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REWOLUCJA �MIECIOWA !
Od dnia 1 lipca 2013r. obowi¹zek

 gospodarowania odpadami na terenie
Gminy G³ubczyce przejmuje
Urz¹d Miejski w G³ubczycach

Zmiana ustawy o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gmi-
nach spowodowa³a miêdzy innymi, ¿e województwo opolskie zo-
sta³o podzielone na 4 regiony. Gmina G³ubczyce zosta³a wpisa-
na do po³udniowo - wschodniego regionu gospodarki odpadami
komunalnymi.

Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy
G³ubczyce obejmuje tylko w³a�cicieli nieruchomo�ci zamiesz-
ka³ych. W³a�ciciele nieruchomo�ci niezamieszka³ych tj. pro-
wadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹ musz¹ indywidualnie za-
wrzeæ umowê na odbiór odpadów komunalnych z firm¹ posiada-
j¹c¹ wpis do rejestru dzia³alno�ci regulowanej w Gminie G³ub-
czyce.

Rejestr dostêpny jest na stronie internetowej tut. Urzêdu
www.bip.glubczyce.pl w zak³adce ochrona �rodowiska / dzia³al-
no�æ regulowana.

Mieszkañcy Gminy  G³ubczyce zostan¹ objêci zorganizowa-
nym przez Urz¹d Miejski w G³ubczycach systemem odbioru od-
padów komunalnych, którego szczegó³owe zasady okre�la nowy
regulamin utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy G³ub-
czyce, dostêpny na stronie internetowej tut. Urzêdu

www.glubczyce.pl w zak³adce - utrzymanie czysto�ci i porz¹d-
ku w gminie

W³a�ciciel nieruchomo�ci ma obowi¹zek:
- do 30 czerwca 2013 r. wypowiedzieæ umowê z dotychczaso-

wym odbiorc¹ odpadów komunalnych (druk wzoru wypowie-
dzenia umowy z dotychczasowym odbiorc¹ odpadów komunal-
nych dostêpny jest w UM);

- do 31 marca 2013 r. wype³niæ i z³o¿yæ deklaracjê o wysoko�ci
op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- zaopatrzyæ nieruchomo�æ w pojemnik na odpady i utrzymy-
waæ go w nale¿ytej czysto�ci;

- selektywnie zbieraæ odpady komunalne, zgodnie z zasadami
zawartymi w regulaminie utrzymania czysto�ci i porz¹dku na te-
renie Gminy G³ubczyce;

- ponosiæ od 1 lipca 2013 r. na rzecz Gminy G³ubczyce op³aty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracjê mo¿na pobraæ :
- w Urzêdzie Miejskim w G³ubczycach ul. Niepodleg³o�ci 14,

pokój nr 15;
- ze strony internetowej: www.glubczyce.pl./ utrzymanie czy-

sto�ci i porz¹dku w gminie;
- u swojego zarz¹dcy nieruchomo�ci wspólnej.
Deklaracjê mo¿na z³o¿yæ:
- osobi�cie w Urzêdzie Miejskim w G³ubczycach ul. Niepodle-

g³o�ci 14, p. nr 15 lub za po�rednictwem poczty na adres: Urz¹d
Miejski w G³ubczycach ul. Niepodleg³o�ci 14, 48-100 G³ubczyce;

- w przypadku w³a�cicieli, wspó³w³a�cicieli, najemców, dzier-
¿awców, u¿ytkowników wieczystych lokali w zabudowie wielo-
rodzinnej, deklaracje sk³ada zarz¹dca lub inny podmiot w³adaj¹-
cy nieruchomo�ci¹.

W przypadku niez³o¿enia deklaracji op³ata zostanie naliczo-
na decyzj¹ Burmistrza G³ubczyc.

Z³o¿ona deklaracja jest podstaw¹ do uiszczania na rzecz Gminy

G³ubczyce op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Z³o¿enia nowej deklaracji wymaga:
- zamieszkanie na danej nieruchomo�ci pierwszego i kolejne-

go mieszkañca;
- powstanie na danej nieruchomo�ci odpadów komunalnych;
- zmiana danych bêd¹cych podstaw¹ ustalenia wysoko�ci na-

le¿nej op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklaracjê sk³ada siê w terminie 14 dni od dnia nast¹pienia

zmiany, a op³atê w zmienionej wysoko�ci uiszcza siê za miesi¹c
w którym nast¹pi³a zmiana.

Stawka za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy G³ub-
czyce zosta³a ustalona metod¹: od liczby mieszkañców zamiesz-
kuj¹cych dan¹ nieruchomo�æ i wynosiæ bêdzie od 1 lipca 2013 r.:

- 13,70 z³ od osoby, je¿eli odpady bêd¹ zbierane w sposób
selektywny;

- 27,40 z³ od osoby, je¿eli odpady zbierane bêd¹ w sposób
zmieszany.

Op³aty bêd¹ wnoszone za dany miesi¹c do ostatniego dnia
ka¿dego miesi¹ca w kasie Urzêdu Miejskiego lub na rachunek
bankowy Gminy G³ubczyce.

Z ponoszonych przez w³a�cicieli nieruchomo�ci op³at za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi Gmina G³ubczyce pokry-
waæ bêdzie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, obejmuj¹ce:

- koszt odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania od-
padów komunalnych,

- koszt utworzenia i prowadzenia punktu selektywnego zbie-
rania odpadów  komunalnych,

- koszt obs³ugi administracyjnej systemu.
W ramach wnoszonej przez w³a�ciciela nieruchomo�ci op³aty

za gospodarowanie odpadami odbierana jest ka¿da ilo�æ odpa-
dów komunalnych.

*-Prezentacja "Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewódz-
twa Opolskiego" Opole - Manfred Grabelus, Dyrektor Departa-
mentu Ochrony �rodowiska UMWO Opole, 02.10.2012r.

                      Opracowa³a: Agnieszka Fr¹czkowska- Psiuk

"Historia zaginionego Papierka"
W zwi¹zku z wprowadzaniem nowego systemu gospodarki

odpadami oraz utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Gmi-
ny G³ubczyce w ramach prowadzonej przez Urz¹d Miejski w G³ub-
czycach kampanii in-
formacyjno - edukacyj-
nej, dotycz¹cej gospo-
darowania odpadami
w dniu 7 marca w Miej-
skim O�rodku Kultury
w G³ubczycach odby³
siê spektakl pt. "Histo-
ria zaginionego pa-
pierka" przedstawiony
przez artystów z Krakowskiego Biura Promocji Kultury, w któ-
rym uczestniczy³y dzieci z g³ubczyckich przedszkoli.

W trakcie przedstawienia wielokrotnie zapraszane na scenê
dzieci  bra³y udzia³  w segregacji �mieci i rozwi¹zywaniu ekolo-
gicznych zagadek. Kampania informacyjno - edukacyjna ma na
celu zwiêkszenie �wiadomo�ci, odpowiedzialno�ci za �rodowi-
sko, rozwijanie proekologicznych zachowañ w�ród najm³odszych
mieszkañców naszej Gminy oraz promowania systematycznego
segregowania odpadów i ograniczenia ich ilo�ci.

                                                        Opracowa³a:
                                                  Agnieszka Fr¹czkowska-Psiuk
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"DBAJMY O �RODOWISKO"
- EDYCJA IV
Najefektywniejsza zbiórka segregowanych
odpadów komunalnych przez so³ectwo
I m. - Mokre - 60 punktów
(178 mieszkañców, ³¹cznie zebrano 17075,35kg odpadów)
Nagroda w wysoko�ci 40 000,00 z³ z przeznaczeniem na so³ec-

two oraz prawo organizowania do¿ynek gminnych w roku na-
stêpnym.

II m. - Bernacice Górne - 37 punktów
      (109 mieszkañców, ³¹cznie zebrano 3599,00kg odpadów)
Nagroda w wys.  20 000,00 z³ z przeznaczeniem na so³ectwo.
III m. - Królowe - 33 punktów
 (247 mieszkañców, ³¹cznie zebrano 8079,20kg odpadów)
Nagroda - 10 000,00 z³ z przeznaczeniem na so³ectwo.
Najefektywniejsza zbiórka segregowanych odpa-

dów komunalnych przez indywidualnych w³a�cicieli
nieruchomo�ci

Nagrodzone osoby to:
I m. - Rafa³ Granda - Widok  - (1 os., zebra³a 5848,05 kg odpa-

dów) - 60 punktów   Nagroda w wysoko�ci 2 000,00 z³.
II m. - El¿bieta Pietrzak - ul. Powstañców , G³ubczyce (3oso-

by, ³¹cznie zebra³y  2567,55 kg odpadów) - 38 punktów
Nagroda w wysoko�ci 1 000,00 z³.
III m.- Ewa Filarowska - Go³uszowice  (1 osoba, ³¹cznie zebra³a

1176,20 kg odpadów) - 33 pkt. Nagroda w wysoko�ci  500,00 z³.
IV m. - Jolanta Otrz¹sek - Mojzyk - ul. G³ubczycka , Lisiêcice

(7 osób, ³¹cznie zebrano 3697,28 kg odpadów) - 22 punkty
Nagroda - zwolnienia z op³at za wywóz �mieci przez 1 rok.
V m.- Franciszek B³a¿yczek - Grobniki (2 osoby, ³¹cznie ze-

bra³y 1419,27 kg odpadów) - 21 punktów
Nagroda - zwolnienia z op³at za wywóz �mieci przez 1 rok.
VI m. - Rafa³ Rusin - Klisino (6 osób, ³¹cznie zebrano 3550,50

kg odpadów) - 17 puntów
Nagroda - zwolnienia z op³at za wywóz �mieci przez 1 rok.
VII m. - Jerzy Puczy³owski, ul. Ko�cielna, Lisiêcice (1 osoba,

³¹cznie zebrano 630,00 kg odpadów) - 15 punktów
Nagroda - zwolnienia z op³at za wywóz �mieci przez 1 rok.
VIII m.- Zbigniew Krówka - Krzy¿owice (3 osoby, ³¹cznie ze-

brano 1741,05 kg odpadów) - 14 punktów
Nagroda - zwolnienia z op³at za wywóz �mieci przez 1 rok.
IX m. - Janina Ciemny - ul. Niepodleg³o�ci, G³ubczyce (2 oso-

by, ³¹cznie zebrano 1099,65 kg odpadów) - 10 punktów
Nagroda - zwolnienia z op³at za wywóz �mieci przez 1 rok.
X m.- Leszek Kopczyñski - ul. ̄ eromskiego G³ubczyce (3 oso-

by, ³¹cznie zebrano 756,20 kg odpadów) - 8 punktów
Nagroda - zwolnienia z op³at za wywóz �mieci przez 1 rok.
XI m. ex aequo - 5 punktów
Jerzy Nowak - Kwiatoniów , (2 osoby, ³¹cznie zebrano 790,15

kg odpadów)
Nagroda - zwolnienia z op³at za wywóz �mieci przez 1 rok.
Stanis³aw Wysoczañski - ul. Klonowa, G³ubczyce (2 osoby,

³¹cznie zebrano 303,50 kg odpadów)
Nagroda - zwolnienia z op³at za wywóz �mieci przez 1 rok.
XIII m. ex aequo - 3 punkty
Wies³aw Janeta  - ul. Chrobrego, G³ubczyce (4 osoby, ³¹cznie

zebrano 1310,90 kg odpadów)
Nagroda -zwolnienia z op³at za wywóz �mieci przez 1 rok.
Bronis³aw Zieliñski - G³ubczyce Sady (2 os.,  zebra³y 703,50

kg odpadów) -  zwolnienie z op³at za wywóz �mieci przez 1 rok.

Najefektywniejsza zbiórka segregowanych odpa-
dów komunalnych przez budynki wielorodzinne

oraz wspólnoty mieszkaniowe.
Nagrodzone Wspólnoty Mieszkaniowe to:
I m. ex aequo -
Wspólnota Mieszkaniowa Kwiatoniów 11 - 48 punktów (11

osób, ³¹cznie zebrano 10089,50 kg  odpadów)
Nagroda w wysoko�ci 8750,00 z³ z przeznaczeniem na wspól-

notê mieszkaniow¹.
Wspólnota Mieszkaniowa G³ubczyce Sady 38 - 40  - 48 pun-

ków  (20 osób, ³¹cznie zebrano 11418,20 kg odpadów)
Nagroda w wysoko�ci  8750,00 z³ z przeznaczeniem na wspól-

notê mieszkaniow¹.
III m. ex aequo -
Wspólnota Mieszkaniowa Kwiatoniów 4  - 38 punktów (9 oso-

by, ³¹cznie zebrano 2594,70 kg odpadów)
Nagroda w wys. 2500,00 z³ z przeznaczeniem na wspólnotê
Wspólnota Mieszkaniowa ul. G³ubczycka 42, Lisiêcice - 38

punktów (22 osoby, ³¹cznie zebrano 3697,28 kg odpadów)
Nagroda w wys. 2500,00 z³ z przeznaczeniem na wspólnotê
W IV edycji konkursu "Dbajmy o �rodowisko" zebrano ³¹cznie

154 967,04 kg odpadów z czego 69 761, 65kg zebra³y So³ectwa,
50 254,51kg indywidualni w³a�ciciele nieruchomo�ci oraz 34
950,88kg mieszkañcy budynków wielorodzinnych i wspólnot
mieszkaniowych.

 Do konkursu przyst¹pi³o 13 so³ectw, 70 indywidualnych w³a-
�cicieli nieruchomo�ci oraz 9 wspólnot mieszkaniowych.

