
zafascynowane pra-
cami wykonanymi
wspólnie z rodzicami.
Du¿o ciekawych i po-
mys³owych prac wid-
nia³o i warto by³o po-
dziwiaæ nasze miasto
w piêknej scenerii.
   To by³ pocz¹tek
piêknych wra¿eñ.
Pani Bibliotekarka za-
prosi³a nas do zwie-
dzania pomieszczeñ i
w bardzo przystêpny
sposób opowiedzia³a o biblio-
tece, a tak¿e o sposobie korzy-
stania z niej. Gdy ju¿ przypo-
mnielismy sobie jak obchodziæ
siê z ksi¹¿k¹ nadszed³ czas by
znich korzystaæ. Dzieci bardzo
czêsto siegaj¹ po ksi¹¿ki z k¹ci-
ka w przedszkolu, uczestnicz¹
w cyklu: "Ca³a Polska czyta dzie-
ciom", lecz takiego wyboru siê
nie spodziewa³y. Dla ka¿dego
by³o co� czym siê interesuje.
Ksi¹¿ki o kosmosie, zwierzê-
tach, ró¿nych dyscyplinach
sportu i wiele bajek. .
To wydarzenie uwiecznili�my pami¹tkowymi zdjêciami.
                                                                 Marzena Gisal

DZIEÑ BIBLIOTEKARZA

J.Wac : Panie Burmistrzu, udzieli³ Pan obszernego wywiadu TV G³ub-
czyce,  odpowiada³ na liczne pytania red. M. Pospiszela,  poruszali-
�cie sprawy  które interesuj¹ mieszkañców miasta, ale nie wszyscy
zainteresowani maj¹ dostêp do TVG, 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  parku miejskim, w poprzednim GG mówi³ Pan o
planowanych robotach i  inwestycjach   drogowych, na numer bie¿¹cy
obieca³ Pan informacje o planowanych inwestycjach w mie�cie.
M. Mróz  :  Tak to prawda. Nie mniej jednak muszê zwróciæ uwagê na
fakt i¿ przedrukowywanie  3 czê�ci wywiadu w TVG nastêpuje ok. 6
miesiêcy pó�niej i  tak jak szybko p³ynie ¿ycie tak te¿ szybko dezaktu-
alizuj¹ siê pewne sprawy, inne ulegaj¹ zmianom itd. Dlatego te¿ przed-
stawiê tematy poruszane we wspomnianym wywiadzie ale ju¿ wg aktu-
alnego stanu . Zacznê od  budownictwa mieszkaniowego wielorodzin-
nego które mia³o byæ realizowane  w ramach partnerstwa publiczno
prywatnego . Z ró¿nych wzglêdów zrezygnowali�my z tego sposobu
budowy budynku. Nie bêdê t³umaczy³ dlaczego, ale jest to bardzo
zawi³e. Nie oznacza to ¿e rezygnujemy w ogóle z budowy budynku nie
mniej jednak w inny sposób spróbujemy ustaliæ �ród³a jego finanso-
wania . W chwili obecnej trwaj¹ prace projektowe, które powinny siê
zakoñczyæ pod koniec sierpnia b.r. Pó�niej  spróbujemy ustaliæ jakie
bêd¹ mo¿liwo�ci bud¿etowe i zdecydujemy co dalej. Liczba planowa-
nych mieszkañ w budynku to ok. 30 a lokalizacja pozostaje bez zmian tj.
przy ulicy Staszica .
    Inn¹  inwestycj¹, która powinna poprawiæ zarówno funkcjonalno�æ
pod wzglêdem  korzystania jak i estetyki centrum G³ubczyc jest prze-
budowa Targowiska Miejskiego. Posiadamy ju¿ dokumentacjê projek-
tow¹ na to zadanie oraz pozwolenie na budowê. Na ten cel staramy siê
te¿ pozyskaæ dofinansowanie z Urzêdu Marsza³kowskiego w wysoko-
�ci 1 mln. z³otych. Projektem objêta jest równie¿ ulica Krakowska na
odcinku od Niepodleg³o�ci do Ko�ciuszki . Podobnie jak przy budo-
wie budynku mieszkalnego tak i  w tym przypadku najwa¿niejszy jest
sposób finansowania i mo¿liwo�ci finansowe naszego bud¿etu i od
tego przede wszystkim zale¿y realizacja tych zadañ .
    Od ok. roku funkcjonuje ju¿ boisko Orlik przy Gimnazjum nr1.  Teraz
my�limy o stacjonarnym nierozmotowywanym  sta³ym otwartym - jak
w Raciborzu -  sztucznym lodowisku obok  Orlika . Funkcjonowa³oby
od pa�dziernika do marca.  Rada Miejska przeg³osowa³a  i zarezerwo-
wa³a 300 tys. z³ w bud¿ecie 2012r. Projekt techniczny jest w trakcie
opracowywania . Oprócz w/w planowanych inwestycji jest jeszcze kil-
ka innych które posiadaj¹ wa¿n¹ dokumentacjê techniczn¹ g³ównie z
zakresu drogownictwa o których powiemy przy innej okazji .
J.W .: A co warto wymieniæ z zadañ bie¿¹cego roku ?
M.M.  : Faktycznie  nie mo¿na nie wspomnieæ o zadaniach w trakcie reali-
zacji : rewitalizacja zabytkowego centrum G³ubczyc, budowa drogi Lewice
- Zubrzyce wraz z obwodnic¹ Zubrzyc, budowa boiska sportowego przy
Szkole Podstawowej w Lisiêcicach, remont szatni, o�wietlenie boiska w
G³ubczycach Sadach, przebudowa boiska w Nowej Wsi. w nied³ugim cza-
sie rozpocznie siê monta¿ kontenerów - szatni na boisku w m. Zopowy .
Widaæ wiêc ¿e dzieje siê do�æ sporo a chcia³oby siê jeszcze wiêcej ale
niestety jest to po prostu niemo¿liwe zw³aszcza ¿e wydaje siê te¿ sporo
�rodków na inne ci¹¿¹ce na Gminie G³ubczyce zadania bie¿¹ce.
J.W. Na co chcia³by Pan zaprosiæ mieszkañców w najbli¿szych dniach ?
M.M.:  Koñcz¹c  - zapraszam mieszkañców miasta i gminy oczywi�cie
na DNI G£UBCZYC 2012, których bogaty program  znajdziecie Pañ-
stwo na plakatach i w G³osie G³ubczyc, a w którego  opracowaniu  brali
Pañstwo udzia³ i za to czekaj¹  nagrody. Ze wzglêdu na bezpieczeñstwo
i roboty zwi¹zane z rewitalizacj¹ �ródmie�cia  G³ubczyc >>>>>.

>>>>>>imprezy zbiorowe odbywaæ siê bêd¹ na Stadionie
Miejskim. A dodatkowo imprez¹ towarzysz¹c¹  Dniom Mia-
sta bêd¹ w tym roku Licealia czyli �wiêto m³odo�ci które w
pi¹tek odbêdzie siê pod Ratuszem Miejskim . Dodatkow¹
atrakcj¹ bêdzie te¿ transmisja meczu Polska - Czechy na
stadionie miejskim w sobotê 16.06.2012 r. o godz. 20.45 na
¿ywo w ramach Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej Euro
2012 . I jeszcze jedno wydarzenie  zwi¹zane w³a�nie z Mi-
strzostwami Europy. W dniu 21.06.2012 r. zawita do G³ub-
czyc Mobilna Strefa Kibica , która bêdzie bawiæ mieszkañ-
ców od 15.00 do 23.00 a punktem kulminacyjnym jest trans-
misja meczu æwieræfina³owego na wielkim telebimie 1 dru-
¿yny z grupy A z 2 dru¿yn¹ z grupy B. Trzymajmy wiêc
kciuki  za reprezentacjê Polski  bo je�li zajmie w³a�nie 1
miejsce w grupie A to bêdziemy mieæ wielkie �wiêto pi³kar-
skie w G³ubczycach .
 J.W.:  Dziêkujê za rozmowê i optymistyczne informacje z
my�l¹ nie tylko o doros³ych mieszkañcach ale i dzieciach
oraz m³odzie¿y.
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CO S£YCHAÆ W G£UBCZYCKIM TBS-IE ...
        G³ubczyckie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego z siedzib¹ przy ul. Pocztowej 8, zarz¹dza w tej chwili najwiêksz¹
ilo�ci¹ Wspólnot Mieszkaniowych -174 budynki, to zobowi¹zuje do podejmowania przez nas pewnych kroków w kierunku
kszta³towania pozytywnych relacji z lokatorami.
     Spó³ka prowadzi daleko id¹ce zmiany zmierzaj¹ce do udoskonalania i poprawy jako�ci �wiadczonychprzez nas us³ug. Mamy
now¹ stronê internetow¹ www.gtbs.eu która  u³atwia  kontaktty bezpo�rednich z zarz¹dc¹.  Powo³any Rzecznik Praw Wspólnot
Mieszkaniowych w osobie Pani  Doroty Koñczak, s³u¿y pomoc¹ codziennie od godz.  7 do 15 pod nr telefonu 0774852242 wew. 28
jej zadaniem jest budowanie i utrzymywanie relacji z Wspólnotami Mieszkaniowymi, diagnozowanie potrzeb i oczekiwañ Wspólnot
Mieszkaniowych w zakresie oferty  GTBS, kszta³towanie pozytywnego wizerunku GTBS poprzez wysok¹ jako�æ obs³ugi we Wspól-
nocie Mieszkaniowej,  kontakt telefoniczny po wykonanych us³ugach i inwestycjach w danej Wspólnocie Mieszkaniowej, maj¹cy
na celu pozyskanie informacji o jako�ci wykonanych prac. Je�li za� bêdzie potrzeba rozmowy z Prezesem zapraszamy codziennie, po
wcze�niejszym uzgodnieniu telefonicznym godziny spotkania. Nie bójmy siê rozmowy o problemach, problemem � jest ka¿da
sytuacja zadaniowa w której wystêpuje pewna trudno�æ, pytanie na które szukamy odpowiedzi, postaramy siê pañstwu pomóc w
miarê naszych mo¿liwo�ci i kompetencji. Przedstawiamy nowe oferty us³ugowe dla wspólnot min. mycie klatek schodowych,
od�nie¿anie i utrzymanie terenów nale¿¹cych do wspólnot mieszkaniowych.
 Poni¿ej prezentujemy dok³adny opis ka¿dej zak³adki umieszczonej na naszej stronie internetowej.
Og³oszenia: Poprzez klikniêciedowiecie siê pañstwo o aktualnych  og³oszeniach (zapytania cenowe, przetargi,konkursy i inne)
Dokumenty:  Zak³adka zawiera praktyczne dokumenty dostêpne równie¿ w siedzibie firmy. Aby zaoszczêdziæ pañstwa czas o�wiad-
czenie o ilo�ci osób czy pro�bê o przeksiêgowanie mo¿na wype³niæ  w domu i przynie�æ do sekretariatu.
Kontakt:  Zak³adka zawiera wszystkie numery telefonów do konkretnych dzia³ów.
Zg³o� Awariê: Mo¿na zg³osiæ awariê, usterkê i inne sprawy technicznewiadomo�ci trafiaj¹ bezpo�rednio do dzia³u technicznego.
Napisz do nas:  Zak³adka s³u¿¹ca do bezpo�redniego kontaktu z nami, poprzez klikniêcie  pojawia siê formularz kontaktowy,
wystarczy wpisaæ imiê i nazwisko oraz adres mailowy oraz tre�æ wiadomo�ci i wys³aæ- wiadomo�æ trafia bezpo�rednio do sekretaria-
tu a nastêpnie jest przekazywana do osób zajmuj¹cych siê konkretnymi sprawami.
Inwestycje: Na bie¿¹co informowaæ pañstwa o podejmowanych przez nas jak i przez Wspólnoty Mieszkaniowe inwestycjach
Uwaga!!! Zawiera praktyczne informacje  o sprawach bie¿¹cych (min.o przegl¹dach technicznych)
Rzecznik Praw Wspólnot Mieszkaniowych: Pod podanym numerem telefonu mog¹ pañstwo skontaktowaæ siê z Rzecznikiem Praw
Wspólnot Mieszkaniowych.
Wprowad� stan licznika wody: Mog¹ pañstwo wprowadziæ stan licznika wody który bezpo�rednio trafi do dzia³u rozliczeñ.
Urz¹d Miejski: Ta ikona przeniesie Pañstwo na stronê g³ówn¹ Urzêdu Miejskiego
Informacje:  Zak³adka zawiera  wszelkie  informacje dotycz¹ce zakresu dzia³alno�ci Spó³ki.                                  Maria Mañka
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WA¯NY KOMUNIKAT!!
W zwi¹zku z docieraj¹cymi do nas informacjami o
maj¹cych miejsce na terenie miasta przypadkach
podszywania siê nieznanych osób pod pracowni-
ków spó³ki  G³ubczyckie Wodoci¹gi sp. z o.o. in-

formujemy, i¿ nasi pracownicy posiadaj¹ imienne identyfika-
tory wraz ze zdjêciem oraz pe³nomocnictwa podpisane przez
Zarz¹d Spó³ki. Nale¿y ¿¹daæ okazania tych dokumentów. W
przypadku wyst¹pienia dalszych w¹tpliwo�ci co do to¿samo-
�ci osób odwiedzaj¹cych mo¿liwa jest telefoniczna weryfika-
cja to¿samo�ci pod numerem telefonu 77 485 27 21 w godzi-
nach pracy spó³ki tj. 7:00-15:00 a poza godzinami pracy pod
numerami telefonów  77 485 22 41 lub 791 322 153