Suma zebranych odpadów w poszczególnych
edycjach:
I edycja - 68 467,45  II edycja - 59 507,89
III edycja -88 025,51  IV edycja - 154 967,04

DYREKTOR GIMNAZJUM NR 1
 Z ODDZIA£AMI INTEGRACYJNYMI

W G£UBCZYCACH
zwraca siê z pro�b¹ do wszystkich rodziców

uczniów naszej szko³y, rodziców uczniów pozosta³ych
szkó³ w gminie, do wszystkich nauczycieli i ludzi dobrej woli

o pomoc w leczeniu  i rehabilitacji naszej uczennicy
MARTYNKI KACPRZAK

dotkniêtej chorob¹ nowotworow¹.
Prosimy o przekazanie 1 % podatku na  Fundacjê

"NA RATUNEK DZIECIOM
Z CHOROB¥ NOWOTWOROW¥"

50- 368 Wroc³aw
ul. O. Bujwida 42
NR KRS 86210

Cel szczegó³owy: "Martyna Kacprzak"
BANK MILLENIUM S.A. nr rachunku:

11 1160 2202 0000 0001 0214 2867
Martynka jest poddana intensywnemu leczeniu, które

wymaga i bêdzie wymaga³o bardzo du¿ych �rodków finanso-
wych. Dlatego prosimy Pañstwa o dokonywanie wp³at na

podany nr rachunku w Banku Millenium
z tytu³em wp³aty: "Martyna Kacprzak"

niezale¿nie od 1% podatku
W imieniu Martynki i Jej Rodziców dziêkujemy
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Celem dzia³ania OODR w £osiowie jest upowszechnianie
wiedzy w�ród rolników i mieszkañców obszarów wiejskich w
zakresie rolnictwa i innych form gospodarowania na obsza-
rach wiejskich w poszczególnych powiatach.

Powiat g³ubczycki jest regionem rolniczo-przemys³owym.
Sprzyjaj¹ce warunki naturalne powiatu umo¿liwiaj¹ intensywn¹
produkcjê rolnicz¹. Za mocn¹ stronê rolnictwa powiatu g³ubczyc-
kiego nale¿y uznaæ walory przyrodnicze do uprawy roli i hodowli
zwierz¹t, oraz sprzyjaj¹ce warunki klimatyczne i glebowe.

Ca³kowita powierzchnia powiatu to 67310 ha, co stanowi 7,2%
obszaru woje-
wództwa opol-
skiego. U¿ytki
rolne (grunty
orne, sady, ³¹ki i
pastwiska trwa-
³e, grunty rolne
zabudowane,
grunty pod sta-
wami i rowami)
stanowi¹ 86%
pow. ogólnej tj.
58459 ha.

Terenowy Zespó³ Doradztwa w G³ubczycach wspiera swoim
dzia³aniem rolników i mieszkañców powiatu g³ubczyckiego.

Biuro TZD  mie�ci siê w G³ubczycach ul. Powstañców 4.
W 2012 r. pracowa³ w sk³adzie:

- in¿. Jan Rogala-kierownik, g³ówny specjalista ds. ekonomiki,
-mgr in¿. Pawe³ Przytu³a - g³ówny specjalista ds. agrotechniki,
-mgr in¿. Józef Wiatr - g³. spec. ds. rolno�rodowiskowych,
-mgr in¿. Katarzyna ̄ ywot-Górecka - spec.ds. zootechniki,
-mgr Halina Sobaszek - spec.ds. gospodarstwa wiejskiego
  i  agroturystyki.

G³ówne zadania realizowane w 2012 roku
-dostosowanie do standardów Unii Europejskiej,
-doradztwo ekonomiczno-organizacyjne i marketingowe
uwzglêdniaj¹ce wymogi rynku oraz potrzeby dostosowania
siê producentów rolnych do zapotrzebowania rynku,
-wprowadzenie nowoczesnych technologii produkcji
zgodnych z ochron¹ �rodowiska,
-proekologiczne metody produkcji i ochrony �rodowiska
 naturalnego,
-doradztwo socjalno-bytowe,
-bezpieczeñstwo i higiena pracy.

Formy i metody pracy doradczej
-szkolenia technologiczne i teoretyczne,
-szkolenia praktyczne gruntuj¹ce teoriê (seminaria, pokazy),
-doradztwo w zakresie rozwoju regionalnego i obszarów
wiejskich,
-wspó³udzia³ w projektowaniu i urz¹dzaniu terenów u¿ytecz
no�ci publicznej,
-doradztwo technologiczne w grupach tematycznych,
-doradztwo ekonomiczno-organizacyjne z analiz¹ ekonomiczn¹
oraz rachunkowo�ci¹ roln¹,
-prowadzenie informacji rynkowej,
-wprowadzenie w gospodarstwach rolnych kodeksu zwyk³ej

DZIA£ALNO�Æ WDRO¯ENIOWO-DORADCZA
 ZA ROK 2012 OPOLSKIEGO O�RODKA  DORADZTWA ROLNICZEGO W

£OSIOWIE W WYKONANIU TERENOWEGO ZESPO£U W G£UBCZYCACH
ZAPREZENTOWANA 6. MARCA 2013 (FOTO STR.1,5,20)

dobrej praktyki rolniczej,
-racjonalne ¿ywienie rodziny, higiena i estetyka,
-urz¹dzanie zagród wiejskich, agroturystyka
 (pomoc w urz¹dzaniu gospodarstw agroturystycznych)
-praca z dzieæmi i m³odzie¿¹ (akcja lato, kluby 4 H).
W 2012 roku w konkursie SUPERMLEKO wziêli udzia³ Mate-

usz Kierdal zam. Zubrzyce, który otrzyma³ III miejsce  w katego-
rii II  oraz Rajmund ̄ waka zam. Raków, który otrzyma³ wyró¿nie-
nie w kategorii I - mleko dostarczane jest do Okrêgowej Spó³-
dzielni Mleczarskiej w G³ubczycach.

  GOSPODARSTWO WIEJSKIE I AGROTURYSTYKA
Praca dzia³u opiera³a siê na promocji kultury wiejskiej i regional-

nej w ramach których by³y prowadzone nastêpuj¹ce zadania:
-Demonstracje - Alternatywne �ród³o dochodu w gospodar-

stwach wiejskich
-agroturystyka -  go-

spodarstwo p. Lucyny
i Jana Lenartowiczów
w Boboluszkach. Cel
udostêpnienie bazy
noclegowej i przyjêcie
turystów.

-Pensjonat  "Krysia"
S.C. w Pilszczu - W³a-
�ciciele Krystyna Bo-
jarczuk �wiês Zygmunt �wiês Laureaci II miejsca w Konkursie "
Zielone Lato "  2012.

-Pokazy w których uczestniczy³o 173 osóby
-racjonalne ¿ywienie rodziny, -florystyczny,
-zdrowy styl ¿ycia, -estetyka zagrody,
-Szkolenie �rodowiskowe kobiet - uczestniczy³o  70 osoby.
-Seminaria wyjazdowe: szkolenia wyjazdowe - 72 osoby.
-Biesiada Wielkanocna - 12 osób.
-Wojewódzka Wystawa Amatorskiej twórczo�ci artystycznej.
-Biesiada Staropolska, -Prace na rzecz lokalnych imprez.
-Konkurs �Nasze Korzenie.�
-Akcja letniego wypoczynku dzieci prowadzona na terenie
ca³ego powiatu: -udzia³ 92 dzieci w koloniach w Przysieku i
Ostródzie, -pó³kolonie we wsiach - Su³ków - 18 dzieci,
-piknik na Florydzie - 50 dzieci.
-Szkolenia kursowe - opiekunów kolonijnych, animatorów ¿ycia
kulturalnego, agroturystycznego oraz podsumowanie akcji
letniego wypoczynku.
-Gospodarstwo przyk³adowe.
-Grupa tematyczna Produkt tradycyjny i regionalny 8 osób.
-Wspó³praca z Ko³ami Gospodarstw Wiejskich wed³ug ich
potrzeb.
-Promocja produktu tradycyjnego i lokalnego KGW W³odzie
nin i Napus Oil Nasiedle.
-Udzia³ w sprzeda¿y bezpo�redniej przedstawicieli z naszego
powiatu.
 Na podst.
 DZIA£ALNO�Æ WDRO¯ENIOWO-DORADCZA
ZA ROK 2012
 - Zespó³ Specjalistów TZD w G³ubczycach
                           Opracowa³ Jan Wac (foto str.1, 5, 20 + 12)
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OG£OSZENIA
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e:
I. w dniu 5 kwietnia 2013 r. odbêd¹ siê:
1. IV przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy oddania w na-

jem nieruchomo�ci lokalowej po³o¿onej w G³ubczycach przy ul.
Rynek 3/a - 5/a mieszcz¹cej siê w budynku �ródrynkowym g³ub-
czyckiego ratusza. Lokal o powierzchni 145,90 m2, po³o¿ony na
parterze (105,51 m2) i w czê�ci piwnicznej (40,39 m2) oraz po-
mieszczenia przynale¿ne o powierzchni 35,47 m2. Stawka wywo-
³awcza czynszu najmu pomieszczeñ po³o¿onych na parterze wy-
nosi 12,00 z³/m2/m-c + VAT 23%. Stawka czynszu najmu pomiesz-
czenia znajduj¹cego siê w czê�ci piwnicznej (sala sprzeda¿y o
pow. 17,69 m2) ustalona zostanie w wysoko�ci 50% stawki, wyli-
cytowanej w przetargu (+ VAT), je¿eli w pomieszczeniu tym pro-
wadzona bêdzie dzia³alno�æ gospodarcza. W przypadku, gdy w
pomieszczeniu tym prowadzona bêdzie jedynie dzia³alno�æ sk³a-
dowa (magazynowa) stawka czynszu najmu ustalona zostanie w
wysoko�ci 3,00 z³/m2/m-c + VAT. Stawka czynszu najmu pozo-
sta³ych pomieszczeñ wynosiæ bêdzie 3,00 z³/m2/m-c + VAT. Wa-
dium wynosi 2.000,00 z³.

2. V przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomo�ci zabudowanej budynkiem mieszkalnym, po³o¿onej
w G³ubczycach przy ulicy Grunwaldzkiej nr 9, oznaczonej wed³ug
ewidencji gruntów, jako dzia³ka nr 441/5 o powierzchni 0,0057 ha.
Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 35.586,68 z³. Wadium
wynosi 3.600,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wa-
dium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ
wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 2 kwietnia 2013 r.

II. w dniu 9 kwietnia 2013 r. odbêdzie siê I przetarg ustny
nieograniczony dotycz¹cy oddania w najem nieruchomo�ci lo-
kalowej o powierzchni 50,00 m2 po³o¿onej w �ciborzycach Ma-
³ych nr 66. Stawka wywo³awcza czynszu najmu wynosi 8,00 z³/
m2/m-c + VAT 23%. Wadium wynosi 400,00 z³. Warunkiem uczest-
nictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieni¹dzu. Wadium
winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ wp³acone w kasie Urzê-
du najpó�niej w dniu 5 kwietnia 2013 r.

III.  w dniu 16 kwietnia 2013 r. odbêdzie siê III przetarg ustny
nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�æ zabudowa-
nej budynkiem magazynowo - sk³adowym, oznaczonej wed³ug
ewidencji gruntów, jako dzia³ka nr 485/10 o powierzchni 0,0359
ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Sosnowieckiej nr 23. Cena
wywo³awcza do przetargu wynosi 65.716,00 z³. Wadium wynosi
6.600,00 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 11 kwietnia 2013 r.

IV. w dniu 30 kwietnia 2013 r. odbêdzie siê II przetarg ustny
nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�æ oznaczonej
wed³ug ewidencji gruntów, jako dzia³ki nr 504/9 i nr 504/16 o
³¹cznej powierzchni 1,0592 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul.
Kopernika nr 39. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi
500.000,00 z³. Wadium wynosi 45.000,00 z³. Warunkiem uczestnictwa
w przetargu jest wniesienie wadium w pieni¹dzu. Wadium winno
wp³yn¹æ na konto Urzêdu najpó�niej w dniu 23 kwietnia 2013 r.

Kasa urzêdu czynna w godzinach: poniedzia³ek 8.00 - 16.15,
wtorek - czwartek 8.00 - 14.30, pi¹tek. 8.00 - 13.30.

Szczegó³owe informacje nale¿y uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
w G³ubczycach ul.Niepodleg³o�ci nr 14 (p. nr 20) - telefon 77
485 30 21 wewnêtrzny 222, 223 i 224 lub

 w internecie na stronie WWW.glubczyce.pl

Burmistrz G³ubczyc informuje
o podaniu do publicznej wiadomo�ci poprzez wywieszenie na ta-

blicy og³oszeñ oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzêdu
Miejskiego w G³ubczycach w dniu:

1. 28.02.2013 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia
nieruchomo�æ niezabudowan¹ po³o¿on¹ we wsi Kietlice, ozna-
czon¹ wg ewidencji gruntów,  jako dzia³ka nr 65 o pow. 0,1205 ha.

Z dniem 11.04.2013 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 (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z pó�n. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje rosz-
czenie o nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy lub od-
rêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a�cicielem zby-
wanej nieruchomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci tej nierucho-
mo�ci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

2. 08.03.2013 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomo�ci prze-
znaczone do zbycia:

a/ nieruchomo�æ lokalowa po³o¿ona w G³ubczycach przy ul.
Kozielskiej nr 3/14;  b/ nieruchomo�æ lokalowa po³o¿ona w
G³ubczycach przy ul. Kochanowskiego nr 8/8; c/ nieruchomo�æ
lokalowa po³o¿ona w G³ubczycach przy ul. Sudeckiej nr 8b/2;

d/ nieruchomo�æ zabudowana budynkiem by³ego dworca ko-
lejowego oraz budynkiem magazynowo - gospodarczym, po³o¿o-
na w G³ubczycach przy ul. Dworcowej nr 5 wraz ze sprzeda¿¹
prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu dzia³ki nr 738/25 o
powierzchni 0,3482 ha.

Z dniem 19.04.2013 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 (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z pó�n. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje roszcze-
nie o nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy lub odrêb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a�cicielem zby-
wanej nieruchomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci tej nieru-
chomo�ci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

3. 20.03.2013 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zby-
cia (zamiany) nieruchomo�æ niezabudowan¹ po³o¿on¹ we wsi
Pielgrzymów, oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów, jako dzia³-
ki nr 21/2 i 38/2 o ³¹cznej powierzchni 0,4227 ha.