AKTUALNO�CI - INWESTYCJE�
Spó³ka przygotowuje siê do realizacji zadania inwestycyjnego
maj¹cego na celu poprawê warunków dostawy wody mieszkañ-
com i podmiotom gospodarczym w miejscowo�ciach G³ubczyce
Sady i Lwowiany. Realizacja przedsiêwziêcia bêdzie odbywaæ
siê przy wspó³pracy z podmiotami zewnêtrznymi. Aktualnie
trwaj¹ prace nad opracowaniem dokumentacji oraz monta¿em
struktury finansowania zadania.
H20 - ZWI¥ZEK ̄ YCIA, WIOSNA W PE£NI !!!
Sezon wiosenny mo¿na uznaæ za otwarty, na zewn¹trz nieco
³adniejsza i bardziej s³oneczna aura, a w przedsiêbiorstwie pe³na
mobilizacja. Spó³ka kontynuuje przedsiêwziêcia inwestycyjne
zmniejszaj¹ce koszty jej funkcjonowania, jednocze�nie j¹ uno-
wocze�niaj¹ i wychodz¹ naprzeciw potrzebom mieszkañców
gminy. Zarz¹d widz¹c potrzebê stworzenia podstaw do szybkie-
go rozwoju, w postaci informatycznego systemu zarz¹dzania i
trzymaj¹c siê wcze�niej przyjêtych za³o¿eñ id¹cych w kierunku
przedsiêwziêæ innowacyjnych i racjonalizuj¹cych gospodarkê
wodno-�ciekow¹, realizuje proces wdra¿ania systemu map cy-
frowych w spó³ce zwany w skrócie system GIS. System informa-
cji przestrzennej, jakim jest GIS, stanowi bowiem podstawê do
wdro¿enia w przedsiêbiorstwie kolejnych etapów:
a - systemu monitoringu sieci wodoci¹gowej SCADA,
b - programów optymalizuj¹cych dzia³anie systemu zaopatrze-
nia w wodê na terenie miasta G³ubczyce, tworz¹cych wspólnie
model hydrauliczny sieci wodoci¹gowej. Akcja model ma w za-
miarze odzwierciedlenie uk³adu wodoci¹gów, lokalizacji elemen-
tów systemu oraz umo¿liwienie miêdzy innymi �ledzenia zmian
ci�nienia w poszczególnych wêz³ach, zmian poziomu wody w
zbiornikach oraz rozk³adu ci�nienia w ca³ej  sieci. W kolejnych
wydaniach GG opowiemy bardziej szczegó³owo o poszczegól-
nych elementach systemu i funkcjonowaniu systemu. W dzi-
siejszym wydaniu  przyjrzymy siê systemowi GIS i jego g³ów-
nych zaletach, które ju¿ na etapie realizacji procesu wdra¿ania
s¹ bardzo widoczne. System GIS, to baza danych zawieraj¹ca
podstawowe informacje o elementach sieci wodoci¹gowej  zar-
chiwizowane w systemie w postaci cyfrowej o okre�lonej struk-
turze. Dostêpno�æ do numerycznej mapy zasadniczej znacznie
u³atwia wykonywanie codziennej pracy osobom dzia³aj¹cym w
ró¿nych komórkach przedsiêbiorstwa. System po jego pe³nym
wdro¿eniu pe³niæ bêdzie rolê rejestru maj¹tku sieciowego, obej-
muj¹cego dane opisowe wszystkich obiektów a tak¿e podsta-
wowe dane geodezyjne, a co za tym idzie prezentacjê topologii
sieci. System stanowi pomoc miêdzy innymi przy:
a - lokalizowaniu i usuwaniu awarii,
b - wykonywaniu przy³¹czy wodoci¹gowych,
c - wykonywaniu prac remontowych i inwestycyjnych sieci
wodoci¹gowej wraz z jej elementami,

d - wydawaniu warunków technicznych, zezwoleñ przy³¹czenia
do sieci oraz uzgodnieniami dokumentacji technicznej,
e - przygotowywaniu planów inwestycyjnych i remontowych,
f - wykonywaniu pe³nej inwentaryzacji sieci wodoci¹gowej i jej
elementów,
g - zwiêkszaniu jako�ci obs³ugi klientów poprzez miêdzy innymi
szybkie usuwanie awarii.
System usprawnia wyszukiwanie, wizualizacjê i wydruk zesta-
wieñ elementów sieci wod-kan we wskazanym obszarze mapy,
umo¿liwia tworzenie wydruków raportów standardowych, prze-
gl¹dów rejestrów lub awarii danego odcinaka sieci wodoci¹go-
wej. Pozwala równie¿ na rozwi¹zywanie problemów dotycz¹cych
strategii rozwoju sieci wod-kan dla danego obszaru, lokalizacji
nowych ujêæ wodnych,
pompowni oraz ruroci¹-
gów przesy³owych itp..
 "GIS mo¿na okre�liæ
jako wiod¹cy element
nowoczesnej strategii
eksploatacji stanowi¹cy
wspóln¹ platformê dla
monitoringu i modelowa-
nia komputerowego pra-
cy sieci"
Korzystaj¹c z okazji, dziêkujemy wszystkim za tak ogromne zain-
teresowanie systemem informatycznym Biuro Obs³ugi Klienta i
jednocze�nie zapraszamy do przesy³ania uwag i sugestii które
pos³u¿¹ nam do lepszego poznania wymagañ naszych klientów
i podniesienia jako�ci �wiadczonych us³ug. Kontaktowaæ mo¿-
na siê z nami poprzez stronê internetow¹:
www.wodociagi-glubczyce.pl
www.ibok.wodociagi-glubczyce.pl
Jednocze�nie zapraszamy tych Pañstwa, którzy jeszcze nie po-
siadaj¹ konta w systemie iBOK do jego za³o¿enia i korzystania w
pe³ni z jego mo¿liwo�ci.
                  mgr Marcin Grabuñczyk Pe³nomocnik Zarz¹du
 (foto  Andrzej Pilch  z-ca kier. Wydz.  Eksploatacji w trakcie
nanoszenia danych do systemu GIS)

PLAKATY "EURO 2012" WYKONALI UCZNIOWIE  KLAS
IV-VI SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1 Z ODDZIA£AMI
 INTEGRACYJNYMI W G£UBCZYCACH

 na zajêciach plastycznych  pod kierunkiem p. Renaty Zamoj-
skiej - Reszke. Prace wykonane ró¿nymi  technikami plastyczny-
mi przedstawiaj¹ miasta i stadiony gospodarzy Euro, wizerunki
maskotek oraz terminarze rozgrywek w poszczególnych grupach.
Wszystkie prace upiêkszaj¹ korytarze szkolne i ciesz¹ siê ogrom-
nym zainteresowaniemw�ród uczniów, nauczycieli i rodziców.Pla-
katy s³u¿¹ wyra¿eniu naszych emocji i przygotowuj¹ do dopin-
gu naszej  Narodowej Dru¿yny na "Euro 2012"
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Na pewno ka¿demu z nas uda³o siê przynajmniej przez chwilê
pobyæ w g³ubczyckim lesie, by w spokoju i ciszy podziwiaæ przy-
rodê le�n¹, oddychaæ �wie¿ym powietrzem.

Zanim opowiemy  o go-
spodarce le�nej przypo-
mnijmy trochê historii.
G³ubczycki las znajduje
siê w obszarze Chronio-
nego Krajobrazu i nale¿y
do miasta od 1265 roku.
Podarowany zosta³ miastu
przez króla Przemys³a Ot-
tokara II. Powierzchnia
jego liczy 400 ha. Zosta³
przetrzebiony w okresie
kolonizacyjnym. Od �re-
dniowiecza nazywano go
Lasem Bukowym, a tak¿e
uchodzi³ za azyl dla cza-
rownic. Wystêpuj¹ w nim
gr¹dy subkontynentalne,
miejscami przechodz¹ce
w ³êgi jesionowo-olszo-

we, podgórskie ³êgi jesionowe, bory sosnowe i bory mieszane.
Niektóre drzewostany z lip¹, dêbem i grabem licz¹ 120 - 145 lat.
Ciekawostk¹ jest to, ¿e w lesie w�ród drzew iglastych rosn¹ da-
glezje pochodz¹ce z Kanady, które charakteryzuj¹ siê niespoty-
kanym igliwiem i kor¹ przypominaj¹c¹ korek. W lesie mo¿na spo-
tkaæ równie¿ inne ro�liny takie jak: wawrzynek wilcze ³yko, pry-
mulka wynios³a, lilia z³otog³ów, ciemiê¿yca wynios³a, jaskier ka-
szubski, zawilec jaskrowaty, gwiazda wielokwiatowa, kwitn¹cy
bluszcz, a tak¿e wiele gatunków ptaków (dziêcio³y, sikory), p³a-
zów, gadów i ssaków (lis, dzik, sarna, zaj¹c). Las ³¹czy dzi� z
miastem trzyrzêdowa aleja Lipowa, która jest pomnikiem przyro-
dy.
    Od 2004 roku administratorem lasu  jest Spó³ka Us³ugi Komu-
nalne, która prowadzi w nim odpowiedni¹   i  zgodn¹ z zaleceniami

MARYSIEÑKA ZAPRASZA
gospodarkê le�n¹. W zakresie tych prac dokonuje siê:
 - odnowieñ:  nasadzania nowego drzewostanu
 - ochrony upraw: koszenia, czyszczenia, repentolowania
 - pozyskiwania drewna.
W zale¿no�ci od potrzeb wielko�æ tych robót jest ró¿na. Dla
przyk³adu podajemy, ¿e w roku 2011 Spó³ka w ramach odnowieñ
obsadzi³a 4,63 ha lasu dêbem, bukiem, jaworem, jod³¹, �wierkiem,
sosn¹, modrzewiem, akacj¹, �liw¹ tarnin¹, wi¹zem w ilo�ci 53 730
szt.  sadzonek.
W ramach ochrony upraw:  wykoszono trawê na powierzchni
27,39 ha, oczyszczono 27,89 ha "m³odnika"  z uschniêtych lub
nieforemnych sadzonek, przeprowadzono repentolowanie (za-
bezpieczenie przed zwierzyn¹) drzew na powierzchni 27,39 ha.
Wiêkszo�æ prac, w tym obsadzeñ i pielêgnacyjnych Spó³ka do-
konuje we w³asnym zakresie i przy pomocy w³asnej si³y robo-
czej, a tak¿e osób zatrudnianych przez Urz¹d Miejski w ramach
robót publicznych, natomiast do zrywki zatrudnia firmê ze-
wnêtrzn¹, wy³onion¹ w drodze przetargu. By las sta³ siê dla miesz-
kañców miejscem lepszego wypoczynku i wiêkszej rekreacji Spó³-
ka na przestrzeni ostatnich lat obok bie¿¹cej dzia³alno�ci  doko-
na³a w nim wielu zmian, o których nale¿a³oby w tym miejscu
wspomnieæ:
 - w roku 2006  wybudowano �cie¿kê zdrowia
 - systematycznie naprawiana jest nawierzchnia asfaltowa na dro-
dze dojazdowej do parkingu
 - a pod koniec 2011 roku dokonano utwardzenia dróg le�nych.
Zapraszamy wiêc wszystkich mieszkañców do wypoczynku i re-
kreacji w lesie g³ubczyckim. Przy odrobinie szczê�cia nie tylko
nazbieramy grzybów i jagód ale równie¿ podgl¹dniemy zwierzêta
w nim ¿yj¹ce. Apelujemy te¿ o zachowanie ostro¿no�ci szczegól-
nie w okresie letnim, by nie zaprószyæ ognia,  a tak¿e o nie za-
�miecanie odwiedzanych miejsc.
Og³aszamy te¿ konkurs na najlepsze zdjêcie drzewa daglezji
opisanej w tek�cie. Autora najciekawszego zdjêcia nagrodzimy
warto�ciow¹ nagrod¹- niespodziank¹. Prosimy wszystkich chêt-
nych do udzia³u w konkursie i przysy³anie na adres redakcji
swoich zdjêæ do dnia  30 czerwca 2012 r.

 W zwi¹zku z niepokoj¹cym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania m¹czek miêsno - kostnych w ¿ywieniu zwie-
rz¹t gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisjê Europejsk¹ do Rz¹du RP informujê, co
nastêpuje:        Zakaz stosowania m¹czek miêsno - kostnych w ¿ywieniu zwierz¹t gospodarskich nie zosta³ zniesiony i nie przewiduje
siê jego odwo³ania. Nadal obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz stosowania maczek miêsno - kostnych w ¿ywieniu zwierz¹t gospodar-
skich. Ka¿dy rolnik, który podejmuje decyzjê o nielegalnym zastosowaniu w ¿ywieniu zwierz¹t gospodarskich m¹czek miêsno -
kostnych, musi liczyæ siê z dotkliwymi sankcjami finansowymi i karnymi, miêdzy innymi:
 - zg³oszeniem nielegalnej dzia³alno�ci do organów �cigania,
 - przeszukaniem gospodarstwa z udzia³em Policji, na okoliczno�æ nielegalnego posiadania m¹czek miêsno - kostnych,
 -  na³o¿eniem przez S¹d kary grzywny w wysoko�ci nawet ponad l mln z³otych,
-  zniszczeniem paszy, w której stwierdzono obecno�æ m¹czek miêsno - kostnych na koszt w³a�ciciela,
 - blokad¹  stada zwierz¹t wraz z  zakazem  ich  sprzeda¿y i wprowadzania  do obrotu. W konsekwencji blokady, zwierzêta bêd¹
kierowane do uboju w rze�niach, a otrzymane produkty bêd¹ poddawane utylizacji na koszt w³a�ciciela lub przeznaczane do
produkcji karm dla zwierz¹t domowych lub miêso¿ernych zwierz¹t futerkowych, - administracyjnej.
 U¿ycie do ¿ywienia zwierz¹t m¹czek miêsno-kostnych jest przestêpstwem zagro¿onym, wed³ug prawa polskiego, kar¹ grzywny,
kar¹ ograniczenia wolno�ci do roku lub obiema karami ³¹cznie.

     ZAKAZ  STOSOWANIA  M¥CZEK MIÊSNO - KOSTNYCH
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W HO£DZIE B£OGOS£AWIONEMU
JANOWI  PAW£OWI  II

   W dniach 29 kwietnia oraz 3 maja br. w ko�ciele parafialnym
w Opawicy jak i w  ko�ciele w Pomorzowicach odby³ siê kon-
cert ku czci B³ogos³awionego Jana Paw³a II pt. "Tobie Janie
Pawle �piewam pie�ñ" w wykonaniu teatru TRADYCJA Ze-
spo³u Szkó³ Mechanicznych w G³ubczycach oraz zespo³u mu-
zycznego MARIEL w re¿yserii Marii Farasiewicz.

 Grupa artystyczna przyby³a na zaproszenie ksiê¿y proboszczów
- Romana Smolarza i Boles³awa Grabowskiego oraz przedstawi-
cieli lokalnej spo³eczno�ci.

    Poezj¹, pie�ni¹ i narracj¹ traktuj¹c¹ o niezwyk³ym pontyfika-
cie Jana Paw³a II wystêpuj¹cy uczcili I rocznicê wyniesienia Pa-
pie¿a- Polaka na o³tarze. Nie zabrak³o utworów autorstwa Karola
Wojty³y oraz pie�ni oazowych  i tych, które towarzyszy³y Ojcu
�wiêtemu podczas Jego pielgrzymek do ojczystej ziemi.

   W�ród licznie zgromadzonych w zabytkowej �wi¹tyni �wiêtej
Trójcy w Opawicy czy te¿ w ko�ciele pod wezwaniem  �w. Jana
Chrzciciela w Pomorzowicach by³y w³adze miasta i gminy oraz
przedstawiciele powiatu. Wspólnie od�piewana "Barka" zjed-
noczy³a wszystkich u�ciskiem d³oni.
                                                                         Gra¿yna Zaworska

UROCZYSTO�CI 3. i 8. MAJA
   W  �wiêto 3 Maja - 221 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3
Maja oraz  8. maja w rocznicê zakoñczenia II wojny �wiatowej
Komenda Hufca ZHP, w³adze samorz¹dowe, poczty sztandaro-

we szkó³ podsta-
wowych, gimna-
zjalnych, ponad-
gimnazjalnych,
zwi¹zków komba-
tanckich, instytu-
cji pañstwowych i
stowarzyszeñ z
delegacjami zgro-

madzi³y siê przy  Po-
mniku ¯o³nierza Pol-
skiego. 3.maja uczest-
niczyli we Mszy �w. w

ko�ciele p.w. Narodzenia  Naj�wiêtszej Marii Panny. Po Mszy
�w. odby³ siê uroczysty apel przed Pomnikiem Czynu Zbrojne-
go, w trakcie którego upamiêtniono rocznicê uchwalenia pierw-
szej w Europie (1791) a drugiej na  �wiecie po  konstytucji ame-
rykañskiej (1787). Uroczysto�æ u�wietni³a  orkiestra dêta dzia³a-
j¹ca przy Miejskim O�rodku  Kultury , zaintonowa³a Hymn Pañ-
stwowy oraz  wykona³a utwory o tematyce patriotycznej tj: ,,Bo¿e
Co� Polskê", "Rotê" i inne.                              Karina Mañturz



CZERWIEC 2012 nr 6/2288

MISTRZOSTWA EUROPY TAEKWONDO
    Z dniem 10 kwietnia br. zawodnicy KST G³ubczyce: Marta i Dawid Wsia-
ki rozpoczêli przygotowania szkoleniowe w COSie w Zakopanem pod okiem
Trenerów Kadry Narodowej.

   Od poprzedniego zgrupowania Reprezentacji w Spa-
le minê³y 2 miesi¹ce. O ile pierwsza Kadra by³a zupe³-
nie obozem szkoleniowym, tak ta- "poci¹ga³a" za sob¹
liczne aspiracje, gdy¿ zakoñczona 18 kwietnia wyjaz-
dem Reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy by³a
nie�mia³ym pocz¹tkiem do spe³nienia marzeñ Senior-
skich. Oboje w okresie juniorskim reprezentowali Pol-
skê w szeregach Kadry. Marta rozpoczynaj¹c katego-

riê seniora by³a "p³ynnie" powo³ywana na zgrupowania kadry, dla Dawida to
2-gi obóz, w znacznie dojrzalszym sposobie my�lenia Seniora. Obydwoje
sumiennie podnosili swoj¹ sprawno�æ codziennymi treningami na sali, si-
³owni i dodatkowo wype³niaj¹c czas wolny podejmowan¹ aktywno�ci¹ fi-

zyczn¹. Maty stolicy Tatr nie tylko zachêca³y do pokazania swo-
ich najmocniejszych atutów sportowych, ale tak¿e by³y dosko-
na³ym ogniwem w czasie wszelkich malutkich kryzysów� Marta
pod koniec zgrupowania dozna³a kontuzji stawu skokowego i
tym samym zmuszona zosta³a do 4-tygodniowej absencji trenin-
gowej. Dawid w piêknych barwach bia³o- czerwonych jako jeden
z najm³odszych seniorów wraz  z  Reprezentacj¹ Kraju uda³ siê do
Mariboru, by na s³oweñskich matach walczyæ o medale podczas
XIX Mistrzostwach Europy Seniorów.

      XXVII Mistrzostwa Europy Taekwon-do  w S³oweñskim Mariborze  roz-
grywane w dniach 19- 22 kwietnia zgromadzi³y 486 zawodników z 28 krajów.
Dawid Wsiaki zaj¹³ I miejsce w dru¿ynowych testach si³y i III w dru¿yno-
wych walkach.

Najbardziej widowiskowe walki dru¿ynowe
przynios³y wiele rado�ci. Panowie drogê do
medalu rozpoczêli od zdecydowanego poko-
nania Szkotów, aby nastêpnie pokazaæ swoj¹
determinacjê i ducha walki krzy¿uj¹c rêkawice
z dru¿yn¹ Ukrainy. Bardzo ciekawe pojedynki,
ka¿dy na wysokim poziomie sportowym, bez
w¹tpliwo�ci pokaza³y, kto w tej kategorii za-
pracowa³ na podium. Pojedynek o wej�cie do
strefy fina³owej rozgrywany by³ z bardzo fa-
woryzowanymi gospodarzami- S³oweñcami.

Zarówno Oni jak i kadra Ukrainy to pewna " historia" ka¿dego z ich reprezen-
tantów. Dawid pokonuj¹c ukraiñskiego Igora Maksimienke - wielokrotnego
medalistê M�,  Kickboxingu   pokaza³, ze trud w³o¿ony w przygotowania
przynios³y oczekiwany efekt.
Konkurencja testów si³y, gdzie ka¿dy z 5 osobowej dru¿yny jest wyznaczo-
ny przez Trenerów kadry do rozbiæ 1 z 5 technik (no¿ne  i rêczne) po pierwszej
serii przynios³a dogrywkê o z³oto ze Szwedami. Po wielokrotnych próbach,
to Polacy stanêli na najwy¿szym stopniu podium w akompaniamencie Ma-
zurka D¹browskiego.
 Dla Dawida by³y to drugie ME, jednak wcze�niej (4 lata temu), reprezento-
wa³ kraj podczas ME we Wroc³awiu jako Junior.  Debiut podczas imprezy
najwy¿szej rangi europejskiej daje nadziejê, na kolejne starty na poziomie
�wiatowym, a co za tym idzie wymarzone tytu³y, na które ciê¿ko pracuje
"wk³adaj¹c serce" w to, co robi na ka¿dym z treningów. Jako jeden za najlep-
szych zawodników Polski w swojej kat. wagowej cierpliwie czeka³ na powo-
³anie do Kadry Seniorskiej. Wiemy, ¿e przed Nim wiele pracy i wyzwañ.  Miej-
my nadzieje, ze Trenerzy dostrzeg¹ w Nim godnego przeciwnika dla  czo³ów-
ki �wiatowej, a sam Dawid dziêki treningom z najlepszymi zawodnikami w
Polsce i kolejnym startom na tak wysokim poziomie bêdzie rozwija³  swoje
mo¿liwo�ci motoryczne i osi¹gnie mo¿liwie najwy¿szy poziom sportowy. Trzy-
mamy kciuki.                                                                         dan 2007

ZGRUPOWANIE TAEKWONDO
  20.04.2012 roku w Szkole Podstawowej w Pie-
trowicach  odby³o siê dwudniowe zgrupowanie
szkoleniowo-rekreacyjne zawodników Klubu
Sportowego Taekwon-do  G³ubczyce.

     Wziê³o w nim udzia³ 48 zawodników w wieku od
10 do 20 lat w�ród nich medali�ci Mistrzostw Pol-
ski oraz licznych turniejów miêdzynarodowych:
Bogdan Brzostowski, Paulina Szpak, Agnieszka
Stachura, Bartosz S³odkowski, Micha³ Jano, Ka-
mila Ciechanowska, Karolina Konik, Mateusz H³a-
dy³owicz, Adam Antoñczyk. Treningi rozpoczy-
na³y siê od wspólnej rozgrzewki, po której uczest-
nicy zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe.
Starsi zawodnicy prowadzeni przez trenera Danie-
la Jano doskonalili elementy techniki oraz walki
sportowej poprzez: tarczowanie, walki zadaniowe i
sparingi. M³odsi adepci utrwalali podstawowe
techniki ataku i obrony kolejnych uk³adów formal-
nych pod okiem  Bogdana Brzostowskiego. Czas
wolny miedzy treningami wype³niony by³ rozgryw-
kami w pi³kê no¿n¹, siatkówkê i ping ponga. Dla
grupy zaawansowanej by³ to okres ciê¿kiej pracy
przed Grand Prix Polski i Mistrzostwami Polski, któ-
re maj¹ siê odbyæ w maju.                                                      BB
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W dniu 28.04.208r w Prudniku
odby³y siê
OTWARTE  MISTRZOSTWA
OPOLSZCZYZNY KARATE  WKF.
    Nasz klub reprezentowali Klaudia
Bociek, która w kata i kumite zdoby-
³a br¹zowe medale, Tymoteusz To-
biasiñski, które w kumite fantomy
zdoby³ br¹zowy medal, Szymon Cie-
�lik, który w kumite fantomy zdoby³
srebrny medal , Maciej Kowalczyk,
który w kata i kumite fantomy zdo-
by³ br¹zowe medale,Julia Hac, która
w kata zdoby³a br¹zowy medal,Emi-
lia Klein, która w kata zdoby³a br¹zo-
wy medal, Klaudiusz Leliñski, który w
kata zdoby³ br¹zowy medal, Mateusz
Stankiewicz który w kata zdoby³ z³oty
medal, oraz Jakub Mielnik, który w kata
zdoby³ srebrny medal Kamil Warda-
wy, Tomasz Kolasa, Aleksander Ko-
lasa, Micha³ Señ, Mateusz Bryczek,
Alan Orzechowski, Jakub Patryjach
,Michalina Jung. Zawodnicy, którzy
nie zdobyli medali ale wygrali po kilka
walk i mo¿na liczyæ ¿e przysz³o�ci ich
starty bêd¹ bardziej owocne.

W dniu 29.04.2012r na hali ZOKIS odby³o siê
 III GRAND PRIX �L¥SKA POLSKO - CZESKIEGO.
Zawody otworzyli Burmistrz Jan Krówka, który przedstawi³ ge-
nezê powstania pomys³u na organizacjê zawodów, przedstawi-
ciel Starosty  patrona zawodów Tomasz Señ, dyrektor Szko³y
Podstawowej nr 1 Jolanta Wojtu� oraz prezes Ludowego Ze-
spo³u  Sportowego Karate-Do

   W zawodach startowa³a ta
sama grupa  zawodników co w
Prudniku dnia poprzedniego

(obok)   Medale dla naszego klubu zdo-
byli: Maciej Kowalczyk z³oty medal w
kata i kumite fantomy, Szymon Cie�lik,
który w kata zdoby³ br¹zowy medal a w
kumite srebrny medal, Klaudia Bociek,
która w kata zdoby³a br¹zowy medal a w
kumite srebrny medal, Tymoteusz Tobia-
siñski, który w kata zdoby³ srebrny me-
dal, Klaudiusz Leliñski, który w kata zdo-

by³ z³oty medal, Tomasz Kolasa,
który w kata zdoby³ srebrny me-
dal, Alan  Orzechowski, który w
kata zdoby³ br¹zowy medal, Ma-
teusz  Stankiewicz, który w kata
zdoby³ br¹zowy medal, Michalina
Jung, która w kata zdoby³a br¹zo-
wy medal, Martyna Do³han, która
w kata zdoby³a br¹zowy medal,
Julia Hac, która w kata zdoby³a
br¹zowy medal, Aleksander Kola-
sa, który w kata zdoby³ br¹zowy
medal.             Janusz Ho³da.