Z dniem 01.05.2013 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 (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z pó�n. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje rosz-
czenie o nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy lub
odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a�cicielem
zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci tej nieru-
chomo�ci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

4. 22.03.2013 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zby-
cia nieruchomo�æ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul.
Niepodleg³o�ci nr 10/9.  Z dniem 03.05.2013 r. up³ywa termin do
z³o¿enia wniosku przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo
w nabyciu nieruchomo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�cia-
mi (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z pó�n. zm.) t.j. osobie, której
przys³uguje roszczenie o nabycie nieruchomo�ci z mocy cyto-
wanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest po-
przednim w³a�cicielem zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym
prawa w³asno�ci tej nieruchomo�ci przed dniem 5 grudnia 1990 r.
albo jego spadkobierc¹. >>> dok. str.14



Ku pamiêci�
�p. Micha³ Kubal - prezes Zarz¹du G³ub-

czyckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi
nie ¿yje. Wiadomo�æ o jego �mierci zasko-
czy³a mnie. Zreszt¹ wszystkich, którzy go
znali. To niemo¿liwe! Wrêcz nieprawdopodob-
ne! Padaj¹ stwierdzenia. Wszak wydawa³o siê,
¿e skutecznie pokona³ chorobê, która go przed rokiem zaata-
kowa³a. Czu³ siê dobrze. Tymczasem 16 marca, w sobotni pora-
nek, o godzinie 5.40 odszed³ do wieczno�ci. Sze�æ dni przed
swymi sze�ædziesi¹tymi urodzinami. Mê¿czyzna w sile wieku.

Mia³ ¿yæ! Dla ¿ony, córki, wnuka, bliskich, a tak¿e Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi. Klubu, który tak go potrzebuje. Klu-
bu, którego prezesem by³ 15 lat. Klubu, któremu po�wiêci³ wiele
lat swojego ¿ycia. A teraz ? To ju¿ nie bêdzie ten sam Klub�

Los go okrutnie do�wiadczy³. Przed dwoma laty pochowa³
córkê Ma³gorzatê. Nie podda³ siê jednak, nie za³ama³, choæ w
sercu pozosta³ ból�

�p. Micha³ Kubal. Do niedawna wieloletni pracownik Zak³a-
dów Piwowarskich. Od roku na rencie. Bez reszty oddany swej
bezinteresownej, spo³ecznej dzia³alno�ci na rzecz Polskiego Czer-
wonego Krzy¿a i Klubu HDK na terenie G³ubczyc i ca³ego po-
wiatu. Ca³ym sercem oddany idei krwiodawstwa, zatroskany o
swoich cz³onków. Nie szczêdzi³ si³, organizuj¹c od szeregu lat
kolejne akcje poboru krwi przy Urzêdzie Miejski  w G³ubczycach.
Lecz nie tylko tam. Z jego to inicjatywy jesieni¹ i wiosn¹ do
Zespo³u Szkó³ Mechanicznych przyje¿d¿a³ specjalistyczny am-
bulans z aparatur¹, by m³odzie¿ tej placówki, zachêcona wcze-
�niej przez niego, mog³a ofiarowaæ krew - bezcenny dar. To on
podkre�la³, ¿e ka¿da kropla tego daru ma warto�æ wielk¹, a odda-
nie krwi to akt bohaterstwa.

Pan Micha³ Kubal. Zawsze ¿yczliwy i u�miechniêty. Dobry
cz³owiek. Pe³en prostoty   i skromno�ci. Niezast¹piony na stano-
wisku prezesa Klubu HDK. Bez reszty oddany swej pracy spo-
³ecznej, która by³a misj¹ i pos³ug¹ jednocze�nie. Altruista. Za-
wsze w biegu, zawsze w drodze, zawsze zajêty� A obok niego
¿ona - pani Helena, stale towarzysz¹ca mu w dzia³aniu. Jego
prawa rêka. Zgrany duet. Razem z nim uczynna córka Ela. Oto
ca³a rodzina zaanga¿owana w pracê Klubu. "Kubalowie = Klub
HDK - Klub = Kubalowie" -  �mia³o rzec mo¿na.

A przecie¿ nie tak dawno, bo 6 stycznia tego roku, pan Micha³
by³ wraz z ¿on¹ na moim koncercie Bo¿onarodzeniowym w ko-
�ciele O.O. Franciszkanów.  Wci¹¿ widzê jego zas³uchane obli-
cze. Siedzia³ w miarê blisko,  Mam nawet zdjêcie�

Nie mogê uwierzyæ, ¿e nie ma go w�ród ¿ywych. Mia³ plany,
marzenia, jeszcze wiele spraw do za³atwienia�

Prezes Kubal. Od lat organizuj¹cy wraz z Zarz¹dem festyny
integracyjne dla rodzin krwiodawców z ca³ej Opolszczyzny. Im-
prezy ciesz¹ce siê du¿ym zainteresowaniem. Powszechnie lubia-
ny i szanowany, umia³ zjednoczyæ �rodowisko dawców krwi.
Skutecznie pozyskiwa³ sponsorów, przygotowywa³ poczêstu-
nek, konkurencje sportowe itd. Zapracowany, nie mia³ czasu na
odpoczynek. Wiele by tu mówiæ�

Kilkakrotnie mia³am okazjê uczestniczyæ w jego przedsiêwziê-
ciach. Na ostatnim festynie, 21 lipca 2012r. na campingu w Pie-
trowicach, wrêczy³am mu bukiet czerwonych ró¿. Tak po prostu,
w mi³ym ge�cie podziêkowania za zaanga¿owanie  w pracê spo-
³eczn¹. Nie wiedzia³am wtedy, ¿e to po raz ostatni. Wydawa³o
siê, ¿e jest  w dobrej formie. Uczestniczy³ bowiem w zawodach
sportowych - biega³, przeci¹ga³ linê, gra³ w siatkówkê. Któ¿ by

wtedy przypuszcza³, ¿e wkrótce odejdzie, tak nagle�
Jeszcze cztery miesi¹ce temu, w listopadzie, zorganizowa³ w

siedzibie Klubu przy Urzêdzie Miejskim uroczyste spotkanie
z udzia³em lokalnych w³adz i przedstawicieli Zarz¹du Okrêgo-
wego Klubu HDK i PCK w Opolu. Znalaz³am siê w gronie
zaproszonych. Z rado�ci¹ wrêcza³ wespó³ z go�æmi dyplomy,
odznaczenia i legitymacje zas³u¿onym krwiodawcom. Nieste-
ty, po raz ostatni�

Pan Micha³ Kubal. Powa¿any przez w³odarzy miasta i powia-
tu. A dla swych podopiecznych niczym ojciec. Jak¿e zatroskany
o organizacjê pracy Klubu. Ostatnimi czasy zaaferowany by³
przygotowaniami do jubileuszu 40-lecia Klubu HDK, który mia³
siê odbyæ pó�n¹ jesieni¹ tego roku. Poczyni³ pewne starania.
Rozmawiali�my nie tak dawno o programie artystycznym na tê
uroczysto�æ. Impreza mia³a byæ wyj¹tkowa. I bêdzie!  Wpraw-
dzie bez pana Micha³a, ale "ku jego pamiêci", w ho³dzie za trud i
ofiarn¹ pracê spo³eczn¹. Jego zacna ma³¿onka, wspó³pracowni-
cy i ¿yczliwi ludzie postaraj¹ siê o to.

Prezes Kubal. Cz³owiek szlachetny i otwarty na potrzeby in-
nych. Czyni³ dobro, dawa³ siebie. Podczas jego prezesury g³ub-
czyckie krwiodawstwo "rozros³o siê". Warto dodaæ, ¿e organi-
zowa³ pogadanki i prelekcje dla m³odzie¿y ponagimnazjalnej.
Bywa³ tu i tam. Sprowadza³ prelegentów z Opola. Anga¿owa³ siê
w ka¿de przedsiêwziêcie PCK. Ponadto w³¹czy³ m³odzie¿ nasze-
go "Mechanika" do udzia³u w Konkursie   HDK. W³a�nie czeka-
my na wyniki�

Jestem wdziêczna losowi, ¿e spotka³am P. Micha³a na swej
drodze. Cieszê siê, ¿e dane mi by³o wspó³pracowaæ z tak wyj¹t-
kowym cz³owiekiem. Wiele siê od niego nauczy³am.                To
w³a�nie on zaszczepi³ we mnie szerzenie idei krwiodawstwa, po-
wtarzaj¹c czêstokroæ s³owa: "krew darem ¿ycia". Tak te¿ po-
wiedz¹ o nim inni.

�p. Prezes Micha³ Kubal. Jego biuro - skromny lokal w sutere-
nie Urzêdu Miejskiego to swoiste mauzoleum. Skarbnica pami¹-
tek. Setki dyplomów, podziêkowañ; liczne puchary, statuetki,
odznaczenia, krzy¿e zas³ugi, medale etc. Zdaj¹ siê przemawiaæ
ludzkim g³osem. Efekt wieloletniej pracy spo³ecznikowskiej.

To z inicjatywy prezesa Kubala w roku 2011 z r¹k pani dyrek-
tor opolskiego PCK otrzyma³am statuetkê - podziêkowanie "za
d³ugoletni¹ pomoc drugiemu cz³owiekowi i propagowanie Ho-
norowego Krwiodawstwa". Statuetka ta ma dla mnie szczególn¹
warto�æ. Zw³aszcza dzi��

To w³a�nie prezes Kubal od szeregu lat podczas akademii
po¿egnania klas maturalnych w ZSM wrêcza³ dyplomy i pami¹t-
ki maturzystom - krwiodawcom, podkre�laj¹c przy tym warto�æ
ka¿dej kropli oddanej krwi. 26 kwietnia mia³ przybyæ ponow-
nie� Nie zd¹¿y³. Lecz w imieniu nie¿yj¹cego mê¿a pojawi siê
pani Helena, która zamierza pielêgnowaæ i kontynuowaæ "dzie-
dzictwo" ma³¿onka.

A na pogrzebie Pana Micha³a licznie zgromadzona spo³ecz-
no�æ, która chce uczestniczyæ w jego ostatniej drodze. ̄ egnaj¹-
cy i ¿egnany. Wi¹zanki kwiatów, wieñce, a przy tym wzruszaj¹cy
d�wiêk tr¹bki. I oddany zostaje ziemi - Matce. Na wy³¹czno�æ.
Kondolencje, wyrazy wspó³czucia, bólu i ¿alu�

Dziêkujê Panie Michale. Po stokroæ dziêkujê! Za lata wspó³-
pracy, za dobre serce, trud i po�wiêcenie. W imieniu naszych
krwiodawców, samorz¹dowców, bliskich, znajomych, krewnych
i przyjació³ dziêkujê. Za swoist¹ lekcjê cz³owieczeñstwa, ofiar-
no�ci i pokory serdecznie dziêkujê.

 Niech dobry Bóg otworzy dla Ciê wrota Raju.
                                                                Maria Farasiewicz
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WSPÓ£PRACA PRZEDSZKOLA NR 3
Z PRZEDSZKOLEM W KRNOVIE...

...trwa ju¿ od  dziewiêciu lat. W 2004 roku dyrektorki oby-
dwu przedszkoli, Ma³gorzata Kunicka i Miladka Holinkova na-
wi¹za³y  kontakt, który zaowocowa³ projektami wspó³pracy przy-
granicznej. Mia³y one na celu integracjê nie tylko dzieci pol-
skich i czeskich, ale tak¿e ich rodziców i kadry pedagogicznej
oraz wzajemne poznanie swoich kultur.

Pierwsz¹ wspóln¹ imprez¹ by³ polsko - czeski Dzieñ Dziecka w
2005 roku, gdzie dzieci z obu krajów wraz z rodzicami uczestni-
czy³y w ró¿nego rodzaju konkurencjach sportowych, zbieraj¹c
jednocze�nie punkty, które wymienione zosta³y na nagrody dla
ka¿dego dziecka. Ten wspólnie spêdzony, weso³y czas potwier-
dzi³ powiedzenie, ¿e "wszystkie dzieci nasze s¹" a jêzyk to ¿adna
bariera. W koñcu dzieci, które ucz¹ siê ojczystego jêzyka, te¿
czasem trudno zrozumieæ.

Spo³eczno�æ Czech przywi¹zuje du¿¹ wagê do sportu i rekre-
acji,  dlatego ich projekty wi¹¿¹ siê zazwyczaj z wdra¿aniem zain-
teresowania dzieci ró¿nymi dyscyplinami sportowymi. W latach
2005-2007 dzieci  z naszego przedszkola bra³y udzia³ w  projekcie
"Nauka jazdy na nartach". "Starszaki" ze swoimi nauczycielkami
przez ca³y tydzieñ je�dzi³y do Krnova i na Pradziada, gdzie pod
okiem wykwalifikowanej kadry czeskich instruktorów uczy³y siê
je�dziæ na nartach zakupionych ze �rodków unijnych. Niektóre
dzieci oby³y siê z tym sportem i nabra³y chêci do dalszej nauki, a
inne  po tygodniu nauki korzysta³y samodzielnie z orczyka. By³a
to niew¹tpliwie okazja do zainteresowania dzieci t¹ dziedzin¹
sportu, bo czê�æ rodziców czuwa³a po skoñczonym projekcie,
aby ich pociechy nadal rozwija³y swe umiejêtno�ci i to skutecz-
nie. Wiemy, poniewa¿ �ledzimy losy naszych absolwentów.

Rok szkolny 2007/2008 up³yn¹³ pod
has³em "Podró¿y po Europie". Dzieci
z obu krajów  wraz z rodzicami pozna-
wa³y charakterystyczne miejsca, spor-
ty, kuchnie i symbole zwi¹zane z da-
nymi krajami europejskimi przemiesz-
czaj¹c siê po zorganizowanych stano-
wiskach. W�ród konkurencji by³o np.
granie na instrumentach perkusyj-
nych do muzyki Straussa, dojenie
"owcy alpejskiej", przechodzenie
przez "londyñski most" itp. Po ka¿dym zadaniu dzieci dostawa³y
puzzle, z których na koñcu z³o¿y³y mapê Europy.