III GRAND PRIX
�L¥SKA POLSKO CZESKIEGO

OTWARTE MISTRZOSTWA
OPOLSZCZYZNY KARATE WKF

  W dniu 5 maja 2012r w Jesenikach / Czechy/ odby³y siê
MIÊDZYNARODOWE MISTRZOSTWA KARATE
M£ODZIE¯Y MORAW I �L¥SKA.

    W zawodach startowa³o 210 zawod-
ników, 36 klubów z Czech, S³owacji Pol-
ski. Nasz klub reprezentowali: Klaudia
Bociek,Tymoteusz Tobiasiñski, Jakub
Falkowski, Szymon Cie�lik,Mateusz Bry-
czek, Aleksander Kolasa, Mateusz Stan-
kiewicz, Maciej Kowalczyk,Klaudiusz

Leliñski, Michalina
Jung,Tomasz Kolasa i Emil-
ka Klein. Emilka i Tomasz
otrzymali puchary dla naj-
m³odszych zawodników.
Wiêkszo�æ naszych za-
wodników stoczy³a zaciê-
te pojedynki zajmuj¹c jed-
nak 4 miejsce ale klas¹ dla
siebie byli w kata 9 lat i
m³odsi Maciej Kowalczyk, który zdoby³ z³oty medal, Aleksander
Kolasa, ktory zdoby³ srebrny medal oraz w kata 10-11 lata Szy-
mon Cie�lik, który w kata zdoby³ z³oty medal. Tomasz Kolasa
oraz Emilja Klein otrzymali puchary dla najm³odszych zawodni-
ków.

MIÊDZYNARODOWE
 MISTRZOSTWA KARATE
M£ODZIE¯Y MORAW I �L¥SKA.
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      Wakacje to czas, kiedy dzieci wyje¿d¿aj¹ na kolonie, obozy,
na turnusy rehabilitacyjne, które jak co roku Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego organizuje w atrakcyjnych miejsco-
wo�ciach uzdrowiskowych dla dzieci z rodzin rolniczych. Jed-
nak wiêkszo�æ dzieci pozostanie w domu i bêdzie pomagaæ Ro-
dzicom w gospodarstwie, proszê wiêc o zachowanie bezpieczeñ-
stwa. Podstawowe zasady pewnie wiêkszo�æ dzieci ju¿ zna- z
pogadanek szkolnych, spotkañ z naszymi pracownikami, z bro-
szurek czy filmu "Rodzina Pora¿ków", który jest dostêpny na
stronie www.krus.gov.pl  .
Przy pracach w gospodarstwie nietrudno o nieszczê�cie. Ka¿da
pracuj¹ca maszyna - tym bardziej nie w pe³ni sprawna - stanowi
potencjalne zagro¿enie. Praktycznie ka¿dy kontakt ze zwierzêta-
mi gospodarskimi wi¹¿e siê z ryzykiem. Ka¿da praca z chemicz-
nymi �rodkami ochrony ro�lin niesie niebezpieczeñstwo zatru-
cia. Co roku dzieci rolników ulegaj¹ wypadkom podczas wyko-
nywania pracy w gospodarstwie, czy choæby podczas obser-
wowania pracy rodziców, przebywania w otoczeniu maszyn i
zwierz¹t gospodarskich. Niektóre z nich do koñca ¿ycia pozo-
staj¹ kalekami-bez r¹k, nóg, oczu b¹d� trac¹ ¿ycie.
Pamiêtajmy, ¿e wiele czynno�ci w gospodarstwie mog¹ wyko-
nywaæ jedynie doro�li.
Korzystaj¹c z pomocy dzieci i powierzaj¹c im wykonanie jaki�
prac, wybierzmy takie, którym s¹ one w stanie podo³aæ bez nara-
¿ania siê na niepotrzebne niebezpieczeñstwo.
Dzieci powinny mieæ wydzielone miejsce na bezpieczn¹ zabawê
w pobli¿u domu, odgrodzonego od drogi wjazdowej, reszty po-
dwórza, czy wybiegu inwentarza. Dziêki temu równie¿ doro�li
bêd¹ spokojniejsi o bezpieczeñstwo swoich pociech.
Apelujê do wszystkich rodziców. Pracujmy bezpiecznie i zwra-
cajmy uwagê na bezpieczeñstwo naszych dzieci, którym ¿yczê
udanych, s³onecznych i bezpiecznych wakacji.

 " 40 edycja Ogólnopolskiego Konkursu
Poprawy Warunków Pracy "

      Uprzejmie informujê, ¿e w 2012 roku Centralny Instytut
Ochrony Pracy-Pañstwowy Instytut Badawczy, w imieniu Mini-
stra Pracy i Polityki Spo³ecznej organizuje kolejn¹, 40 edycjê
Ogólnopolskiego Konkursu poprawy Warunków Pracy.
Organizatorami powy¿szego Konkursu jest Ministerstwo Pracy
i Polityki Spo³ecznej oraz Ministerstwo Gospodarski Naczelna
Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) przy wspó³pracy Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego, Ministerstwa Zdrowia,
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego, Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej, Pañstwowej Inspekcji Pracy, Urzêdu Dozoru
Technicznego, Wy¿szego Urzêdu Górniczego, Zak³adu Ubez-
pieczeñ Spo³ecznych, Niezale¿nego Samorz¹du Zwi¹zku Zawo-
dowego "Solidarno�æ" i Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi¹z-
ków Zawodowych.
Celem Konkursu jest inspirowanie i upowszechnianie prac na-
ukowo-badawczych oraz rozwi¹zañ organizacyjnych i technicz-
nych prowadz¹cych do poprawy warunków pracy, jej bezpie-
czeñstwa oraz ochrony cz³owieka w �rodowisku pracy przez
udoskonalenie stosowanych lub wprowadzenie nowych metod
oceny zagro¿eñ i ryzyka zawodowego, nowych konstrukcji, tech-
nologii, urz¹dzeñ i materia³ów.
Konkurs dotyczy opracowañ z dziedziny bezpieczeñstwa i hi-
gieny pracy oraz ergonomii s³u¿¹cych poprawie warunków pra-
cy i jest realizowany w dwóch kategoriach:
Kategoria "A" - rozwi¹zania techniczne i organizacyjne
Kategoria "B"- prace naukowo-badawcze   >>>>>>

>>>>>     Opracowania konkursowe powinny uwzglêdniaæ
 nastêpuj¹ce zagadnienia :
1) ograniczenia lub likwidacja zagro¿eñ powoduj¹cych wypadki
przy pracy;
2) ograniczenie lub likwidacja zagro¿eñ powodowanych ha³a-
sem, wibracj¹;
3) ograniczenie lub likwidacja zagro¿eñ powodowanych szko-
dliwymi dla zdrowia zanieczyszczeniami powietrza;
4) ograniczenie lub likwidacja zagro¿eñ powodowanych przez
pr¹d elektryczny i elektryczno�æ statyczn¹;
5) ograniczenie lub likwidacja zagro¿eñ powodowanych przez
promieniowanie optyczne, elektromagnetyczne, jonizuj¹ce;
6) poprawa warunków pracy zwi¹zana z obci¹¿eniem termicznym;
7) ograniczenie obci¹¿enia fizycznego i psychicznego;
8) ograniczenie i likwidacja innych zagro¿eñ powoduj¹cych cho-
roby zwi¹zane z prac¹;
9) udoskonalenie istniej¹cych lub opracowanie nowych �rod-
ków ochrony indywidualnej o wysokich walorach ochronnych
i u¿ytkowych;
10) udoskonalenie dotychczas stosowanych lub opracowanie
nowych form i metod dzia³alno�ci edukacyjnej, popularyzacyjnej
i wydawniczej w dziedzinie bezpieczeñstwa pracy i ergonomii.
 Udzia³ w Konkursie mog¹ braæ :
- osoby fizyczne-autorzy rozwi¹zañ technicznych i organizacyj-
nych, prac naukowo-badawczych oraz magisterskich, doktor-
skich i habilitacyjnych, w tym rolnicy indywidualni, którzy maj¹
wdro¿one w³asne rozwi¹zania,
- zespo³y osób z³o¿one z pracowników naukowych, projektan-
tów, konstruktorów, technologach, mistrzów, robotników itp. Sk³a-
dane wnioski powinny dotyczyæ prac wnosz¹cych postêp w ob-
szarze bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia cz³owieka w �rodowi-
sku pracy, przyczyniaj¹cych siê do poprawy warunków pracy.
Do udzia³u w konkursie mog¹ byæ zg³aszane opracowania ju¿
zastosowane w praktyce oraz maj¹ce pozytywn¹ ocenê zak³adu
pracy, który je zastosowa³ (kat. A) lub prace naukowo-badaw-
cze, które mog¹ byæ wykorzystane w praktyce (kat. B). Wnioski
w kategorii "A" nale¿y sk³adaæ do Rad Terenowych Federacji
Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych - NOT w terminie do 31
maja bie¿¹cego roku. Natomiast w kategorii "B" do Sekretariatu
Konkursu w terminie do 30 czerwca bie¿¹cego roku.
Szczegó³owe informacje nt. Konkursu znajduj¹ siê na stronie
internetowej www.ciop.pl/konkurs-bhp i stronie Kasy
www.krus.gov.pl .  Serdecznie zapraszam do udzia³u w Ogólno-
polskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy
                     Jan Krzesiñski  Dyrektor OR KRUS w Opolu

BEZPIECZNE WAKACJE "¯EBY PRAWDA BY£A PRAWD¥"
OFIAROM - PAMIÊÆ I CZE�Æ

POLSCE I UKRAINIE - PRZYJA�Ñ I ZGODA
OUN,UPA, SS GALIZIEN-HAÑBA I POTÊPIENIE

ZAPROSZENIE
na uroczyste obchody

IX Wojewódzkiego Kêdzierzyñsko-Kozielskiego
Dnia Kultury Kresowej dnia 2 czerwca 2012r. oraz

�WIÊTA PAMIÊCI MÊCZEÑSTWA KRESOWIAN

 dnia 11 lipca 2012r,  w Kêdzierzynie-Ko�lu.
XXIII lecie  Towarzystwa Mi³osników Lwowa i Kresów
Po³udniowo Wschodnich Oddzia³u Kêdzierzyn-Ko�le
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     Morderstwa oraz represje ze
strony band ukraiñskich nasila³y
siê wraz ze zmian¹ miêdzynarodo-
wej sytuacji politycznej. Niemcy
jawnie popiera³y skrajnie prawico-
we organizacje nacjonalistyczne.
Oficjaln¹ wspó³pracê z III Rzesz¹
OUN rozpoczê³a od 1939, czego
dowodem by³o powstanie jedno-

stek wojskowych takich jak Legion Ukraiñski, a pó�niej batalionów:
"Nachtigall" i "Roland", w ramach przygotowañ Niemiec do wojny
z ZSRR w roku 1941.
     W 1937 roku nacjonali�ci ukraiñscy zamordowali so³tysa Tauro-
wa Jana Papugê, a w kolejnych latach Paw³a Sabinê, którego zak³u-
to no¿ami oraz Adolfa Czuba³ê - dzia³acza ZS. Represje i prze�lado-
wania wzmaga³y siê z miesi¹ca na miesi¹c. Boles³aw Kozakiewicz
wspomina: "zaraz przed wojn¹ w 1939 wyczuwa³o siê, ¿e co� jest nie
tak. Nasili³y siê morderstwa i prze�ladowania na ludno�ci polskiej".
Sporadycznie dochodzi³o do ukarania winnych. W sprawie zamor-
dowanego Tadeusza Kozakiewicza s¹d wyda³ wyrok, w którym
"Ukraiñca os¹dzono i wys³ano do Berezy Kartuskiej, a rozw�ciecze-
ni mieszkañcy wsi jego obej�cie spalili".
     O wybuchu wojny B. Kozakiewicz dowiedzia³ siê jak wszyscy.
G³o�no by³o w radiu, ludzie przekazywali sobie wiadomo�ci na uli-
cy, a szkolny nauczyciel Konasiewicz ostrzega³ rodziny przed zbli-
¿aj¹c¹ siê tragedi¹.
     Dzieñ po wkroczeniu Rosjan do Polski 18 wrze�nia 1939 r. grupa

¿o³nierzy polskich (oko³o 20 osób),
prawdopodobnie uciekaj¹ca w kie-
runku granicy rumuñskiej, zosta³a
podstêpnie zwabiona przez Ukra-
iñca Semko Mowczkê pseudonim
"Szalej", do pobliskiego jaru. 12 ta-
borowych wozów konnych ze
sprzêtem wojskowym zosta³o im
zabranych, a cz³onków zab³¹kane-
go oddzia³u nacjonali�ci w jarze za-
mordowali. Jeszcze tego samego
miesi¹ca na drodze do Taurowa
zosta³ skrytobójczo zamordowany
Kuczera Bronis³aw - muzyk orkie-
stry wojskowej.W okresie okupa-
cji sowieckiej nie by³o wielu wy-
wózek mieszkañców Taurowa na
Sybir. Od momentu, kiedy weszli
Rosjanie zmniejszy³a siê liczba
morderstw. "Ukraiñcy bali siê, gdy¿
NKWD wywozi³o ich na Sybir.

Najczê�ciej zabierali polityków i aktywnych dzia³aczy nacjonalistycz-
nych organizacji ukraiñskich".
     Represje na Ukraiñcach trwa³y do 1941 r., do momentu wybuchu
wojny niemiecko-sowieckiej. Po wkroczeniu Niemców sytuacja siê
zmieni³a. Na budynku urzêdu wywieszono olbrzymi napis w jêzyku
ukraiñskim "niech ¿yje przyja�ñ ukraiñsko - niemiecka". Jednak ofi-
cerowie niemieccy przeje¿d¿aj¹cy przez Taurów ciê¿arówk¹ nakazali

zdjêcie go i zast¹pienie w jêzyku niemieckim. Czu³o siê gwa³-
town¹ zmianê - mówi Kozakiewicz, bo "wszyscy Ukraiñcy
podnie�li g³owê, zrobili siê wójtami, zamieniali siê na wyso-
kich stanowiskach. Jeden z nich psioczy³ jak to �le by³o za
Polaków. Krytykowa³ czasy Pi³sudzkiego, a na jednym z ze-
brañ mówi³ nawet, ¿e u Polaków to swiniacza konstytucja".
     Niedaleko Taurowa mie�ci³a siê kolonia pi³sudczyków, któ-
rzy po wojnie z bolszewikami dostali za darmo ziemiê w oko-
licy wsi. To w³a�nie oni najbardziej byli przez Ukraiñców prze-
�ladowani. Na terenie niema³ej, bo licz¹cej ze 40-50 numerów
kolonii by³ nawet ma³y ko�ció³ek. "Wszystko to zosta³o znisz-
czone, spalone, a ludzi wymordowano".
     W lipcu 1941 r. zosta³o uprowadzonych z domów kilku
Polaków. Nacjonali�ci ukraiñscy przetrzymywali ich i prze-
s³uchiwali w kancelarii budynku urzêdu tzw. "£obosiówce"
(budynek nazwê swoj¹ bierze od ziemianina, który by³ kie-
dy� jej w³a�cicielem, mia³ 1000 ha pola i nazywa³ siê £obo�).
Dwóch z zatrzymanych wypuszczono na wolno�æ, resztê wy-
wieziono do pobliskiego lasku "Netreba", gdzie byli torturo-
wani, a nastêpnie bestialsko zamordowani. Odkopane zw³o-
ki, rodziny ofiar mog³y pochowaæ na pobliskim cmentarzu
kilka tygodni pó�niej. By³o to bardzo niebezpieczne, gdy¿
dooko³a by³y wsie zamieszkane zw³aszcza przez ludno�æ po-
chodzenia ukraiñskiego, jak P³aucza, Medowa, Kapliñce.
¯ony pomordowanych Polaków szuka³y i wykopywa³y zw³o-
ki, za co brano je na przes³uchania do prokuratora tego same-
go, który spiskowa³ przeciwko Polsce wraz  z popem Petryc-
kim. B. Kozakiewicz przypomina go sobie bardzo dobrze, bo
chodzili razem do jednej szko³y. Banderowiec by³ o rok od
niego starszy. "Ju¿ w szkole wykazywa³ wrogie nastawienie
przeciwko Lachom. W czwartej klasie wydrapa³ na portrecie
Pi³sudzkiego oczy, za co go wyrzucili ze szko³y. Jego koledzy
z klasy pisali na �cianach "precz Polaki z ukraiñskiej ziemli".
Rodziny pomordowanych nie potrafi³y rozpoznaæ wielu zw³ok,
ale widoczne by³y oznaki tortur. Ofiary by³y powi¹zane dru-
tem kolczastym, mia³y obciête jêzyki, uszy, nos, i wyd³ubane
oczy. W�ród ofiar rozpoznano: Micha³a i Stanis³awa Gu¿dê,
Jana K³aka, Mariana Nawaryñskiego, Jana Pereca, Francisz-
ka Soczyñskiego, Emila, Jana i Piotra Zapotocznych oraz
Antoniego ¯ebereckiego.
     Okupacja niemiecka trwa³a do 1944 r. W tym okresie liczba
ataków nacjonalistów ukraiñskich by³a niewielka. Dopiero
po wkroczeniu oddzia³ów radzieckich nast¹pi³y zmiany.
Wzmog³a siê agresja zw³aszcza przeciwko Polakom. Do koñca
1944 r. zostali zamordowani: Maria, Józef i Marian Czuba³a,
Honorata Zapotoczna, Feliks i Maria Antoszczyszyn, Florian
Lenartowicz, Teofil Micha³ków, Katarzyna Nawaryñska, Sta-
nis³aw Or³owicz, Józef i Roman Robota, Adolf i Jacenty Zapo-
toczni, Maria Kotowicz, Micha³ Kozakiewicz, Piotr Mazepa,
Maria i Stanis³aw Lenartowicz, Micha³ Witkowski, Kazimierz
Wojczak, Antoni Polowy, Maria, Jan i Leon Zapotoczni.
     W sierpniu 1944 r. banda UPA zaatakowa³a gospodarstwa
Zenona Szaw³aja oraz Wojciecha Tarniowy. Oba ataki, trwa-
j¹ce kilka godzin, zosta³y odparte przez ich domowników,
którzy stawili zbrojny opór barykaduj¹c domy. >>>>.

URODZONY
W TAUROWIE

Wywiad przeprowadzono w Zubrzycach 19.08.2008 r. (dok.)
�P. BOLES£AW KOZAKIEWICZ  ZMAR£ W MARCU 2012 R.

 POCHOWANY NA CMENTARZU W ZUBRZYCACH
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    >>>  W 1944 roku Boles³aw Kozakiewicz wst¹pi³ w szeregi
Istriebitielnego Batalionu  (IB - batalionu niszczycielskiego), który
by³ radzieck¹ pomocnicz¹ formacj¹ paramilitarn¹, formowan¹ przez
wojskowe komendy uzupe³nieñ z ludno�ci cywilnej. ¯o³nierze
tych formacji pochodzili zarówno z poboru, jak i ze zg³oszeñ ochot-
ników. Od po³owy lata 1944 na terenie Ukrainy z IB zaczêli dezer-
terowaæ Ukraiñcy i wstêpowaæ w szeregi UPA. Dlatego dowódz-
two sowieckie wcieli³o wiêkszo�æ Ukraiñców do jednostek linio-
wych, a w IB pozostali g³ównie Polacy i Rosjanie, którzy bronili
polskich miejscowo�ci przed atakami UPA, pacyfikowali wsie za-
mieszkane przez ludno�æ ukraiñsk¹, walczyli z oddzia³ami UPA,
ale tak¿e wspó³pracowali z sowieckimi s³u¿bami bezpieczeñstwa.
Oddzia³y IB w du¿ym stopniu przyczyni³y siê do uratowania ¿ycia
i mienia tysiêcy ocala³ych z pogromu wo³yñskiego Polaków, a
wielu polskich ¿o³nierzy IB szuka³o w nich zemsty za �mieræ bli-
skich w czasie rzezi wo³yñskiej.
     Niewielki oddzia³ IB utworzony zosta³ równie¿ z taurowskich
ochotników. Kozakiewicz pamiêta jak 10 luty 1945 r., gdy sta³ na
warcie "przyjechali wieczorem na saniach Rosjanie. Szukali m³o-
dych ch³opców na akcjê. Zrobili szybko zbiórkê i pojechali do
Kuñkowców, oddalonych oko³o 30 km od Tarnopola. Tam ju¿
czekali inni, a by³o ich razem oko³o 450 osób. Okr¹¿yli noc¹ wie�.
Spêdzili do stodo³y ukraiñskie kobiety, mê¿czyzn i dzieci. NKWD
d³ugo przes³uchiwa³o ich, a ja tylko wprowadza³em i wyprowa-
dza³em ludzi".
     Zim¹ 1944/1945 rodzina Kozakiewiczów ciê¿ko chorowa³a na
tyfus plamisty. Najpierw Boles³aw le¿a³ pó³przytomny przez 6
tygodni, a nastêpnie matka i siostra. Ze wzglêdu na brak lekarstw
jedynym ratunkiem by³y dobrze znane "bañki", które ratowa³y
ludziom ¿ycie. Nie wszyscy chorzy jednak mieli takie szczê�cie.
Tej zimy w Taurowie ludzie umierali po 2-3 osoby dziennie. W
kilkustopniowym mrozie chowa³ ich polski ksi¹dz na miejsco-
wym cmentarzu. Przed samym wyjazdem do G³ubczyc zmar³a
matka i siostra pana Boles³awa.

     Koniec wojny zasta³ Ko-
zakiewicza w Taurowie. Pa-
miêta jak ¿o³nierze z Istrie-
bitielnego Batalionu "strze-
lali na wiwat z rado�ci, a
wódka la³a siê po sto³ach".
     Wiosn¹ 1944 r. w³adze
radzieckie kaza³y wszystkim
wyje¿d¿aj¹cym Polakom
skompletowaæ papiery w

koz³owskim oddziale Pañstwowego Urzêdu Repatriacyjnego
(PUR). Chodzi³o o dokumentacjê potwierdzaj¹c¹ zameldowanie
oraz deklaracjê "co rodzina Kozakiewiczów zostawia i co zabie-
ra". Dla pana Boles³awa podjêcie decyzji by³o bardzo trudne,
gdy¿ przed �mierci¹ ojciec przepisa³ ca³e gospodarstwo na nie-
go, a czê�æ rodziny postanowi³a pozostaæ w Taurowie. W urzê-
dzie pracowa³ jego szwagier nazwiskiem Mazur, który za³atwi³
pracê, papiery oraz szybki wyjazd transportem na Zachód.
     Warunki stawiane przez w³adze sowieckie by³y surowe i nie-
sprawiedliwe. Nie uda³o siê wywie�æ z Taurowa najcenniejszych
rzeczy rodzinie Kozakiewiczów. Wszystko zabrali Rosjanie i Ukra-
iñcy. Ludziom zabierano konie, �winie i krowy. Wyj¹tek stanowi-
³y rodziny z ma³ymi dzieæmi, którym przys³ugiwa³o wywiezienie
transportem jednej krowy.
     Pierwsi przesiedleñcy wyjechali z Taurowa 6 czerwca 1945
roku, razem z 220 rodzinami. Wiêkszo�æ chcia³a jechaæ w du¿ej
grupie boj¹c siê pozostawaæ we wsi ze wzglêdu na grasuj¹cych

banderowców. Wagony transportowe mie�ci³y maksymaln¹ licz-
bê ludzi, którzy jechali w nieznane z ca³ym swoim dobytkiem. W
wagonie panowa³y bardzo surowe warunki, brud, brak wody,
chleba, lekarstw, itp. Ludzie podró¿owali wraz ze zwierzêtami. Ze
wzglêdu na letni¹ porê nie by³y potrzebne piecyki ani opa³. Je-
chali przez 12 dni zatrzymuj¹c siê na 2-3 dni na stacjach kolejo-
wych m. in. w Lwowie, Katowicach, Bytomiu, Rac³awicach �l¹-
skich. Ich przed³u¿aj¹cy siê postój by³ spowodowany powraca-
j¹cymi z Niemiec transportami wojsk radzieckich.
     18 czerwca 1945 r. transport repatriantów z Taurowa przyje-
cha³ do G³ubczyc. Stacjê obs³ugiwali Rosjanie. "Jak wyszli�my z
wagonu to musieli�my zrobiæ sobie tymczasowe namioty z wor-
ków, szmat i koców. Bardzo pada³ deszcz i by³o b³oto. Namioty
sta³y w dole, obok s³odowni (dzisiejszy szrot) oraz po drugiej
stronie torów (dzisiaj miejsce skupu buraków). Nie widzia³em ar-
mat i czo³gów. Sta³y tylko ruskie patrole". Kozakiewicz przypomi-
na sobie, ¿e G³ubczyce by³y bardzo zniszczone, zw³aszcza cen-
tralna jego czê�æ. Natomiast domy po zachodniej stronie miasta
�wieci³y pustkami lub by³y pozajmowane przez wojska radziec-
kie. "Strach by³o wychodziæ na ulicê. Jak wyjecha³em w stronê
miasta aby siê rozejrzeæ za chlebem, to zaraz Ruscy zabrali mi
rower. Wszystko kradli co popadnie".
Po przyje�dzie do miasta Zabu¿anie zg³aszali siê do PUR-u po
prowiant i za�wiadczenie. Niektórym urzêdnicy za³atwiali od rêki
pracê. Transporty z repatriantami musia³y byæ szybko rozwiezio-
ny po wsiach powiatu g³ubczyckiego, gdy¿ obawiano siê wybu-
chu epidemii. Wraz z przedstawicielem miejscowej administracji,
jechali na wozach zasiedlaj¹c opuszczone przez Niemców domy.
Wielokrotnie siê zdarza³o, ¿e rodziny kresowiaków musia³y miesz-
kaæ razem z Niemcami w jednym domu. Tak te¿ by³o i w przypad-
ku pana Boles³awa Kozakiewicza, który przez ca³y rok mieszka³ z
Niemcami w Bogdanowicach, a¿ do 1946 r. "Urzêdnik wje¿d¿aj¹c
na wozie na podwórko krzycza³ ju¿ od bramy do Niemców - "weg",
a my�my sobie z tego nic nie robili bo wiedzieli�my, ¿e przyjdzie
nam razem ¿yæ pod jednym dachem".
     W tym ciê¿kim okresie ¿ycia taurowskich przesiedleñców po-
maga³ polski ksi¹dz Lape, który wspiera³ ich duchowo oraz po-
maga³ w niedoli. Szli za nim jak owce za swoim pasterzem. W
pó�niejszym okresie ksi¹dz Lape by³ gnêbiony i przes³uchiwany
przez lokaln¹ milicjê.
     Po za³atwieniu niezbêdnych formalno�ci 62 rodziny z taurow-
skiego transportu przewieziono wraz z ksiêdzem do Zubrzyc, a
resztê do Bogdanowic i W³odzienina. Pan Boles³aw pocz¹tkowo
zamieszka³ wraz ze szwagrem w Bogdanowicach. Do Zubrzyc
przeniós³ siê w 1946 r., gdzie rok pó�niej o¿eni³ siê.
     Po wojnie pracowa³ na stanowisku kierownika sklepu GS, a
nastêpnie od 1956 r. pe³ni³ funkcjê referenta do spraw skupu
¿ywca w Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zubrzycach.
Od 1962 roku pracowa³ na stanowisku magazyniera w PGR Woj-
nowice, a od 1966 r. jako dyspozytor w Kó³ku Rolniczym w Zu-
brzycach. Od 1969 r. by³ kierownikiem sklepu GS w G³ubczycach.
W 1972 roku zosta³ przeniesiony do Urzêdu Pocztowego w Zu-
brzycach pe³ni¹c funkcjê naczelnika poczty.
     B. Kozakiewicz by³ ju¿ trzykrotnie od momentu zakoñczenia II
wojny �wiatowej w Taurowie. Czêsto wspomina tamte lata, ludo-
bójstwo UPA, wojnê, �mieræ najbli¿szych oraz przesiedlenie do
G³ubczyc. Obecnie pomimo tego, ¿e jest schorowanym komba-
tantem my�li o kolejnym wyje�dzie do swojej rodzinnej wsi.
                                                                      Arkadiusz Szymczyna
foto - B.Kozakiewicz w siedzibie Zwiazku,
 te�æ Piotr i szwagier Karol  Lenartowiczowie,
 pogrzeb siostry Zenki
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 27 kwietnia 2012 roku zgodnie z tradycj¹ odby³ siê
kolejny Rajd  �wiêtego  Jerzego,  w którym udzia³ wziê-
li zuchy, harcerze, kadra instruktorska oraz liczni