W roku 2008/2009 dzieci bra³y udzia³ w zabawach  na rower-
kach trójko³owych na �wie¿ym powietrzu. Odbywa³y siê te¿ cy-
kle warsztatów lepienia w glinie dla dzieci i rodziców. Wspólnie
lepiono ozdoby wielkanocne np. koszyczki, baranki, obrazki,
pó�niej pozostawiano je do wypalenia w specjalnym piecu, a na
kolejnych zajêciach malowano. Podczas zajêæ panowa³a cisza i
skupienie, co jest, jak wiadomo nie³atwe do osi¹gniêcia u dzieci
przedszkolnych i trudno powiedzieæ, komu wiêksz¹ frajdê spra-
wi³ ten wspólnie spêdzony czas: dzieciom czy ich rodzicom, gdy¿
byli bardzo zaanga¿owani i cieszyli siê jak dzieci rezultatami swojej
pracy. Takie warsztaty dzia³aj¹ bardzo terapeutycznie i relaksa-
cyjnie,  o czym przekona³y siê nauczycielki podczas swoich spo-
tkañ w czeskim Domu Kultury. Integracja grona czesko-polskie-
go odbywa³a siê tak¿e podczas wzajemnych wizyt w swoich pla-
cówkach, wspólnych rad szkoleniowych, gdzie uczy³y�my Czesz-
ki polskich tañców ludowych. Odby³y siê tak¿e wycieczki grona
pedagogicznego w góry na Ramzow¹ oraz do Pragi, gdzie na-
uczycielki bra³y udzia³ w warsztatach kulinarnych. Wspólne

wyjazdy pokaza³y nam, ile mamy wspólnego ze sob¹ jako peda-
godzy, ale te¿ ile nas ró¿ni. Niemniej jednak te spotkania zainspi-
rowa³y do pozytywnych zmian po obu stronach.

"Polsko-czeskie tradycje nie znaj¹ granic" to projekt strony
polskiej w roku  2009/2010, w trakcie którego dzieci czeskie ra-
zem z rodzicami poznawa³y nasze tradycje bo¿onarodzeniowe
podczas wspólnego �piewania kolêd i wykonywania dekoracji
�wi¹tecznych. Pierwszego dnia wiosny dzieci z obu krajów, na
mo�cie w Branicach ¿egna³y zimê Marzann¹, kultywuj¹c w ten
sposób polsk¹ tradycjê ludow¹. Nastêpnie w nowym, odbudo-
wanym przy udziale �rodków unijnych Ratuszu g³ubczyckim,
dzieci czeskie wykonywa³y wspólnie z rodzicami ozdoby wielka-
nocne. Dzia³aniem fina³owym by³ og³oszony przez gminy G³ub-
czyce i Krnov "Dzieciêcy Festiwal Ludowy", w którym udzia³
wziê³y wszystkie placówki z Gminy G³ubczyce i z Krnova. Dzieci
z obu krajów prezentowa³y swoje umiejêtno�ci taneczne na de-
skach g³ubczyckiego MDK-u i by³y ciekawym widowiskiem kul-
turalnym. Dzieci z naszego przedszkola zaprezentowa³y przy tej
okazji piêkne stroje krakowskie i opoczañskie, zakupione ze �rod-
ków unijnych.

Ostatnie dwa lata naszej wspó³pracy to znowu powrót do spor-
tu. "Dziecko w ruchu drogowym"  to projekt, który wdro¿y³
w�ród dzieci podstawowe zasady ruchu drogowego i pieszych
w okresie jesienno - zimowym. W projekcie tym udzia³ wziê³y
tak¿e s³u¿by mundurowe. Dzieci uczy³y siê zastosowania teore-
tycznej wiedzy na placu manewrowym rowerkami trójko³owymi
b¹d� dwuko³owymi. W czerwcu fina³em by³o zdobycie karty
uczestnika ruchu drogowego oraz wspólna wycieczka rowero-
wa dzieci i rodziców z obu krajów.

W okresie zimowym dzieci piêcioletnie i sze�cioletnie bra³y
udzia³ w mikroprojekcie finansowa-
nym ze �rodków Unii Europejskiej
pt "Nauka jazdy na ³y¿wach". By³
to cykl kilku wyjazdów na lodowi-
sko w Krnovie, gdzie pod opiek¹
wykwalifikowanych instruktorów
dzieci nabywa³y umiejêtno�ci jaz-
dy na ³y¿wach. Po tych zajêciach
wszystkie dzieci potrafi³y utrzymaæ
siê na ³y¿wach w pozycji pionowej,
czê�æ z nich potrafi³o poruszaæ siê

po lodzie.  Niew¹tpliwie wszystkie s¹ zainteresowane tym spor-
tem na przysz³o�æ, bo zajêcia te, to nie tylko nauka, ale te¿ du¿a
frajda, satysfakcja z osi¹gniêæ, no i motywacja w postaci hoke-
jowego kr¹¿ka z logo lodowiska dla ka¿dego dziecka.

Nasza wspó³praca ci¹gle siê rozwija i rokuje przysz³o�ciowo,
uatrakcyjnia naukê i zabawê w naszym przedszkolu, a nam na-
uczycielom wzbogaca warsztat pedagogiczny w nowe sposoby
przekazywania wiedzy. Nasze dzieci �wietnie siê wspólnie bawi¹
a z nimi ich rodzice, �rodowiska siê integruj¹ i otwieraj¹ na sie-
bie. Poprzez zabawê nasze dzieci nabywaj¹ wiele umiejêtno�ci,
jakich niestety u nas nie mog³yby�my im zaoferowaæ np. nauka
jazdy na ³y¿wach czy nartach. W dzieciach zosta³a zaszczepiona
chêæ do aktywnego uprawiania sportu oraz tolerancja dla "in-
no�ci", jak¹ jest inny jêzyk, kultura, ludzie. Nauczy³y�my siê od
czeskich kole¿anek wiêkszego zaufania do umiejêtno�ci dzieci,
kreatywno�ci w doborze metod pracy i twórczego podej�cia do
dziecka. Jednocze�nie u�wiadomi³y�my sobie, jak wa¿ne jest to,
co my przekazujemy naszym dzieciom: kultywowanie tradycji
poprzez �piew i taniec, z czego jeste�my dumne i z czego znana
jest nasza placówka.

                                          Anna Komplikowicz - Serwetnicka
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INFORMACJA O STANIE
BEZPIECZEÑSTWA SANITARNEGO

POWIATU G£UBCZYCKIEGO  ZA ROK 2012
         G³ównym celem dzia³alno�ci PPSSE na terenie powiatu
g³ubczyckiego jest promowanie zdrowego stylu ¿ycia, czuwa-
nie nad bezpieczeñstwem ¿ywno�ci, ¿ywienia oraz zdrowotnym
wody,  zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zaka�nych i
zawodowych poprzez sprawowanie bie¿¹cego i zapobiegawcze-
go nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie dzia³alno�ci  zapo-
biegawczej i przeciwepidemicznej.
   W celu oceny realnych i potencjalnych zagro¿eñ mog¹cych
wp³ywaæ na stan warunków zdrowotnych ludno�ci m.in. nadzo-
rowano i monitorowano:

- sytuacjê epidemiologiczn¹ chorób zaka�nych jako�æ wody
przeznaczonej do spo¿ycia, jako�æ wody w basenach  bezpie-
czeñstwo ¿ywno�ci, ¿ywienia i przedmiotów u¿ytku  �rodowi-
sko pracy, w którym wystêpowa³y czynniki szkodliwe i uci¹¿li-
we dla zdrowia  wprowadzanie substancji i preparatów chemicz-
nych, w tym produktów biobójczych, do obrotu oraz stosowa-
nia ich w dzia³alno�ci zawodowej stan sanitarny obiektów
¿ywno�ciowo-¿ywieniowych, zak³adów opieki zdrowotnej, pla-
cówek nauczania i wychowania, obiektów turystyczno-wypo-
czynkowych i innych obiektów u¿yteczno�ci publicznej
      Na  terenie powiatu w roku 2012 w obiektach bêd¹cych pod
nadzorem  przeprowadzono ogó³em 1248 kontroli sanitarnych,
wydano 233 decyzje merytoryczne  dotycz¹ce likwidacji stwier-
dzanych uchybieñ, 124 decyzje p³atnicze. Na³o¿ono 34 mandaty
na kwotê 7.600 z³.
W zakresie urzêdowej kontroli ¿ywno�ci, monitoringu jako�ci
wody oraz prowadzonego nadzoru epidemiologicznego chorób
zaka�nych pobrano 673 próbek  do badañ. W wyniku prowa-
dzonej dzia³alno�ci nadzorowej i laboratoryjnej stan sanitarny
powiatu g³ubczyckiego oceniono nastêpuj¹co:
   Sytuacjê epidemiologiczn¹ wiêkszo�ci chorób zaka�nych na-
le¿y uznaæ za dobr¹.Jednak nale¿y liczyæ siê  z mo¿liwo�ci¹ wy-
st¹pienia zachorowañ na wysoce zaka�ne i szczególnie nie-
bezpieczne choroby zaka�ne zawlekane z innych krajów. Anali-
zuj¹c sytuacjê epidemiologiczn¹ w latach 2011-2012 w zakresie
chorób zaka�nych podlegaj¹cych obowi¹zkowemu zg³oszeniu
mo¿na zauwa¿yæ :
Wzrost zapadalno�ci /na 100 tys. mieszkañców/ nastêpuj¹cych
jednostek chorobowych:
- zatrucia pokarmowe wywo³ane przez pa³eczki Salmonella -
(2012r. - 18,7; 2011r. - 10,2)
 - wirusowe zaka¿enia jelitowe wywo³ane przez rotawirusy -
(2012r. - 89,5; 2011r. - 59,1)
- biegunka i zapalenie ¿o³¹dkowo - jelitowe o prawdopodobnie
zaka�nym pochodzeniu (2012r. - 249,6; 2011r. - 203,7);
- wirusowe zaka¿enia jelitowe u dzieci do lat 2 (2012r. - 66,6;
2011r. - 50,9)
- kleszczowe zapalenie mózgu (2012r. - 4,2; 2011r. - 0)
- wirusowe zapalenie w¹troby typu C - (2012r. - 8,3; 2011r.  - 2,0)
Spadek zapadalno�ci /na 100 tys. mieszkañców/ odnotowano w
nastêpuj¹cych jednostkach chorobowych:
- Ró¿a (2012r. - 39,53; 2011r. - 48,9);
- Ospa wietrzna (2012r. - 605,4; 2011r. - 717,0);
- Borelioza z Lyme (2012r. - 39,53; 2011r. - 52,96);
- �winka (2012r. - 2,08; 2011r. - 10,2)
- Liczba zarejestrowanych zachorowañ i podejrzeñ na grypê
kszta³towa³a siê na podobnym poziomie jak w roku ubieg³ym.
- Nie odnotowano znacz¹cych zmian w zakresie wystêpowania