sympatycy harcerstwa w naszym mie�cie - ³¹cznie ok 150 osób.
Patrole wyruszy³y z parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1. Na
trasie Rajdu znajdowa³y siê cztery punkty kontrolne. Przy ka¿-
dym z nich dzieci otrzymywa³y zadania, po wykonaniu, których
otrzymywa³y nagrody w postaci s³odyczy.
Na czas przemarszu ka¿dy patrol otrzyma³ worki na �mieci. Na
trasie z G³ubczyc do Go³uszowic uda³o siê zebraæ 15 pe³nych
worków butelek, papierków i innych odpadów. Po dotarciu na
miejsce wszyscy udali siê do tamtejszej Szko³y Podstawowej,
gdzie przygotowano dla uczestników rajdów mi³¹ niespodzian-
kê. Ka¿dy z nich otrzyma³ ciep³y posi³ek, mia³ te¿ równie¿ mo¿li-
wo�æ uczestnictwa w przygotowanych grach i zabawach.
    Kolejnym punktem by³o wspólne ognisko, na którym odby³o
siê podsumowanie rajdu i og³oszenie jego wyników.
Nastêpnie wszyscy udali siê do Ko�cio³a Parafialnego p.w. �w.
Marcina w Go³uszowicach, gdzie odby³a siê uroczysta Msza
�wiêta koncelebrowana przez ks. Kazimierza Ruckiego, który  w
swojej homilii nawi¹za³ do postawy godnej rycerza.
Z harcerskim pozdrowieniem ,,Czuwaj!"

                                                                    Karina Mañturz

RAJD  �WIÊTEGO  JERZEGO

   �WIATOWY DZIEÑ BEZ TYTONIU
obchodzony jest corocznie 31 maja.  PP Inspektor Sanitarny
informuje, ¿e tegoroczne obchody przebiegaæ bêd¹  pod has³em:
"Dzia³ania marketingowe przemys³u tytoniowego".
Dzieñ ten jest okazj¹ do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej infor-
muj¹cej o szkodliwych dla zdrowia nastêpstwach u¿ywania ty-
toniu i zachêcania do wyboru zdrowego stylu ¿ycia, wolnego
od dymu tytoniowego.
W Polsce pali co trzeci Polak przez co po³owa palaczy mo¿e
umrzeæ miêdzy 35 a 60 rokiem ¿ycia.  Szacunkowo 90 proc. pala-
czy rozpoczyna palenie przed 21 rokiem ¿ycia. Prawie 14 proc.
polskich 11 letnich dzieci próbowa³o paliæ a blisko 60 proc. dzie-
ci w wieku 13-15 lat ma ju¿ za sob¹ pierwsze eksperymenty z
papierosem. Wiele spo�ród nich stanie siê regularnymi palacza-
mi. Polacy nale¿¹ do �wiatowej czo³ówki. 10 mln osób wypala
rocznie oko³o 90 mld sztuk papierosów. Przeciêtnemu palaczowi
wystarczy od 11 do 20 papierosów dziennie. Na³óg powoduje,
¿e co 6 sekund umiera 1 osoba.  Palenie tytoniu jest wiêc jednym
z powa¿nych wspó³czesnych zagro¿eñ cywilizacyjnych. Bior¹c
pod uwagê ilo�æ wypalanych papierosów mo¿na powiedzieæ, ¿e
mamy do czynienia z epidemi¹ nikotynow¹.
Skala rozpowszechnienia tego zjawiska i strat ponoszonych przez
spo³eczeñstwo oraz gospodarkê jest ogromna. ¯aden inny po-
jedynczy czynnik nie ma tak istotnego negatywnego wp³ywu
na stan zdrowia ludzi jak tytoñ.
Adresatem tegorocznej kampanii jest ogó³ spo³eczeñstwa, ze
szczególnym uwzglêdnieniem m³odych kobiet i dziewcz¹t, do
których skierowane s¹ dzia³ania marketingowe przemys³u tyto-
niowego (np. w postaci atrakcyjnie wygl¹daj¹cych paczek pa-
pierosów, ubrañ i innych akcesoriów z logo firm tytoniowych).
Tegoroczne has³o ma zwróciæ szczególn¹ uwagê na szkodliwe
efekty marketingu przemys³u tytoniowego oraz na potrzebê za-
kazania wszelkich reklam, promocji i sponsoringu dotycz¹cego
palenia tytoniu, w �wietle art. 8 ustawy o ochronie zdrowia przed
nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych.>>>>

   >>>>>   Dowody naukowe w jednoznaczny sposób wykazuj¹,
i¿ zagro¿enia zwi¹zane z czynnym   i biernym paleniem tytoniu s¹
przyczyn¹ �mierci, chorób i niepe³nosprawno�ci oraz, ¿e nale¿y
wdra¿aæ skuteczne �rodki przewiduj¹ce ochronê przed nara¿e-
niem na dym tytoniowy w miejscach pracy, �rodkach transportu
publicznego, zamkniêtych obiektach publicznych. Nale¿y pro-
wadziæ dzia³ania zwiêkszaj¹ce �wiadomo�æ spo³eczeñstwa od-
no�nie prawa do ¿ycia w �rodowisku wolnym od dymu tytonio-
wego, szczególnie w miejscach pracy i miejscach u¿yteczno�ci
publicznej.
Za³o¿enia przekazu tre�ci tegorocznej kampanii to:
- Uwra¿liwienie, szczególnie m³odych kobiet, na dzia³ania mar-
ketingowe przemys³u tytoniowego (np. atrakcyjnie wygl¹daj¹-
ce paczki papierosów),
- Promocja zdrowego stylu ¿ycia bez palenia tytoniu,
- Promocja zysków p³yn¹cych z niepalenia (umocnienie zdrowia
w³asnego i swoich bliskich),
- Motywowanie do odpowiednich wyborów zwi¹zanych z w³a-
snym zdrowiem i zdrowiem bliskich osób,
- Promocja alternatywnych sposobów spêdzania wolnego cza-
su (ze szczególnym uwzglêdnieniem aktywno�ci fizycznej),
- Kszta³towanie postaw asertywnych ze zwróceniem uwagi na
przestrzeganie prawa,
- Podnoszenie �wiadomo�ci na temat prawa do ¿ycia w �rodowi-
sku wolnym od dymu tytoniowego oraz obowi¹zku przestrzega-
nia zakazu palenia w miejscach publicznych,
- Podnoszenie �wiadomo�ci na temat skutków zdrowotnych bier-
nego i czynnego palenia, w szczególno�ci kobiet i ich potom-
stwa.

DZIEÑ OTWARTY DLA GIMNAZJALISTÓW
   18 maja w g³ubczyckich szko³ach ponadgimnazjalnych by³
tzw. dniem otwartym dla gimnazjalistów.
   Tego dnia spora grupa uczniów koñcz¹ca edukacjê w gimna-
zjach Ziemi G³ubczyckiej odwiedzi³a nasze Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce, Zespó³
Szkó³ Mecha-
nicznych oraz
Zespó³ Szkó³
Centrum Kszta³-
cenia Rolnicze-
go, aby doko-
naæ wyboru
szko³y na kolej-
ny etap kszta³ce-
nia. Ka¿da z tych
szkó³ przedsta-
wi³a bogate ofer-
ty edukacyjne
dla m³odzie¿y.
   W Zespole Szkó³ Mechanicznych dzieñ ten mia³ charakter ar-
tystyczny i dydaktyczno - wychowawczy. Oprócz prezentacji
scenicznej szkolnego teatru TRADYCJA pod kier. Marii Fara-
siewicz mia³a równie¿ miejsce projekcja filmu pt. "Problemy ro-
dzinne" zrealizowana przez m³odzie¿ "Mechanika" - Monika Sa-
batowicz  i Gracjana Gorniga z udzia³em nauczycieli i uczniów.
Gimnazjalisto!
 Przed Tob¹ nowy etap ¿yciowy, wiêc dokonaj w³a�ciwego wyboru.

                                                                  Agnieszka Korczyñska
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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.

Proszê o zamieszczenie mojej rapsody na ³amach Waszego pi-
sma. S³owa zawarte w wierszu s¹ podpowiedzi¹ na apel  pt.
"Posprz¹taj po swoim psie", który emitowany jest w TVG.

UWAGA NA KLESZCZE!
Wraz z nadej�ciem wiosny rozpocz¹³ siê sezon na spacery w

parkach i lasach, wybieraj¹c siê na piesze czy  rowerowe wê-
drówki po tych miejscach pamiêtajmy  zagro¿eniu jakie nios¹
ze sob¹ kleszcze.

Kleszcze nale¿¹ do gromady pajêczaków, do której zaliczamy
tak¿e paj¹ki i roztocza. Wygl¹dem przypominaj¹ ma³e, czarne pa-
j¹czki, które wydaj¹ siê zupe³nie nieszkodliwe.  W rzeczywisto�ci
te niepozorne osobniki, s¹ jednymi z najbardziej niebezpiecznych
paso¿ytów atakuj¹cych cz³owieka. W Polsce wystêpuje 20 ga-
tunków kleszczy. Najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem jest
kleszcz pospolity (Ixodes ricinus). Dr Aleksandra Gliniewicz z
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Pañstwowego
Zak³ad Higieny (NIZP-PZH) podkre�la, ¿e pajêczaki te reaguj¹ na
dwutlenek wêgla, kwas mlekowy, kwas mas³owy, amoniak, cie-
p³o, cieñ i wibracje. Lubi¹ zamieszkiwaæ li�ciaste lasy. Ich uk³ucie
jest bezbolesne i mo¿na go nie zauwa¿yæ.

Skuteczn¹ ochron¹ jest odstraszanie kleszczy za pomoc¹ sub-
stancji chemicznych tzw. repelentów. Za najskuteczniejsze uwa-
¿ane s¹ od lat preparaty zawieraj¹ce syntetyczny DE. Przed klesz-
czami chroni¹ równie¿ d³ugie rêkawy, spodnie, skarpety, buty
zakrywaj¹ce stopê. Niektóre firmy produkuj¹ odzie¿ impregno-
wan¹ substancjami odstraszaj¹cymi, zw³aszcza permetryn¹. Mo¿na
tak¿e kupiæ permetrynê w sprayu, która pozwala nadaæ zwyk³ym
ubraniom w³a�ciwo�ci odstraszaj¹ce kleszcze.

Wracaj¹c z terenu, na którym wystêpuj¹ kleszcze powinno siê
dok³adnie obejrzeæ skórê. Zdaniem ekspertów przed up³ywem 12
godzin od momentu uk³ucia do usuniêcia kleszcza zaka¿enie nie
grozi - im pó�niej po tym czasie, tym wiêksze ryzyko.