chorób zaka�nych, a obecn¹ sytuacjê mo¿na oceniæ jako ko-
rzystn¹. Zapadalno�æ na wiêkszo�æ chorób zaka�nych kszta³to-
wa³a siê na poziomie zbli¿onym do roku poprzedniego.
- W dalszym ci¹gu obserwuje siê wysoki odsetek stanu zaszcze-
pienia dzieci i m³odzie¿y oscyluj¹cy na poziomie 93%. Niezwy-
kle istotne jest podejmowanie szeregu dzia³añ w celu utrzyma-
nia  wysokiego odsetka wyszczepialno�ci w rocznikach podle-
gaj¹cych szczepieniom w danym roku kalendarzowym.
- Bardzo korzystnie wygl¹da sytuacja  w zakresie poprawy sta-
nu sanitarnego placówek ochrony zdrowia. W³a�ciciele placó-
wek wykonuj¹ w terminie zalecenia pokontrolne oraz  nakazy
decyzji.  Sukcesywnie prowadzone remonty i modernizacje  ko-
rzystnie wp³ywaj¹ na estetykê obiektów oraz ich funkcjonal-
no�æ.
- Analiza raportów rocznych o zaka¿eniach zak³adowych wyka-
za³a wzrost liczby badañ mikrobiologicznych wykonywanych w
placówkach lecznictwa zamkniêtego. Wiêksz¹ liczbê badañ/na
³ó¿ko/na rok zaobserwowano szczególnie w oddziale dzieciê-
cym oraz chorób wewnêtrznych.
 W zakresie nadzoru nad jako�ci¹ wody stwierdzono:
Mo¿liwo�æ korzystania z wody posiadaj¹  mieszkañcy wszyst-
kich miejscowo�ci po³o¿onych na terenie powiatu. Woda wyko-
rzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludno�ci pochodzi w
100% z ujêæ podziemnych. Nadzorem sanitarnym objête s¹ zbio-
rowe systemy zaopatrzenia w wodê.
     W roku 2012 wodê spe³niaj¹c¹ wymagania Rozporz¹dzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako�ci wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi dostarcza³o 31 wodoci¹-
gów czyli 89% skontrolowanych.
    Wodê nieodpowiadaj¹c¹ wymaganiom produkowa³y 4 wodo-
ci¹gi: /Wodoci¹g Branice, Jêdrychowice, Chru�cielów-Nasiedle
i Klisino/. Jako�æ wody kwestionowano przede wszystkim ze
wzglêdu na przekroczone stê¿enia: manganu, ¿elaza, amoniaku i
mêtno�ci. Pozosta³e systemy zbiorowego zaopatrzenia rozpro-
wadzaj¹ wodê spe³niaj¹c¹ wszystkie wymagania sanitarne.
¢ W ¿adnym z nadzorowanych wodoci¹gów woda nie wymaga
sta³ej dezynfekcji. W przypadku wyst¹pienia mikrobiologiczne-
go zanieczyszczenia wody czy te¿ awarii sieci wodoci¹gowej
przeprowadzana jest okresowa dezynfekcja. Analizy pobranych
próbek wody  pozwalaj¹ na ocenê instalacji wodoci¹gowych
pod wzglêdem sanitarnym.  Badania jako�ci wody pitnej s¹ re-
gularnie wykonywane w trakcie ca³ego roku.  W 2012. pobrano
do badañ laboratoryjnych 426 próbek.
¢ W skali powiatu zakwestionowano pod wzglêdem jako�ci 8%
próbek. Taki odsetek prób kwestionowanych nie prze³o¿y³ siê
na istotne zagro¿enie dla zdrowia konsumentów.
 W przypadku stwierdzenia przekroczeñ dopuszczalnych norm
zdrowotnych podejmowano dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy
jako�ci wody oraz ponownie pobierano próbki wody z punktów,
w których wystêpowa³y kwestionowane parametry.
 - Maj¹c na celu zapewnienie mieszkañcom powiatu wody o w³a-
�ciwej jako�ci sanitarnej, gminy powinny podj¹æ dzia³ania pole-
gaj¹ce g³ównie na d¹¿eniu do w³¹czenia mniejszych sieci wodo-
ci¹gowych do wiêkszych systemów zbiorowego zaopatrzenia w
wodê. Ponadto, niezbêdna jest modernizacja  urz¹dzeñ wodo-
ci¹gowych oraz zapewnienie sta³ej kontroli wewnêtrznej jako�ci
produkowanej wody przez przedsiêbiorstwa wodoci¹gowe.
W zakresie  stanu  sanitarnego k¹pieliska i basenów stwier-
dzono:  - K¹pielisko w Pietrowicach - jako�æ wody w trakcie
ca³ego sezonu k¹pielowego spe³nia³a obowi¹zuj¹ce wymagania
zdrowotne. Stan sanitarny zalewu, zaplecza higienicznego oraz
otoczenia k¹pieliska nie budzi³ zastrze¿eñ.  >>> str.10
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>>>  Baseny - W ewidencji stacji znajduj¹ siê 2 kryte p³y-
walnie w G³ubczycach i Kietrzu oraz 2 baseny k¹pielowe
otwarte w G³ubczycach i Branicach. Próbki wody pobiera-
no regularnie co dwa tygodnie z basenów odkrytych oraz
raz w miesi¹cu z basenów krytych. W analizowanym okre-
sie nie wykryto trwa³ych zanieczyszczeñ mikrobiologicz-
nych wody. Stan sanitarno- techniczny obiektów ocenio-
no jako dobry.
Stan sanitarno-techniczny zak³adów fryzjerskich,
kosmetycznych i odnowy biologicznej
 w porównaniu do roku ubieg³ego uleg³ poprawie. Kontro-
le sanitarne nie wykaza³y nieprawid³owo�ci. Podczas kon-
troli zwracano szczególn¹ uwagê na stosowanie procedur
oraz �rodków dezynfekcyjnych w celu zapobiegania zaka-
¿eniom podczas naruszenia ci¹g³o�ci tkanek.
 Nadzór nad  domami pomocy spo³ecznej
oraz obiektami noclegowymi nie budzi³ zastrze¿eñ. Pomiesz-
czenia i urz¹dzenia placówek utrzymane by³y w dobrym
stanie sanitarnym. W obiektach przeprowadzano liczne
remonty. Standard �wiadczonych us³ug utrzymany  by³ na
wysokim poziomie.
W zakresie higieny dzieci i m³odzie¿y
  Wypoczynek zimowy jak i letni przebiega³ bez zastrze¿eñ.
Placówki wypoczynku by³y zarejestrowane w elektronicz-
nej bazie wypoczynku, a organizatorzy zapewnili uczestni-
kom bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku. Przed-
stawiciele PIS podczas kontroli wypoczynku dzieci i m³o-
dzie¿y podejmowali szereg dzia³añ edukacyjnych maj¹cych
na celu podniesienie �wiadomo�ci uczestników wypoczyn-
ku przede wszystkim w  zakresie profilaktyki grypy, zdro-
wego stylu ¿ycia oraz bezpieczeñstwa podczas ferii czy
wakacji.
 W wyniku prowadzonych kontroli
w  placówkach nauczania i wychowania
 mo¿na stwierdziæ, i¿ stan sanitarno-higieniczny  w tych
obiektów by³ zadowalaj¹cy. W ¿adnej z placówek nie stwier-
dzono ³amania zakazu palenia tytoniu. Sukcesywnej po-
prawie ulega stan sanitarno - techniczny placówek. We
wszystkich placówkach prace konserwatorskie odbywaj¹
siê stale, co przyczynia siê do podnoszenia ich standardu.
 W zakresie higieny ¿ywno�ci, ¿ywienia
 i przedmiotów u¿ytku
  Obecnie obowi¹zuj¹ce regulacje prawne przyczyniaj¹ siê
do usprawnienia systemu nadzoru nad bezpieczeñstwem
¿ywno�ci i w konsekwencji zmniejszenia ryzyka zagro¿enia
zdrowia ludno�ci wynikaj¹cego ze spo¿ywania ¿ywno�ci
o niew³a�ciwej jako�ci zdrowotnej.
 Prowadz¹c nadzór sanitarny mo¿emy stwierdziæ, ¿e stan
sanitarny kontrolowanych obiektów ¿ywno�ci uleg³ po-
prawie szczególnie w zakresie modernizacji obiektów oraz
wprowadzania systemów zapewnienia jako�ci. Wzros³a
liczba zak³adów, w których system HACCP jest wdro¿ony
i stosowany.
 Zaobserwowano wiêksz¹ �wiadomo�æ przedsiêbiorców w
zakresie obowi¹zku �ledzenia drogi surowców i produk-
tów zgodnie z zasad¹ "krok w ty³ - krok w przód". Coraz
czê�ciej operatorzy ¿ywno�ci posiadaj¹ wdro¿one proce-
dury i systemy pozwalaj¹ce na identyfikacje pochodzenia
wykorzystywanych surowców i miejsc dostarczenia swo-
ich produktów. >>>>>

>>>>   W zakresie higieny pracy.  Jako wa¿ny nale¿y odnotowaæ fakt
dalszej poprawy wa.runków pracy w zak³adach, w których pracowni-
cy byli w najwiêkszym stopniu nara¿eni na obecno�æ czynników szko-
dliwych przekraczaj¹cych przewidziane normy. Poprawê uzyskano
g³ównie poprzez zastosowanie nowych technologii (w tym zakup
nowoczesnego, czêsto w pe³ni zautomatyzowanego parku maszyno-
wego), instalacjê odpowiednich zabezpieczeñ zbiorowych, wyposa-
¿enie maszyn i urz¹dzeñ w os³ony i elementy t³umi¹ce.
Zapobiegawczy nadzór sanitarny by³ realizowany w szczególno�ci
poprzez opiniowanie lub uzgadnianie pod wzglêdem sanitarno-higie-
nicznym: - warunków realizacji przedsiêwziêæ,
 - dokumentacji projektowych inwestycji, w szczególno�ci projektów
budowlanych,
 - wniosków dotycz¹cych konieczno�ci wykonania raportu o oddzia-
³ywaniu inwestycji na �rodowisko i jego zakresu na etapie �rodowi-
skowych uwarunkowañ,
 - projektów planów zagospodarowania przestrzennego.
Organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej uczestniczy³y w dopusz-
czeniu do u¿ytkowania obiektów budowlanych jak równie¿ stwier-
dza³y spe³nienie wymagañ higienicznych i zdrowotnych w obiektach,
które nie wymaga³y uzyskania pozwolenia na u¿ytkowanie.
W zakresie o�wiaty zdrowotnej i promocji zdrowia
 Dzia³ania PIS wynikaj¹ z potrzeb zdrowotnych ludno�ci i sytuacji
epidemiologicznej kraju.  W roku 2012r. kontynuowano realizacjê in-
terwencji programowych i nieprogramowych.
  Tematyka dzia³alno�ci o�wiatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia
dotyczy³a g³ównie profilaktyki chorób wynikaj¹cych z palenia tyto-
niu, a co za tym idzie promowania zdrowego stylu ¿ycia, w tym zbilan-
sowanej diety i aktywno�ci fizycznej. Ponadto podejmowano dzia³a-
nia dotycz¹ce profilaktyki HIV/AIDS.
Dzia³ania o�wiatowo-zdrowotne i promuj¹ce zdrowie realizowane
poprzez profilaktyczno-edukacyjne programy i akcje przyczyni³y siê
do poprawy kultury zdrowotnej spo³eczno�ci powiatu oraz wzrostu
bezpieczeñstwa sanitarnego.
                                                                    PPIS  Alina Mazur- Ciapa

Szanowni Pañstwo !
W zwi¹zku z odwo³aniem mnie z funkcji Zastêpcy Burmistrza G³ub-

czyc w dniu 28.02.2013 r. po 5 - letniej s³u¿bie pragnê bardzo serdecz-
nie podziêkowaæ Panu Burmistrzowi, Radnym Rady Miejskiej oraz
wszystkim Dyrektorom,
Prezesom, Kierownikom
instytucji, firm, jedno-
stek z terenu Gminy
G³ubczyce z którymi we
wspomnianym okre-
sie przysz³o mi wspó³-
pracowaæ. Dziêkujê
równie¿ wszystkim
mieszkañcom  którzy
obdarzyli mnie zaufa- niem w wyborach w 2010
r.wybieraj¹c mnie na radnego co potem pozwo-
li³o mi na kontynuowa- nie pracy na stanowisku

Z-cy Burmistrza. Ubolewam i¿ moja s³u¿ba w ostatni dzieñ lutego
zosta³a zakoñczona, nie mniej jednak ró¿nica zdañ i pogl¹dów na
sprawy Gminy doprowadzi³y do takiej sytuacji.  Jeszcze raz dziêkujê
wszystkim, pozdrawiam maj¹c nadziejê   i¿ mo¿e w przysz³o�ci bêdzie
mi dane jeszcze pracowaæ na rzecz Gminy G³ubczyce i jej mieszkañ-
ców . Czytelnikom GG obiecujê i¿ podsumowanie mojej 5 letniej pracy
na stanowisku Z-cy Burmistrza uka¿e siê na jego ³amach o czym zo-
stan¹ Pañstwo poinformowani.                            Mariusz Mróz
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WIZYTA MISTRZA KULTURYSTYKI
ANDRZEJA MASZEWSKIEGO

W ZAK£ADZIE KARNYM
Popularny �Masza� wielokrotny Mistrz Polski i �wiata
 w kolorystce odwiedzi³ 06.03.2013r. nasz¹ jednostkê.
Celem spotkania by³o przybli¿enie rzeczowej informacji kultu-

rystyki. Kluczowym tematem okaza³a siê dieta i tryb ¿ycia, czyli
idealna proporcja dawki energii w posi³kach. Mistrz przedstawi³
w³asny program treningowy, gdy¿ skazani mieli wiele pytañ od-
no�nie tego tematu.  Najczêstsze pytania dotyczy³y techniki
poszczegó³nych æwiczeñ. Wynika³o z nich, ¿e osadzeni s¹ w
temacie. Spotkanie odby³o siê w mi³ej i sympatycznej atmosfe-

rze, a baga¿ wyczerpuj¹cych odpowiedzi, jaki wynie�li osadzeni
z tego spotkania ma ich przybli¿yæ i zmotywowaæ do kolejnych
æwiczeñ si³owych.

Zajêcia sportowe s¹ dla osadzonych bardzo wa¿ne i nie cho-
dzi tu tylko o ruch, ale równie¿ o kszta³towanie  warto�ci,  wy-
zwalanie inicjatyw i zainteresowañ wykraczaj¹cych poza proste
sprawy ¿ycia codziennego, z którymi na wolno�ci niektórzy wiê�-
niowie nigdy siê nie zetknêli.   Æwiczenia si³owe s¹ w zak³adzie
karnym bardzo popularne.  Treningi kulturystyczne, mo¿e jak
¿adne inne, ucz¹ systematyczno�ci, konsekwencji w realizacji
swoich celów oraz co bardzo wa¿ne zasad  zdrowego ¿ycia i
od¿ywiania.  Na zakoñczenie sportowiec rozda³ autografy i drob-
ne upominki w postaci gazet i plakatów.  Administracja wraz z
osadzonymi z Zak³adu Karnego  pragnie podziêkowaæ panu An-
drzejowi Maszewskiemu  za przybycie i wsparcie, dziêki czemu
mo¿liwa jest realizacja naszych celów i zamierzeñ.�

Rzecznik Prasowy ZK m³. chor. Bart³omiej Kawulok
Tel. 531-499-430  E-mail: rzecznik_glubczyce@sw.gov.pl

Insp. Zbigniew Bia³ostocki Zastêpca Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Opolu wprowadzi³ uroczy�cie
na urz¹d Komendanta Powiatowego Policji w G³ubczycach
 m³.insp. Joannê Paruszewsk¹.

M³. insp. Joanna Paruszew-
ska s³u¿bê w Policji rozpoczê-
³a w 1991 roku w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w P³oc-
ku. Swoj¹ karierê zawodow¹
zwi¹za³a z Opolszczyzn¹ w
1996 roku, w którym to rozpo-
czê³a pracê w Wydziale Do-
chodzeniowo-�ledczym ów-
czesnej Komendy Rejonowej
Policji w Opolu. W 2001 roku
zosta³a mianowana na stano-
wisko Zastêpcy Naczelnika

Wy d z i a ³ u
Dochodze-
niowo-�led-
czego Ko-
mendy Miej-
skiej Policji
w Opolu, a
od 2003 roku
by³a naczelnikiem tego wydzia³u. Od 2006 roku m³. insp. Joanna
Paruszewska zajmowa³a stanowisko Zastêpcy Komendanta
Miejskiego Policji w Opolu, a od lutego 2011 stanowisko I Za-
stêpcy Komendanta Miejskiego Policji w Opolu.  Opolski Ko-
mendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Leszek Marzec z
dniem 15 marca powo³a³ m³. insp. Joannê Paruszewsk¹ na stano-
wisko Komendanta Powiatowego Policji w  G³ubczycach. W
uroczysto�ci wprowadzenia komendanta na urz¹d udzia³ wziêli
zaproszeni go�cie, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych po-
wiatu g³ubczyckiego oraz s³u¿b mundurowych.