¯yj¹ce w Polsce gatunki kleszczy przenosz¹ kleszczowe zapa-
lenie mózgu, boreliozê, bartonellozê, anaplazmozê, babeszjozê.
Nie wszystkie kleszcze roznosz¹ choroby, ale nigdy nie wiemy,
czy nie ugryz³ nas zaka¿ony osobnik. Wed³ug szacunków eks-
pertów, na terenie kraju 10-15 proc. kleszczy mo¿e byæ zara¿o-
nych chorobotwórczymi mikrobami, zw³aszcza w województwach
podlaskim  i warmiñsko-mazurskim oraz w niektórych czê�ciach
mazowieckiego, opolskiego  i dolno�l¹skiego.

Obecnie mo¿na siê zaszczepiæ tylko przeciw kleszczowemu za-
paleniu mózgu, które mog¹ przenosiæ wszystkie postacie rozwo-
jowe kleszczy - od osobników doros³ych po nimfy i niemal niewi-
doczne larwy. Objawy zapalenia mózgu pojawiaj¹ siê w ci¹gu
dwóch tygodni i przypominaj¹ grypê. W 70-80 proc. przypadków
udaje siê j¹ zahamowaæ w pierwszej fazie. U reszty zaka¿onych
osób wirusy przedostaj¹ siê do centralnego uk³adu nerwowego,
gdzie mog¹ wywo³aæ zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub
mózgu.

Niebezpieczn¹ chorob¹ jest borelioza, która charakteryzuje siê
stopniowo rozszerzaj¹cym siê zaczerwienieniem tzw. rumieniem
wêdruj¹cym. Objaw ten nie zawsze wystêpuje. Boreliozê mo¿na
wyleczyæ antybiotykiem. Konieczne s¹ jednak okresowe konsul-
tacje w poradni chorób zaka�nych.

Pañstwowy Powiatowy    Inspektor Sanitarny
  mgr Alina Mazur - Ciapa

Informacjê przygotowa³a Marta Wanat - M³odszy asystent
Oddzia³u Epidemiologii PSSE w G³ubczycach

DZIA£KI BUDOWLANE
 W GO£USZOWICACH

SPRZEDAM
TEL.793 783 961

 "POSPRZ¥TAJ PO SWOIM PSIE"
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wiado-
mo�ci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umiesz-
czeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczy-
cach w dniu:
1/ 14.05.2012r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia
nieruchomo�æ 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 25.06.2012 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
mo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy  z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (tekst jednolity
Dz. U. nr 102 z 2010 r., poz. 651 z pó�niejszymi zmianami) t.j.
osobie, której przys³uguje roszczenie o nabycie nieruchomo�ci
z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba
ta jest poprzednim w³a�cicielem zbywanej nieruchomo�ci po-
zbawionym prawa w³asno�ci.
2/ 23.05.2012 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomo�æ przezna-
czon¹ do oddania w dzier¿awê, po³o¿on¹ w obrêbie gruntów wsi
Zawiszyce, oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako czê�æ
dzia³ki nr 282 o powierzchni 0,0188 ha.

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
1. 4 czerwca 2012 r. odbêdzie siê III przetarg ustny nieograni-
czony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�ci lokalowej po³o¿o-
nej w G³ubczycach przy ulicy Piastowskiej nr 1/1 wraz ze sprze-
da¿¹ u³amkowej czê�ci gruntu oznaczonego wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 455/4 o powierzchni 0,0325 ha. Cena
wywo³awcza do przetargu wynosi 29.440,00 z³. Wadium wynosi
3.000,00 z³. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu
lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 30 maja
2012 r.
2. 12 czerwca 2012 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nieograni-
czony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�æ niezabudowanej,
oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 599 o pow.
0,5500 ha, po³o¿onej w obrêbie gruntów wsi Klisino. Cena wy-
wo³awcza do przetargu wynosi 9.561,00 z³. Wadium wynosi
1.000,00 z³.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w
pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ
wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 8 czerwca 2012 r.
3. 19 czerwca 2012 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nieograni-
czony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�ci lokalowej po³o¿o-
nej w G³ubczycach przy ulicy Grunwaldzkiej nr 20/2 wraz ze sprze-
da¿¹ u³amkowej czê�ci gruntu oznaczonego wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 349/17 o powierzchni 0,0351 ha. Cena
wywo³awcza do przetargu wynosi 18.605,00 z³.
Wadium wynosi 2.000,00 z³. Warunkiem uczestnictwa w przetar-
gu jest wniesienie wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³y-
n¹æ na konto Urzêdu lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpó�-
niej w dniu 12 czerwca 2012 r.
4. 26 czerwca 2012 r. odbêdzie siê I przetarg ustny ograniczo-
ny do w³a�cicieli nieruchomo�ci przyleg³ych oznaczonych dzia³-
kami nr 124 i nr 123/2 dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�æ nie-
zabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³-
ka nr 123/3 o pow. 0,0926 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul.
Kopernika. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 37.529,00 z³
+ VAT. 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 najpó�niej w dniu 19 czerwca 2012 r.
5. 26 czerwca 2012 r. odbêdzie siê I przetarg ustny ograniczo-
ny do w³a�cicieli nieruchomo�ci przyleg³ych oznaczonych dzia³-
kami nr 122 i nr 123/2 dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�æ nieza-
budowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka
nr 123/1 o pow. 0,0953 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul.
Kopernika. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 38.504,00 z³
+ VAT. 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 najpó�niej w dniu 19 czerwca 2012 r.
6. 26 czerwca 2012 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nieograni-
czony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�ci lokalowej po³o¿o-
nej w G³ubczycach przy ulicy Koszarowej nr 12/5 wraz ze sprze-
da¿¹ u³amkowej czê�ci gruntu oznaczonego wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 315/55 o powierzchni 0,1265 ha. Cena
wywo³awcza do przetargu wynosi 57.955,00 z³. Wadium wynosi
6.000,00 z³. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu
lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 19 czerwca
2012 r.

>>>

>>>
7. w dniu 24 lipca 2012 r. odbêd¹ siê nastêpuj¹ce przetargi:

a/ I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y lokalu
mieszkalnego nr 1 przy ulicy Rynek 3 w G³ubczycach, wraz ze
sprzeda¿¹ u³amkowej czê�ci gruntu z dzia³ki  nr 372/3 o powierzch-
ni 0,0546 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi  418.425,00
z³ + VAT 8%. Wadium wynosi 42.000,00 z³.

b/ I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y lokalu
mieszkalnego nr 1 przy ulicy Rynek 5 w G³ubczycach, wraz ze
sprzeda¿¹ u³amkowej czê�ci gruntu z dzia³ki  nr 372/3 o powierzch-
ni 0,0546 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi  444.968,00
z³ + VAT 8%. Wadium wynosi 45.000,00 z³.

c/ I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y lokalu
mieszkalnego nr 1 przy ulicy Rynek 9 w G³ubczycach, wraz ze
sprzeda¿¹ u³amkowej czê�ci gruntu z dzia³k  nr 372/3 o powierzch-
ni 0,0546 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 403.784,00
z³ + VAT 8%. Wadium wynosi 41.000,00 z³.

d/ I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y lokalu
mieszkalnego nr 1 przy ulicy Rynek 11 w G³ubczycach, wraz
ze sprzeda¿¹ u³amkowej czê�ci gruntu z dzia³ki  nr 372/3 o po-
wierzchni 0,0546 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi
476.759,00 z³ + VAT 8%. Wadium wynosi 48.000,00 z³.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu
najpó�niej w dniu 14 lipca 2012 r.

Kasa urzêdu czynna w godzinach: poniedzia³ek 8.00 - 16.15,
wtorek - czwartek 8.00 - 14.30, pi¹tek. 8.00 - 13.30.
Szczegó³owe informacje nale¿y uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
w G³ubczycach ul.Niepodleg³o�ci nr 14 (pokój nr 20) -
telefon 77 485 30 21 wewnêtrzny 222, 223 i 224 lub
w internecie na stronie WWW.glubczyce.pl
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     12 maja 2012r w Be³chatowie odby³y siê zawody karate
"INTERNATIONAL Belchatów CUP".

W zawodach
startowa³o 19
klubów, LZS
K a r a t e - D o
G³ubczyce re-
prezentowali:
Klaudia Bo-
ciek, która w
kumite  m³odzi-
ków zdoby³a
srebrny  medal
oraz Aleksan-
der Kolasa i Ja-

kub Patryjach w kata 9 lat i
m³odsi zdobyli br¹zowe
medale natomiast Tomasz
Kolasa wróci³ bez medalu.
                    Janusz Ho³da

G³ubczyccy strzelcy z jednostki strzeleckiej 3009 G³ubczyce
ZS 'STRZELEC' OSW na zaproszenie ZARZ¥DU STOWA-
RZYSZENIA,,PANCERNY SKORPION" W OPOLU wziêli
udzia³ w dniu 19.05.2012 r. w  obchodach 68.  rocznicy bitwy o
Monte Cassino i �wiêta Stowarzyszenia ,,Pancerny Skorpion"

  Program  uroczy-
sto�ci  obejmowa³,
mszê �w. w ko�ciele
b³. Czes³awa,  z³o¿e-
nie kwiatów na gro-
bie p³k.  St. Gliñ-
skiego,  Apel Pamiê-
ci na Placu Wolno-
�ci,  spotkanie z w³a-
dzami miasta w ra-
tuszu,  spotkanie to-
warzyskie w Klubie
Skorpion .

     Przejazd na poszczególne punkty uroczysto�ci odbywa³ siê
pojazdami bior¹cymi udzia³ w V Zlocie Wojskowych Pojazdów
Historycznych im. o. gen. bryg. Adama Studziñskiego.
Stowarzyszenie "Pancerny Skorpion" w Opolu kultywuje trady-
cje Pu³ku 4. Pancernego "Skorpion" wchodz¹cego w sk³ad 2.
Brygady Pancernej, a nastêpnie 2. Dywizji Pancernej II Korpusu
Polskiego we W³oszech. Stowarzyszenie powsta³o w 2001 roku i
skupia ¿o³nierzy Pu³ku 4. Pancernego "Skorpion" rozsianych po
ca³ym �wiecie oraz by³ych ¿o³nierzy 5. Brygady Pancernej z
Opola.Stowarzyszenie wspiera i patronuje g³ubczyckiej jednost-
ce strzeleckiej, za co strzelcy s¹ ogromnie wdziêczni za okazy-
wan¹   im pomoc.                                                          tobix

STRZELCY LKS TECHNIK G£UBCZYCE
 WICEMISTRZEM POLSKI

 W G³ubczycach 7 maja 2012r. odby³ siê Turniej Play off koñ-
cz¹cy rozgrywki Viktor Ekstraklasy 2011/12 w badmintonie.

  W turnieju rywalizowa³y trzy pierwsze dru¿yny rozgrywek
ligowych tj. SKB Litpol-Malow Suwa³ki, LKS "Technik" G³ub-
czyce i UKS Hubal Bia³ystok. W meczu decyduj¹cym o grze w
finale LKS Technik pokona³ UKS Hubal 4:1 i w finale spotka³ siê
z dru¿yn¹ z Suwa³k. Po zaciêtym pojedynku mecz wygra³a dru¿y-
na z Suwa³k 4:2.

GRAND PRIX POLSKI TAEKWON-DO
      W dniach 12-13 maja 2012 r., w miejscowo�ci K³obuck, 20
km od Czêstochowy, odby³ siê Grand Prix Polski Taekwon-Do
Seniorów, M³odzie¿owców i Juniorów. Ogó³em wystartowa³o 215
zawodników z 35 klubów.
  Turniej ten
by³ kolej-
nym spraw-
dzianem Ka-
dry Narodo-
wej i dawa³
mo¿liwo�æ
z d o b y c i a
punktów do
Mistrzostw
Polski. Nasz
klub repre-
zentowal i
wraz z trene-
rem Danie-
lem Jano, Dawid Wsiaki, Paulina Szpak, Kamila Ciechanowska,
Karolina Konik, Bartosz S³odkowski, Daniel Go³¹b, Mateusz H³a-
dy³owicz. Zawodnicy naszego klubu wypadli podczas turnieju
wyj¹tkowo dobrze, zdobywaj¹c trzy z³ote medale, dwa srebrne i
dwa br¹zowe. £¹cznie wywalczyli siedem medali w tym cztery
seniorzy i trzy juniorzy. Dawid Wsiaki zaj¹³ I miejsce w techni-
kach specjalnych i III miejsce w walkach, Paulina Szpak zajê³a I
miejsce w kategorii uk³adów, Bartosz S³odkowski zaj¹³ III miejsce
w walkach powy¿ej 80 kg debiutuj¹c w kategorii wiekowej senio-
ra oraz I miejsce w walkach powy¿ej 70 kg w kategorii juniora
pokonuj¹c aktualnego Wicemistrza Europy, Karolina Konik zajê-
³a II miejsce w walkach w kategorii do 60 kg i Kamila Ciechanow-
ska zajê³a II miejsce w walkach w kategorii do 50 kg, obie zawod-
niczki aktualnie startuj¹ w kategorii wiekowej ni¿szej. Brakowa³o
Naszej czo³owej zawodniczki Marty Wsiaki, która niestety leczy
kontuzje.                                                                 dan 2007

INTERNATIONAL  BELCHATÓW CUP
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  INFORMACJA OFICERA PRASOWEGO
 KP POLICJI

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

 -

�BYÆ ROZWA¯NYM I BEZPIECZNYM"
   to nazwa programu realizowanego przez policjantów i stra-
¿aków w powiecie g³ubczyckim. Funkcjonariusze przeprowa-
dzili cykl spotkañ ju¿ w 8 przedszkolach, 3 szko³ach podsta-
wowych i gimnazjum. Policjanci KPPolicji wspólnie  z Pañ-
stwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹  w  G³ubczycach i Ochotnicz¹ Stra¿¹
Po¿arn¹ w Lewicach organizuj¹ cykl spotkañ z dzieæmi w wie-
ku przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym.
    Spotkania te realizowane s¹ w ramach programu ,,Byæ rozwa¿-
nym i bezpiecznym". Akcja przeprowadzana jest na terenie gmi-
ny Branice, rozpoczê³a siê w marcu br. i potrwa do koñca maja.
Funkcjonariusze na spotkaniach opowiadaj¹ dzieciom o pracy
policjantów i stra¿aków, ucz¹ tak¿e jak udzielaæ pierwszej pomo-
cy przedmedycznej. Policjanci opowiadaj¹ uczniom o bezpie-
czeñstwie w ruchu drogowym oraz w domu i na podwórku. Stra-
¿acy natomiast omawiaj¹ tematykê bezpieczeñstwa po¿arowe-
go dzieci i m³odzie¿y. Wszyscy uczestnicy maj¹ mo¿liwo�æ spo-
tkania siê z psem ratownikiem, na przyk³adzie, którego funkcjo-
nariusze pokazuj¹ jak bezpiecznie zachowywaæ siê przy zwierzê-
ciu.  Funkcjonariusze przeprowadzili cykl spotkañ ju¿ w 8 przed-
szkolach, 3 szko³ach podstawowych i gimnazjum.
    Policjanci z CB� oraz g³ubczyccy  kryminalni zatrzymali
czterech mieszkañców powiatu g³ubczyckiego podejrzewanych
o handel narkotykami i dystrybucjê fa³szywych banknotów. Za-
trzymanie mê¿czyzn to efekt pracy specjalnego zespo³u zajmuj¹-
cego siê zwalczaniem przestêpczo�ci pseudokibiców.
  Policjanci z CB� i Wydzia³u Kryminalnego KWP w Opolu, zaj-
muj¹cy siê rozpracowaniem i zwalczaniem przestêpczo�ci pseu-
dokibiców, na pocz¹tku tego roku uzyskali informacjê o grupie
mieszkañców Opolszczyzny, którzy zajmuj¹ siê rozprowadzaniem
narkotyków i fa³szywych �rodków p³atniczych. W trakcie roz-
pracowywania cz³onków grupy funkcjonariusze uzyskali infor-
macjê o mo¿liwo�ci dostawy narkotyków do G³ubczyc.
Policjanci z CB� i KWP w Opolu, wspólnie z funkcjonariuszami
z KPP w G³ubczycach i Izby Celnej w Opolu, 25 kwietnia w miej-
scowo�ci Klisino w powiecie G³ubczyckim zatrzymali czterech
mê¿czyzn poruszaj¹cych siê peugeotem 406. Podejrzewani o
handel narkotykami pseudokibice byli ca³kowicie zaskoczeni
wspóln¹ akcj¹ policjantów i celników.
   W trakcie przeszukania mê¿czyzn i samochodu funkcjonariu-
sze ujawnili blisko 40 gramów amfetaminy i marihuany. Jeden
zatrzymanych mia³ przy sobie równie¿ 16 fa³szywych bankno-
tów o nominale 100 z³otych. Zatrzymani to mê¿czy�ni w wieku
42, 24, 21 i 17 lat nale¿¹cy do �rodowiska pseudokibiców na
Opolszczy�nie. Podejrzany 42, 21 i 17-latek us³yszeli zarzuty
posiadania �rodków odurzaj¹cych, za co grozi im kara do 3 lat
pozbawienia wolno�ci. Zatrzymany 24-latek us³ysza³ zarzut pro-
wadzenia pojazdu mechanicznego pod wp³ywem �rodków odu-
rzaj¹cych teraz grozi mu kara do 2 lat wiezienia. Ponadto 42-letni
mê¿czyzna us³ysza³ zarzut wprowadzania do obiegu fa³szywych
�rodków p³atniczych, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia
wolno�ci.
S¹d Rejonowy w G³ubczycach wobec 42-letniego podejrzanego
zastosowa³ �rodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania na trzy miesi¹ce. Wobec 24 i 21-latka s¹d zastoso-
wa³ dozór Policji. Najm³odszy z zatrzymanych 17-latek, jako
sprawca czynu karalnego bêdzie odpowiada³ przed s¹dem ro-
dzinnym i nieletnich. Postêpowanie przygotowawcze w tej spra-
wie prowadz¹ policjanci z G³ubczyc.

Policyjny Zespó³ zajmuj¹cy siê zwalczaniem przestêpczo�ci pseu-
dokibiców na terenie woj. opolskiego powo³any zosta³ przez
Komendanta G³ównego Policji
 - 09.05. 2012r.  Komendê Powiatow¹ Policji w G³ubczycach
odwiedzi³o 45 dzieci i 6 opiekunek z Przedszkola nr 2  z Od-
dzia³ami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka. .
     G³ównym tematem sympatycznego spotkania by³o bezpie-
czeñstwo dzieci na drogach. By³o tak¿e wiele pytañ dotycz¹ce
codziennej pracy policjanta. Policjanci rozmawiali z dzieæmi o
bezpiecznych zachowaniach na drogach, przypominali jak pra-
wid³owo przechodziæ przez jedniê, jak korzystaæ z sygnalizacji
�wietlnej oraz jak byæ odpowiedzialnym pasa¿erem pojazdu. Przy-
pominali równie¿ o korzy�ci noszenia ubrañ i obuwia posiadaj¹-
cego elementy odblaskowe. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y
siê opowiadania o codziennej pracy Policji. Na koniec dzieci
dosta³y od policjantów elementy odblaskowe , aby bardziej byæ
widocznym na drodze. 09.05.2012 r patrol Policji zatrzyma³ mê¿-
czyznê mieszkañca G³ubczyc , który w dniu 10.04.2012 demonto-
wa³ elementy linii kolejowej w G³ubczycach na ul. Dworcowej .
 -  09 maja 2012r.   Tego dnia popo³udniu g³ubczyccy policjanci
zatrzymali, a¿ czterech nietrze�wych kieruj¹cych rowerami. Pija-
ni rowerzy�ci s¹ zagro¿eniem na drogach.Wszyscy zatrzymani
za jazdê rowerem w stanie nietrze�wo�ci odpowiedz¹ przed s¹-
dem. Grozi im oprócz zakazu jazdy pojazdami jedno�ladowymi,
kara pozbawienia wolno�ci do 1roku.
 - 22.05.2012r. policjanci z KPP w G³ubczycach zatrzymali
2 osoby podejrzewane o dokonanie kradzie¿y z w³amaniem do
mieszkania. Warto�æ szkody oszacowano na  1,3 tys.z³.
 -  23.05.2012r  ujawniono w okolicach Chróstna niewybuchy
w postaci trzech pocisków mo�dzierzowych. Pociski zabezpie-
czy³ patrol saperski z Gliwic.
 - 24.05.2012r  n/n sprawca w G³ubczycach z klatki schodowej
skrad³ rower górski. Postêpowanie prowadzi KPP G³ubczyce.
Straty 500 z³.
 - 26.05.2012r.  g³ubczyccy policjanci wziêli udzia³ w VI Olim-
piadzie Bezpiecznego Przedszkolaka, gdzie brali udzia³ w konku-
rencjach razem  z przedzkolakami.
 - 26.05.2012r.  g³ubczyccy policjanci uczestniczyli w II Festy-
nie Rodzinnym w Kietrzu,gdzie wystawiono sprzêt który poli-
cjanci wykorzystuja w codziennej s³u¿bie, radiowozy oraz moto-
cykle. Najwiêksz¹ jednak atrakcja cieszy³a siê maskotka Policji
Oposkiej ,, POLICU� ''
 - 27.05.2012r.  patrol Policji zatrzyma³ nietrze�wego (1,21 mg/l)
35-letniego mieszkañca G³ubczyc , który kieruj¹c samochodem
marki Dewoo Tico uderzy³ w �cianê jednego z g³ubczyckich skle-
pów. Postêpowanie prowadzi KPP G³ubczyce.
Opracowa³:
                                              Oficer ds. Prasowo- Informacyjnych
                                               KP Policji w G³ubczycach
                                               m³. asp. Wojciech Nowakowski
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OKNA energooszczêdne, z drewna
klejonego, sosnowego, mahoniowego
TARCICÊ
surow¹, suszon¹ i impregnowan¹
nieobrzynan¹ i obrzynan¹,
krawêdziaki, belki,
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G³os G³ubczyc - bezp³atny informator samorzadowy
 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach. (ISSN 1234-0890)

nak³ad 1200 egz.  Red. naczelny - Jan Wac,
Adres Redakcji: 48-100 G³ubczyce, ul. Niepodleg³o�ci 14,

Urz¹d Miejski, 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 odpowiedzialno�ci za nades³ane

 i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania i
redagowania  tekstów i zmiany tytu³ów;

Nie odpowiadamy za tre�æ zamieszczonych og³oszeñ i reklam.
Numery archiwalne GG  - www.glubczyce.pl,

wszystkie GG oraz Kalendarze G³ubczyckie na

http://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=67
Druk - WIE-DRUK, ul. Królowej Jadwigi 1/29, 42-500 Bêdzin,

tel.604 257 694, www.wie-druk.pl

 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 dzia³alno�ci Biblioteki

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

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

Nouzová èísla / Numery alarmowe Èíslo / Numer Èesko / Czechy Polsko / Polska
Evropské èíslo tísòového volání / Europejski numer alarmow          112            112
Hasièi / Pañstwowa Stra¿ Po¿arna                                                         150            998
Záchranná sluzba / Pogotowie ratunkowe                                            155            999
Mìstská policie / Stra¿ miejska                                                            156            986
Policie / Policja                                                                                          158            997

WA¯NE DLA WYJE¯D¯AJ¥CYCH  DO CZECH

G£OS G£UBCZYC
 Z DOSTAW¥  DO DOMU

Je�li nie chcesz  "polowaæ" w sklepach na
G³os G³ubczyc,

mo¿esz mieæ dostawê do domu
(równie¿ za granicê) w wersji elektronicznej,

prze�lij 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 wcze�niej
ni¿ wersja papierowa do sklepów.

REKLAMA W G£OSIE G£UBCZYC
 G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o zasiêgu gminy, w formacie A4 z

ok³adk¹ w kolorze . Ukazuje siê na prze³omie miesiêcy w nak³adzie 1200 egz. oraz w
wersji elektronicznej. Reklamy - tylko czarno bia³e na wewnêtrznych stronach  (podsta-

wowy modu³) w  ramce 9x9cm, jednorazowa edycja  kosztuje 100,00z³ +VAT, przy wiêk-
szej ilo�ci edycji cenê mo¿na negocjowaæ. Tre�æ reklam w wersji elektronicznej w pliku

JPG (rozdz. 300dpi) nadsy³aæ na adres e-mail "janwac@o2.pl", w terminie do 15. ka¿de-
go miesi¹ca na miesi¹c nastêpny, wraz z podaniem "parametrów" niezbêdnych do wysta-

wienia faktury VAT  przez Miejski O�rodek Kultury.
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Serdecznie Witamy

   22 Nowych   Mieszkañców

Ziemi G³ubczyckiej,  urodzonych

 w kwietniu  2012

w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach,

Rodzicom  Gratulujemy

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

Æwierz Marek s.Barbary
N.Cerekwia 02.04.2012

8.30 3400-55

Jamrozik Aleksander
s.Eweliny Branice

19.04.2012 4.55 3700-54

Kobeluch s.Anny
G³ubczyce 09.04.2012

1.15 3800-57

Krechowicz Dariusz
s.Czes³awy Kietrz

21.04.2012,7.00,3520-57

Kubiak Nicola c.Barbary
Zopowy 11.04.2012

19.45 2600-53

Kursa Natalia c.Anny
G³ubczyce 17.04.2012

13.10 3200 -56

Lubik Zuzanna c.Ma³gorza-
ty Wysoka 21.04.2012

7.10 3200-55

Nowakowski Micha³
s.Olgi G³ubczyce

14.04.2012 4.05 3350-56

Panasiñski Antoni s.
s.Katarzyny Kietrz

06.04.2012 7.45 2950-52

Panasiñski Witold
s.Katarzyny Kietrz

06.04.2012 7.48 2550-52

Panicz Zuzanna
c.Joanny Sucha Psina

02.04.2012 6.25 3250-55

Sobel Sandra c.Agnieszki
G³ubczyce

04.04.2012 4.45 3100-53

Suchiñska Magdalena
c.Aleksandry G³ubczyce

07.04.2012 9.55 3150-53

Toporek Kacper s.Jolanty
G³ubczyce 18.04.2012

22.55 4900-63

Twardowska Blanka
c.Adriany Lewice

17.04.2012 15.56 3400-62

Zieliñski Ksawery
s.Justyny G³ubczyce

05.04.2012 8.35 4050-59

Wójcik Kamil s.Edyty
Pilszcz O�. 04.04.2012

23.45 3500-57

Wilczok Tomasz
s.Moniki Pomorzowice
14.04.2012 9.45 2900-53

Podopieczni �rodowiskowego Domu
Samopomocy w Nowych Go³uszowicach
�wykonali� miêdzynarodow¹ dru¿ynê

pi³karsk¹, która pojedzie na
�EURO 2012�  do Poznania.

Liczymy na sukces!!!!!
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