 Oficer ds. Prasowo - Informacyjnych KPPol.
m³. asp. mgr Wojciech Nowakowski  Tel.798 032 502

NOWY KOMENDANT
 KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

KUPIÊ SAMOCHÓD OSOBOWY LUB DOSTAWCZY
STAN I ROCZNIK OBOJÊTNY,

 MO¯E BYÆ STARY I USZKODZONY
TELEFON; 602-817-947
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SPOTKANIA
Z CIEKAWYMI LUD�MI

W Przedszkolu nr 2 w grupie Przyjaciele Krzysia odbywaj¹
siê ciekawe zajêcia z cyklu "Spotkania z ciekawymi lud�mi".

W ramach tych zajêæ do przedszkola zapraszani s¹ ludzie, któ-
rzy chc¹ podzieliæ siê z dzieæmi ciekawostkami dotycz¹cymi ich
pracy, a zarazem daæ  im mo¿liwo�æ zdobywania wiedzy i rozbu-
dzania zainteresowañ poprzez czynny udzia³ w zajêciach. W pi¹-
tek, 22 lutego go�cili�my mamê jednego z dzieci, pani¹ Violettê
Szukalsk¹, która zajmuje siê miêdzy innymi projektowaniem ubrañ
i bi¿uterii. Dzieci mia³y okazjê dowiedzieæ siê o czego s³u¿y ubra-
nie, jak siê zmienia³o na prze³omie wieków i dlaczego istniej¹
projektanci mody, a po krótkiej teorii mog³y zaj¹æ siê dzia³alno-
�ci¹ praktyczn¹, czyli tworzeniem ubrañ i bi¿uterii wed³ug w³a-
snego pomys³u. By³o to bardzo twórcze zajêcie, które rozbudo-
wywa³o w dzieciach wyobra�niê, nie wspominaj¹c  ju¿ o wielkiej
uciesze jaka towarzyszy³a tym zajêciom. W ramach tych zajêæ
odby³y siê te¿ dwa spotkania z Pani¹ Justyn¹ Zieliñsk¹, mam¹
jednego z ch³opców, która próbuje rozbudziæ w dzieciach zainte-
resowanie histori¹ Polski poprzez czytanie legend w sposób
ciekawy i ³atwy do zrozumienia.

Pragniemy aby te spotkania by³y kontynuowane, poniewa¿
ciesz¹ siê one du¿ym zainteresowaniem w�ród dzieci i przynosz¹
im wielk¹ rado�æ, a to by³o g³ównym za³o¿eniem tego przedsiê-
wziêcia.                                                           Bernadetta Bryl

PRZEDSZKOLAKI Z PUCHATKOWA
POZNAJ¥ CIEKAWE ZAWODY
Po raz kolejny grupa "Kubusie Puchatki" z Przedszkola nr

2  wziê³a udzia³ w spotkaniu z osob¹ wykonuj¹c¹ interesuj¹cy
zawód. Tym razem spotkali�my siê z mamusi¹ naszej Zosi,
pani¹ Ewelin¹, która pracuje w ZSCKR , gdzie uczy przedmio-
tu Architektura Krajobrazu.

Ca³¹ nasz¹ grup¹ zaopiekowa³y siê uczennice pani Eweliny,
które w  zabawnych przebraniach oprowadzi³y nas po szkole
oraz opiekowa³y siê dzieæmi podczas ca³ego pobytu w ich pla-
cówce.

Mamusia Zosi opowiedzia³a dzieciom o swojej pracy, dzieci
mog³y obejrzeæ, a nawet dotkn¹æ ró¿nego rodzaju makiety ogro-
dów, które przygotowywali uczniowie. Zapozna³y siê z ró¿nymi
projektami, ksi¹¿kami, ale najciekawsza okaza³a siê tablica inte-
raktywna. Ka¿de dziecko mia³o mo¿liwo�æ przy asy�cie starszych
kole¿anek co� na niej narysowaæ lub napisaæ.

Dzieci wziê³y udzia³ w zajêciach plastycznych, na których ry-
sowa³y martw¹ naturê, a nastêpnie same zosta³y zabawnie po-
malowane na twarzach przez pomys³owych uczniów.

Po s³odkim poczêstunku, kolorowymi balonikami wrócili�my
do przedszkola, gdzie dzieci w formie plastycznej odzwierciedli-
³y swoje wyobra¿enia o wymarzonym ogrodzie.

Pani Ewelinie, Dyrekcji ZSCKR  oraz uczniom serdecznie dziê-
kujemy za tak mi³e i ciekawe ugoszczenie nas.

                                                           Magdalena Szafrañska

  PRZEDSZKOLAKI  DOKARMIAJ¥
ZIM¥ PTAKI I ZWIERZÊTA LE�NE

 19 lutego dzieci z grup starszych ,,AKADEMII  PRZED-
SZKOLAKA" I ,,SMERFY'' z Przedszkola nr 1 wybra³y siê do
lasu ,,MARYSIEÑKA''.

Celem tej wycieczki by³o uwra¿liwienie dzieci na potrzebê do-
karmiania zwierz¹t le�nych i ptaków w okresie zimy. Las to miej-
sce, gdzie mo¿na naj³atwiej zaciekawiæ dziecko otaczaj¹c¹ przy-
rod¹. Poprzez bezpo�redni¹ obserwacjê ³atwiej jest dziecku po-
znaæ ten tajemniczy �wiat zwierz¹t i ro�lin.

Wycieczki do lasu organizujemy w ró¿nych porach roku.
Jesieni¹ wybrali�my siê do

Arboretum w Raciborzu gdzie
dzieci pozna³y wiele gatunków
drzew i ro�lin,  odwiedzi³y mini
zoo. Podczas jesiennych spa-
cerów dzieci wspólnie z rodzi-
cami uczestniczyli w przed-
szkolnej  zbiórce ¿o³êdzi i kasz-
tanów gromadz¹c zapasy dla
zwierz¹t na zimê.

Te smako³yki i wiele innych
zawie�li�my do lasu w zimowy
i mro�ny dzieñ. Na miejscu w
lesie powita³ uczestników wy-

prawy pan kierownik Józef Florek, który zaprosi³ przedszkola-
ków na spacer le�nymi �cie¿kami do pa�nika. Po drodze dzieci
s³ucha³y ciekawostek przyrodniczych obserwowa³y tropy na
�niegu i podziwia³y las w zimowej szacie.

Dzieci zadowolone ,pe³ne wra¿eñ i bogate w nowe do�wiad-
czenia powróci³y do przedszkola.

 Sk³adamy serdeczne podziêkowania
US£UGOM KOMUNALNYM LASU MARYSIEÑKA

Zdjêcie najm³odszej grupy przedszkolnej "Biedronki" z Przed-
szkola nr 1 na spacerze w poszukiwaniu pierwszych oznak tego-
rocznej wiosny                                                                      Joanna Gê�la

    Podczas podsumowania w dniu 6.03.2013r. dzia³alno�ci
upowszechnieniowej Opolskiego O�rodka Doradztwa Rol-
niczego w £osiowie Placówka Terenowa w G³ubczycach
rozstrzygniêto konkurs

WYKWINTNE SERNIKI
 Komisja w sk³adzie: Katarzyna Bernacka Opolski Zwi¹zek
Rolników i Organizacji Spo³ecznych w Opolu, Katarzyna
¯ywot Górecka i Ewa Kiekot Opolski O�rodek Doradztwa

Rolniczego w £osiowie wy³oni³a nastêpuj¹cych laureatów :
I m. Stowarzyszenie Mi³o�ników Su³kowa
II m. Ko³o Gospodyñ Wiejskich Chomi¹¿a
III m. Stowarzyszenie KGW W³odzienin
Pozosta³e KGW otrzyma³y wyró¿nienia
KGW Lewice, KGW Chomi¹¿a, KGW Dzier¿ys³aw,
KGW Nowa Wie�, KGW Pomorzowice
                                                          Sobaszek Halina
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REHABILITACJA LECZNICZA
 W SYSTEMIE UBEZPIECZENIA
SPO£ECZNEGO ROLNIKÓW

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego zapewnia rol-
nikom poszkodowanym w wypadkach, po przebytych chorobach,
w których stwierdzono uszkodzenie narz¹dów w wyniku ciê¿-
kiej pracy mo¿liwo�ci korzystania z rehabilitacji leczniczej.

Jest ona organizowana w formie 21-dniowych turnusów, pro-
wadzonych we w³asnych Centrach lub O�rodkach Rehabilitacji
Rolników KRUS oraz zak³adach rehabilitacji leczniczej, z którymi
Kasa wspó³pracuje. Ka¿dego roku z rehabilitacji leczniczej ko-
rzysta za po�rednictwem KRUS  oko³o 14,5 tys. osób w kraju, a
w naszym województwie oko³o 300 osób.

G³ównym celem rehabilitacji prowadzonej w KRUS jest zapo-
bieganie niepe³nosprawno�ci lub ograniczenie jej do poziomu
umo¿liwiaj¹cego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy
w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolno�æ
do pracy w gospodarstwie ju¿ utraci³y - jej przywrócenie. Z tego
wzglêdu nale¿y podkre�liæ, ¿e rehabilitacja nie jest adresowana
do wszystkich rolników objêtych ubezpieczeniem spo³ecznym.
Mog¹ z niej skorzystaæ rolnicy, którzy nie ukoñczyli 60 lat (ko-
biety) i 65 lat (mê¿czy�ni) i nie przeszli na emeryturê lub rentê
sta³¹ oraz spe³niaj¹ jeden z nastêpuj¹cych warunków:

- podlegaj¹ ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników z mocy usta-
wy w pe³nym zakresie,

-  podlegaj¹ ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i
macierzyñskiemu na wniosek w pe³nym zakresie nieprzerwanie
co najmniej przez 18 miesiêcy przed z³o¿eniem wniosku o rehabi-
litacjê lecznicz¹ (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uleg³a
wypadkowi przy pracy rolniczej),

- maj¹ ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytu³u
niezdolno�ci do pracy, je¿eli zachowa³y zdolno�æ do samodziel-
nej egzystencji. Z rehabilitacji leczniczej mo¿na korzystaæ nie
czê�ciej, ni¿ co 12 miesiêcy.

W ka¿dym jednak przypadku, uzasadnionymi potrzebami zdro-
wotnymi pacjenta, okres oczekiwania na ponowne skierowanie
mo¿e zostaæ skrócony, a sam pobyt przed³u¿ony. Ka¿dorazowo
�wiadczenie to przyznawane jest na wniosek lekarza ustalaj¹ce-
go wskazania do odbycia rehabilitacji. Do wniosku musz¹ byæ
do³¹czone niezbêdne badania, zlecone przez lekarza.

Pierwszeñstwo w skierowaniu na rehabilitacjê maj¹ osoby:
- dla których potrzeba rehabilitacji jest uzasadniona nastêp-

stwem wypadku przy pracy rolniczej, lub
- którym ustalono prawo do zasi³ku chorobowego z tytu³u

czasowej niezdolno�ci do pracy, trwaj¹cej d³u¿ej ni¿ 180 dni, a
lekarz rzeczoznawca Kasy lub komisja lekarska Kasy orzekli wska-
zania do rehabilitacji leczniczej.

Poddanie siê rehabilitacji jest ca³kowicie dobrowolne i w ni-
czym nie ogranicza prawa rolnika do �wiadczeñ pieniê¿nych z
ubezpieczenia spo³ecznego z wyj¹tkiem prawa do zasi³ku choro-
bowego za okres przebywania w zak³adzie rehabilitacji.

Korzystanie z rehabilitacji za po�rednictwem KRUS nie po-
zbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finanso-
wanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2013 roku
W bie¿¹cym roku zaplanowano turnusy rehabilitacyjne dla 1200

dzieci ubezpieczonych rolników,  urodzonych w latach 1998-2006,
których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów)
podlega ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników z mocy ustawy.
Je¿eli rolnik jest ubezpieczony na wniosek w pe³nym zakresie -
ubezpieczenie powinno trwaæ nieprzerwanie, co najmniej rok. >>

>>>   Oddzia³ Regionalny KRUS w Opolu ma do dyspozycji
30 miejsc dla dzieci z:

- chorobami uk³adu oddechowego - do Centrum Rehabilita-
cyjnego Rolników KRUS w Szklarskiej Porêbie, od 15.07.-
04.08.2013r. -13 miejsc,

- wadami postawy i chorobami narz¹du ruchu - do Centrum
Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu, od 08.07-28.07.2013r.
- 17 miejsc.

Podstaw¹ skierowania stanowi wniosek kwalifikacyjny wy-
stawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub leka-
rza specjalistê, w leczeniu, którego pozostaje dziecko:

 wzór  wniosku dostêpny jest na stronie internetowej KRUS
www.krus.gov.pl.

Skierowanie do konkretnego o�rodka nastêpuje po kwalifika-
cji Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego.
Wnioski nale¿y sk³adaæ do 15 kwietnia 2013r.

W pierwszej kolejno�ci na turnus bêd¹ kierowane dzieci, na
które rodzice pobieraj¹ zasi³ek pielêgnacyjny.

Centrum Rehabilitacji Rolników zapewnia dzieciom ca³odzien-
ne wy¿ywienie, ca³odobow¹ opiekê lekarsko-pielêgnacyjn¹ oraz
indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekê nad dzieæmi spra-
wuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Ponadto dzieci
uczestnicz¹ce w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone s¹
od nastêpstw nieszczê�liwych wypadków przez Centralê KRUS.
Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na turnusie wraz z dojaz-
dem do Centrum w dniu rozpoczêcia turnusu i z podró¿¹ po-
wrotn¹, w dniu zakoñczenia turnusu.

Z rehabilitacji leczniczej KRUS warto skorzystaæ, aby nie do-
pu�ciæ do ca³kowitej degradacji swojego organizmu i tym sa-
mym przedwcze�nie zakoñczyæ dzia³alno�æ rolnicz¹.

Z wyrazami szacunku
                 Jan Krzesiñski   Dyrektor OR KRUS  W Opolu

PRZEDSZKOLE KLÍÈEK
I PRZEDSZKOLE NR 2

 - PRZEP£YNIEMY GRANICE
W ramach projektu PRZEP£YNIEMY GRANICE - WSPÓL-

NE KURSY P£YWANIA DLA DZIECI wspierane przez Euro-
region Pradziad w ramach Programu Operacyjnego Wspó³-
pracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzecz-
pospolita Polska na realizacjê mikroprojektów, ju¿ od ubieg³e-
go lutego trwaj¹ wspólne zajêcia p³ywania dla ma³ych dzieci.

Polskie dzieci ra-
zem z dzieæmi z
przedszkola Klíèek
regularnie spoty-
kaj¹ siê w ka¿d¹
�rodê na kursach
p³ywania w "Dzie-
ciêcym studio
Mewa", które znaj-
duje siê na parterze
przedszkola Klíèek. W basenie o wymiarach 3 x 5m2 z wod¹ o
temperaturze 32°C, dzieci w mieszanych grupach nie tylko bawi¹
siê w gry wodne w przyjemnie ciep³ej wodzie, ale tak¿e ucz¹ siê
nurkowaæ, oddychaæ w wodzie oraz p³ywaæ w wodzie.  Ucz¹ siê
rozpoznawaæ i respektowaæ otoczenie wodne, a tym samym wy-
twarzaj¹ w sobie pozytywne relacje z wod¹. Kursy prowadzi
profesjonalny wyk³adowca p³ywania, który w basenie pomaga
w komunikacji z polskimi dzieæmi z przedszkola z G³ubczyc.
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" RADA REGENTÓW"
 9 marca 2013r w Zawadzkiem odby³ siê 19 turniej karate
"RADA REGENTÓW". W zawodach startowa³o 350 zawod-

ników z 26 klubów z Polski i Czech. Ludowy Zespó³ Sportowy
Karate-Do G³ubczyce re-
prezentowali: Klaudia
Bociek, która w kumite
kadetek zdoby³a br¹zowy
medal, Szymon Cie�lik,
który w kata 11 lat zdo-
by³ z³oty medal, Maciej
Kowalczyk, który w kata
9 lat zdoby³ z³oty medal
oraz w kata dru¿ynowym

z Aleksandrem Kolasa i Jakubem Ptaryjarchem zdobyli z³oty
medal, Lulia Hac, która w  kata 7 lat zdoby³a z³oty medal, Franci-
szek Wysocki, który  w kata 7 lat zdoby³ srebrny medal, Alek-
sander Kolasa w kata 9 lat zdoby³ br¹zowy medal, Martyna Do-
³han, która w kata 7 lat zdoby³a br¹zowy medal, Tomasz Kolasa,
który w kata 7 lat zdoby³ br¹zowy medal oraz br¹zowy medal
Jakub Ptaryjach w kata 8 lat Bez medalu tym razem ale po kilku
wygranych pojedynkach wrócili Michalina Jung, Klaudiusz Le-
liñski, Mateusz Stankiewicz, Mateusz Bryczek oraz Dominika
Ha³adus.Dziêkujê zawodnikom za wspania³e wyniki sportowe a
rodzicom za zawiezienie dzieci na zawody i glo�ny doping.

05.03.2013 z inicjatywy  dowództwa  jednostki strzeleckiej
3009 G³ubczyce im. p³k Stanis³awa Gliñskiego ZS STRZE-
LEC OSW g³ubczyccy strzelcy  uczestniczyli w zajêciach zor-
ganizowanych  i przeprowadzonych przez funkcjonariuszy �l¹-
skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej. Wyk³ad by³ skierowany
do uczniów Szko³y Podstawowej nr 1 w G³ubczycach.

Pogadanka dotyczy³a min.  profilaktyki antynarkotykowej,
bezpiecznego zachowania siê na drodze oraz informacji doty-
cz¹cych przekraczania granic w szczególno�ci osób niepe³no-
letnich. Ponadto zapoznano uczestników z celami i zadaniami
Stra¿y Granicznej. Natomiast strzelcy przestawili uczniom histo-
rie Ruchu Strzeleckiego oraz przybli¿yli postaæ marsza³ka J. Pi³-
sudskiego.

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z przeprowadzonych zajêæ
Tego typu spotkania s¹ sta³ym elementem dzia³alno�ci g³ub-

czyckiej jednostki strzeleckiej. <tobix@op.pl>

16marca 2013r we Wroc³awiu odby³y siê Miêdzynarodowe
Zawody Karate " FUNAKOSI  CUP"

 W zawodach star-
towa³o 348 zawodni-
ków  z 35 klubów
Polski, Czech, S³owa-
cji, Anglii i £otwy.
Ludowy Zespó³
Sportowy Karate-Do
G³ubczyce reprezen-
towa³ Szymon Cie-
�lik, który w kata 11
lat przy konkurencji

oko³o 60 zawodników zdoby³ br¹zowy medal.
W dniach 2-3 marca 2013 w £odzi odby³ siê w karate WKF

IX Puchar �wiata "HARASUTO  CUP" W zawodach startowa-
³o 900 zawodników z 16 pañstw i 96 klubów. LUDOWY ZESPÓ£
SPORTOWY Karate-Do G³ubczyce reprezentowali: kadetka Klau-
dia Bociek, Szymon Cie�lik, który startowa³ w kata 12-13 lat oraz
w swojej kategorii wiekowej 10-11 lat oraz kumite 10-11 lat, Ma-
ciej Kowalczyk, Jakub Patryjach, Klaudiusz Leliñski, Mateusz
Bryczek oraz Michalina Jung. Zawodnicy nasi wygrywali po
kilka pojedynków w swoich kategoriach ale najbli¿ej strefy fina-
³owej byli: w kata 12-13 lat i 10-11 lat oraz w kumite 10-11 lat
Szymon Cie�lik oraz Maciej Kowalczyk w kata 9 lat.

                                                                             Janusz Ho³da

Miêdzynarodowy Turniej Taekwon-do
OPEN DUTCH

W dniu 20.01.2013 w Holenderskiej miejscowo�ci Best w
Hali Sportowej "Naestebest" odby³a siê kolejna edycja miê-
dzynarodowego turnieju Taekwon-do OPEN DUTCH.

Wziê³o w nim udzia³ oko³o 650 zawodników z czternastu
pañstw: Jamajka, Belgia, W³ochy, Portugalia, Polska, Hiszpania,
Finlandia, Norwegia, Szwecja, Irlandia, Szwajcaria, Niemcy i
Wielka Brytania. Barwy Klubu Sportowego Taekwondo G³ub-
czyce pod wodz¹ trenera
Daniela Jano reprezentowali
Wsiaki Marta, S³odkowski
Bartosz, Konik Karolina, Go-
calska Katarzyna.

Wsiaki Marta po bardzo
wyrównanym pojedynku w
indywidualnych walkach se-
niorów do 62kg minimalnie
przegrywa pierwsza walkê.
Odrabia to w walkach dru¿y-
nowych gdzie Polska dru¿yna nie daje ¿adnych szans rywalkom
i wygrywaj¹ ca³a konkurencjê w finale pokonuj¹c Reprezentacje
Niemiec. Marta stacza dwie bardzo dobre walki, które koñcz¹ siê
jej zwyciêstwem.

 S³odkowski Bartosz w drodze do fina³u w walkach juniorów
powy¿ej 75kg stoczy³ trzy zwyciêskie pojedynki na bardzo wy-
sokim poziomie. W walce fina³owej Bartosz spotka³ siê z repre-
zentantem Szwajcarii po wyrównanym pojedynku minimalnie
przegrywa zajmuj¹c drugie miejsce w tej konkurencji.

Du¿a niespodziankê trenerowi Jano przyniós³ wystêp zawod-
niczki z najkrótszym sta¿em. Gocalska Katarzyna startuj¹ca w
konkurencji walk juniorów do 55kg. W pierwszym pojedynku
jednog³o�n¹ decyzj¹ sêdziów pokona³a zawodniczkê z Portuga-
lii. W walce fina³owej nie da³a ¿adnych szans rywalce z Legnicy
i tym samym zajê³a pierwsze miejsce w swojej kategorii

By³ to pierwszy turniej w sezonie 2013 po wynikach widaæ ze
podopieczni trenera Daniela Jano s¹ dobrze przygotowani do
przysz³ych startów. Zapowiada to kolejne zwyciêstwa na ma-
tach ogólnopolskich i miêdzynarodowych

                                                                                          BB

 ZS STRZELEC OSW

Burmistrz G³ubczyc informuje (dok. ze str. 6)
o podaniu do publicznej wiadomo�ci poprzez wywieszenie na

tablicy og³oszeñ oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzêdu
Miejskiego w G³ubczycach w dniu:   5. 18.03.2013 r. wykazu obej-
muj¹cego nieruchomo�æ przeznaczon¹ do oddania w dzier¿awê,
po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Kochanowskiego, oznaczon¹
wed³ug ewidencji gruntów jako czê�æ dzia³ki nr 285/46 o po-
wierzchni 0,0058 ha.
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REKLAMA W G£OSIE G£UBCZYC
 G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o zasiêgu gminy,

w formacie A4 z ok³adk¹ w kolorze. Ukazuje siê na prze³omie
miesiêcy w nak³adzie 1200 egz. oraz w wersji elektronicznej.
Reklamy - tylko czarno bia³e na wewnêtrznych stronach -
podstawowy modu³ - w  ramce 9x9cm, jednorazowa edycja

100,00z³ +VAT, przy wiêkszej ilo�ci cenê mo¿na negocjowaæ.
   Tre�æ reklam nadsy³aæ  w wersji elektronicznej w pliku JPG

(rozdz. 300dpi) na adres e-mail "janwac @o2.pl", w terminie do
15. ka¿dego miesi¹ca na miesi¹c nastêpny, wraz z podaniem

"parametrów" niezbêdnych do wystawienia
 Faktury Vat   przez Miejski O�rodek Kultury.

 BIBLIOTEKA MIEJSKA I GMINNA
 W G£UBCZYCACH  RATUSZ IIP

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

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

Oddzia³ dla dzieci pn.8.00-16.00 wt-pt.10.-18.00
Inne dane dotycz¹ce dzia³alno�ci Biblioteki

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

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

PRACOWNIA KRAWIECKA
"FENIKS"

 G³ubczyce tel. 537-024-107 ul. Staszica 9/2
 (jednokierunkowa naprzeciw szko³y muzycznej)

- ubiory - codziennego u¿ytku, alby komunijne

- ubrania - okoliczno�ciowe, wizytowe, ochronne,
         firmowe, medyczne,  dla gastronomii i motocyklistów

- stroje - historyczne, dla bractw rycerskich, kostiumy
                      do gier terenowych,  dla grup scenicznych,
                       tanecznych i muzycznych

- aran¿acje -  okienne, firany, lambrekiny, wachlarze,
                                     rolety, panele okienne

- przebrania - karnawa³owe, okoliczno�ciowe
                                      dla doros³ych i dzieci

- us³ugi - kaletnicze, wszywanie zamków do skór,
                          skracanie ko¿uchów, poprawki i przeróbki
                          krawieckie, us³ugi od rêki w ramach pogoto-
                           wia krawieckiego, torby, torebki, autorskie lub
                          pod zamówienie, torby na laptopy

- wszelkie nietypowe zlecenia
- z zakresu krawiectwa,  szkolenia indywidualne

ceny - przystêpne

FHU MARIOX
imp-eks

 Mariusz £ankowski
ul. Ko³³¹taja 3b,

48-100 G³ubczyce
Tel. i fax +48 77 485 98 77,  Kom. +48 605 132 301

Nasze us³ugi:
Us³ugi maszynami budowlanymi,

Us³ugi walcami drogowymi,
Sprowadzanie maszyn bud. i rol.

Naprawy i wynajem maszyn,
Prace rozbiórkowe,

Wykopy fundamentowe,
Równanie terenu,

Transport,
Instalacje gazowe,

Kontakt
strona internetowa wwwmariox.pl
adres e-mail mariox@mariox.pl
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STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ HARCERSTWA
W G£UBCZYCACH NR KRS: 0000151717

         PRZEKA¯ 1% DLA HARCERSTWA
NASZE CELE TO:

-WYCHOWANIE M£ODEGO CZ£OWIEKA W DUCHU HARCERSKICH IDEA£ÓW
- ORGANIZACJA  WYPOCZYNKU POZALEKCYJNEGO DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y Z NASZEGO POWIATU

- ROZWIJANIE ZAINTERESOWAÑ I POPULARYZACJA TURYSTYKI, SPORTU,
KULTURY I ZDROWEGO STYLU ̄ YCIA

- ORGANIZACJA HARCERSKIEJ AKCJI LETNIEJ, HARCERSKIEJ AKCJI ZIMOWEJ, BIWAKÓW, RAJDÓW,
WSPIERANIE GROMAD I DRU¯YN HARCERSKICH W ICH DZIA£ANIU,

SZKOLENIE KADRY INSTRUKTORSKIEJ I FUNKCYJNYCH
ADRES: UL. KO�CIUSZKI 24, 48-100 G£UBCZYCE, WOJ. OPOLSKIE, TEL/FAX 0774852678

�WIÊTO TADEUSZA KO�CIUSZKI -
PATRONA SZKO£Y PODSTAWOWEJ
NR 1 Z ODDZ. INTEGRACYJNYMI

W tym roku Dzieñ Patrona w naszej szkole  przypad³  na  20
marca. Ju¿ o godzinie 9.00 rozpocz¹³ siê uroczysty wymarsz
spod szko³y w kierunku Miejskiego O�rodka Kultury, w któ-
rym mia³a odbyæ siê uroczysto�æ.

Zarówno nauczyciele, jak i ubrani w stroje galowe uczniowie
, w podnios³ym nastroju maszerowali ulicami G³ubczyc na spo-
tkanie z ¿yw¹ lekcj¹ historii.  Wype³niona po brzegi sala z pod-
ekscytowaniem wyczekiwa³a rozpoczêcia  akademii.

Wreszcie o godzinie 10.00 da³o siê s³yszeæ pierwsze nuty
poloneza. Dziewczynki i ch³opcy z klas I - III , przebrani w
piêkne staropolskie stroje dumnym i pewnym krokiem wkro-
czyli na scenê, wprowadzaj¹c zaproszonych go�ci w stan za-
dumy i refleksji.

  Nastêpnie pani dyrektor szko³y , mgr Jolanta Wojtu� powita-
³a wszystkich obecnych na sali m¹drym s³owem o wychowaniu
dzieci w duchu godnym i szlachetnym, czego dowodem by³y
dalsze wystêpy uczniów naszej szko³y.

  Po programie artystycznym "¯ywa lekcja historii o Tade-
uszu Ko�ciuszce" w wykonaniu uczniów klasy IVb  prezento-
wali siê min. harcerze, �piewaj¹c patriotyczne pie�ni, dzieci ze
stowarzyszenia Alia, które wspólnie z opiekunem przygotowa³y
krótki program o pomocy dzieciom niepe³nosprawnym . Swoj¹
dzia³alno�æ przedstawi³ równie¿ Samorz¹d Uczniowski  oraz dzia-
³aj¹cy w naszej szkole  klub SKO. Nale¿y równie¿ wspomnieæ o
prê¿nie dzia³aj¹cej sekcji dziennikarskiej pisz¹cej artyku³y do
gazetki szkolnej Uczenniczek, a tak¿e sekcji Karate, której repre-
zentanci w sposób perfekcyjny przedstawili  umiejêtno�ci na-
byte w czasie szkoleñ pod okiem pana J. Ho³dy.

Jednym z punktów programu by³ równie¿ wystêp szkolnej
grupy teatralnej Kwiaty Polskie pt. "O co ta wojna?".

 Innymi s³owy przedstawiona zosta³a paleta dzia³añ nauczy-
cieli maj¹cych na celu pobudzanie i rozwijanie wszelakich  zain-
teresowañ m³odych ludzi , umo¿liwiaj¹c im po¿yteczne spêdza-
nie wolnego czasu, wdra¿anie do pracy nad sob¹ oraz  umiejêt-
nej wspó³pracy w grupie rówie�niczej.

Wystêpy zakoñczy³ Krakowiak w wykonaniu naszych naj-
m³odszych. Oprawê muzyczn¹ u�wietni³y dzieci nale¿¹ce do szkol-
nego chóru.

Jeste�my dumni ,¿e nasi uczniowie wykazuj¹ siê niezwyk³¹
dojrza³o�ci¹ w d¹¿eniu do rozwijania swoich pasji, talentów po-
przez uczestnictwo w ró¿nych formach aktywizuj¹cych. Mamy
nadziejê, ¿e dziêki zrozumieniu i akceptacji rodziców osi¹gniemy
jeszcze wiêksze rezultaty w krzewieniu kultury w�ród dzieci.

           mgr Monika Juzwiszyn

�P. JÓZEF MAÆKÓW
Po d³ugim i nie³atwym ¿yciu ¿egnamy dzi� naszego kolegê -

kombatanta Józefa Maæków porucznika rezerwy Wojska Pol-
skiego - wspania³ego ojca, dziadka i pradziadka, który odszed³
na wieczn¹ wartê. Ostatni - na Ziemi G³ubczyckiej - ¿o³nierz
Korpusu Ochrony Pogranicza powo³anego dla obrony granic
przed inwazj¹ bolszewick¹ w kampanii wrze�niowej 1939r.

Józef Maæków urodzi³ siê
na Kresach Wschodnich 19
kwietnia 1919r. w miejsco-
wo�ci Majdan, pow. Kop-
czyñce woj. Tarnopol. M³o-
do�æ spêdzi³ przy rodzicach
do 1939r.Od 27. kwietnia
1944 do18 sierpnia 1945r.
s³u¿y³ w 6 Pu³ku Artylerii
lekkiej 4. Dywizji Piechoty imienia Jana Kiliñskiego. Przeszed³ z
Pu³kiem ca³y szlak bojowy - walki o Warszawê, Wa³ Pomorski,
Ko³obrzeg i Berlin. Dzia³ania wojenne zakoñczy³ nad £ab¹. Po
wojnie zamieszka³ z ¿on¹ i dzieæmi na Ziemi G³ubczyckiej, tu pra-
cowa³ zawodowo i spo³ecznie. Od 1 czerwca 1950r. do 31 maja
1975 r. pracowa³ w Powiatowej Radzie Narodowej w G³ubczy-
cach. Nastêpnie do 30 wrze�nia 1979r.  pracowa³ w Okrêgowym
Zarz¹dzie Dochodów  Pañstwa. Od 1.10.1979r  przebywa³ na
emeryturze, dopracowuj¹c w PSM, By³ inicjatorem powstania
Zrzeszenia �piewaczego i chóru "Pochodnia" oraz za³o¿ycielem
i prezesem Zwi¹zku Pszczelarskiego. Dzia³a³ spo³ecznie w Zwi¹z-
ku Strzeleckim, w Zarz¹dzie  Zwi¹zku Kombatantów RP i by³ych
Wiê�niów Politycznych. Dok¹d starcza³o si³ uczestniczy³ w uro-
czysto�ciach z okazji rocznic i �wi¹t pañstwowych w ko�ciele i
przy pomniku osobi�cie lub pó�niej przy wsparciu wnuczki. Kie-
dy by³ jeszcze w pe³ni si³ organizowa³ spotkania z ³odzi¹ w szko-
³ach podstawowych i �rednich. Ca³e swoje pracowite ¿ycie po-
�wiêci³ Bogu i Ojczy�nie. Za dzia³alno�æ wojenn¹ i spo³eczn¹
odznaczony zosta³: Krzy¿em Oficerskim,  Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem
za Udzia³ w Wojnie Obronnej 1939r., Medalem za Warszawê,
Medalem za Berlin, Medalem Zwyciêstwa i Wolno�ci, Odznak¹
Weterana za Wolno�æ i Niepodleg³o�æ Ojczyzny, Honorow¹ Od-
znak¹ Zwi¹zkow¹ za zas³ugi dla finansów,  Zas³u¿ony Pracownik
Rolnictwa, Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury, Odznak¹ Honorow¹ Chó-
ru i Orkiestr, Medalem za zas³ugi dla ZKRPibWP. Z okazji 90. uro-
dzin wyró¿niony zosta³ "Honorowym Herbem G³ubczyc"

Wszystkie odznaczenia kol. Józef Maæków przekaza³ do Po-
wiatowego Muzeum Ziemi G³ubczyckiej w Ratuszu Miejskim.

 ̄ egnaj Kolego, Spoczywaj w Pokoju.
Amelia Mamczar - prezes (na zdjêciu J. Maæków w �rodku)



    Kwiecieñ 2013  nr 4/239 17

ZJAZD UCZNIÓW
PROF. LEOKADII WIERZCHOWIEC I

PROF. MARII LATKOWSKIEJ-HOMONCIK
PAÑSTWOWEGO TECHNIKUM ROLNICZEGO

Z LAT 1976-1981
Zapraszamy wszystkich, którzy rozpoczynali lub  koñczyli

naukê w klasie �Prof. Leokadii Wierzchowiec oraz Prof. Ma-
rii Latkowskiej-Homoncik 5-cio letniego technikum w Pañ-
stwowym Technikum Rolniczym w G³ubczycach. Naukê rozpo-
czynali�my w roku 1976, a koñczyli�my w roku 1981.

Organizatorzy: Henia Szubryt, Ma³gosia Wo�niak, Marysia
Mrówka, Jurek Przemy�lañski (kom.515202515; e-mail: ju-
rex.616@wp.pl), Piotrek £oboda, Witek Kolowca (kom.509049573;
e-mail: ).mzmotor@op.pl

Zjazd odbêdzie siê w pi¹tek po Bo¿ym Ciele w dniu 31 maja
2013r  godz.14, zbiórka przed wej�ciem g³ównym do szko³y -
Technikum Rolnicze w G³ubczycach ul. Niepodleg³o�ci 2.

W programie mamy przewidziane niespodzianki.
Koszt 160z³/osobê (szampan na toast, obiad, napoje, kolacja,

zimna p³yta, kawa, herbata, ciasto, kwiaty dla nauczycieli oraz
ich go�cina, zespó³).

Wp³ata powy¿szej kwoty do 31.04.2013r jest jednocze�nie po-
twierdzeniem udzia³u.

Wp³at mo¿na dokonywaæ przelewem na konto (równie¿ w wa-
lucie � nale¿y sprawdzaæ kurs �w momencie przelewu):

Konto nr: 44 1020 3714 0000 4602 0284 2987
IBAN: PL 44 1020 3714 0000 4602 0284 2987
Kod SWIFT: BPKOPLPW.
ODBIORCA: MA£GORZATA LENARTOWICZ (panieñskie

Wo�niak)     48-100 G£UBCZYCE UL.WODNA 3/2
 W tytule przelewu proszê dopisaæ:  ZJAZD 5-PTR,
imiê i nazwisko, kontakt  telefoniczny lub e-mail.
Informujcie tych, z którymi macie kontakt i do zobaczenia
na spotkaniu po latach.
                                                                            Witold Kolowca

MA£A SZKO£A,
WIELKIE TALENTY!
Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Bogdanowicach od lat odnosz¹

sukcesy w tenisie sto³owym. Dziêki swojej wytrwa³ej pracy i
treningom w tym sezonie doszli a¿ do fina³u wojewódzkiego.

Nasz¹ szko³ê reprezentowa³o troje uczniów, którzy wcze�niej
w piêknym stylu wygrywali w zawodach gminnych i powiato-
wych. Katarzyna Wiel¹dek zajê³a I miejsce w powiecie, wyprze-
dzaj¹c drug¹ z naszych zawodniczek Majê Czarnotê, która wy-
walczy³a II miejsce. W�ród ch³opców bezkonkurencyjny by³
Tomasz Baran, zajmuj¹c miejsce I. Tomasz poprawi³ przez to
swój wynik z zawodów gminnych gdzie zaj¹³ miejsce II.

 Awans do fina³u wojewódzkiego sprawi³ naszym podopiecz-
nym wielk¹ rado�æ i motywowa³ do dalszej pracy pod okiem
£ukasza Konika, nauczyciela wychowania fizycznego. - Takie
sukcesy daj¹
m³odzie¿y po-
czucie, ¿e trenin-
gi przynosz¹
owoce � mówi
nauczyciel.

 Fina³y Woje-
wódzkie w teni-
sie sto³owym
szkó³ podstawo-
wych odby³y siê w Brzegu 22 lutego 2013 roku. Nasi uczniowie
reprezentowali powiat g³ubczycki wraz z Jakubem Cury³o,
uczniem Szko³y Podstawowej nr 1 w G³ubczycach. Warto zazna-
czyæ, ¿e w zawodach brali udzia³ g³ównie zawodnicy klubowi,
którzy graj¹ w ró¿nych ligach. Mimo tak wysokiego poziomu
Kasia, Maja i Tomek podjêli walkê i pokonali kilku wy¿ej posta-
wionych zawodników.

 Postawa naszej reprezentacji podczas tych zawodów jest god-
na pochwa³y. Swoj¹ gra udowodnili, ¿e zas³u¿yli na udzia³ w finale
wojewódzkim. ̄ yczymy im dalszych sukcesów sportowych.

                                                  mgr Barbara Górnicka

G³os G³ubczyc - bezp³atny informator samorzadowy
 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach.
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Materia³y zamówione i niezamówione przyjmujemy
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w sekretariacie Urzêdu Miejskiego.
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redagowania  tekstów i zmiany tytu³ów;
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ROZWA¯ANIE

Nim zmartwychwstaniesz Panie,
Przybij¹ Ciê do krzy¿a.
Okrutni oprawcy, nieznaj¹cy lito�ci,
Zbezczeszcz¹ Twoje �wiête cz³onki.
Trwoga ogarnie przed tym, co nieuniknione,
Aby siê wype³ni³o Pismo.
Pot krwawy z Twej skroni zaleje boskie oblicze,
Przed którym, jak Mickiewicz pisa³,
"Jestem prochem i niczem".
Nim zawi�niesz na Drzewie Hañby,
Poprosisz Ojca: "Oddal ode mnie ten kielich".
Lecz proroctwo musi siê wype³niæ,
By ¿ycie ziemskie sens mia³o.
"Miecz przeniknie Jej serce" - powie ewangelista,
A Stabat Mater Dolorosa ³zy bole�ci wyci�nie.
Nim oddasz ostatnie  tchnienie
Za mnie, niegodnego cz³eka,
Niech pomnê, ¿e zbawienie wieczne
Wpisane jest w Krzy¿a cierpienie.
                                                               Maria Farasiewicz

Nouzová èísla/Numery alarmowe Èesko/Czechy Polsko/Polska
Evropské èíslo tísòového volání /Europejski nr alarmowy 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  JAD¥CYCH  DO CZECH



         Kwiecieñ 2013 nr 4/23918



    Kwiecieñ 2013  nr 4/239 19

Serdecznie Witamy 18 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych w lutym  2013 w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach, Rodzicom  -  Gratulujemy!

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

¯ELAZNE GODY PAÑSTWA MARII I W£ADYS£AWA BARCZUKÓW
¯elazne Gody Ma³¿eñskie to nieczêsty Jubileusz. Takiego Jubileuszu doczekali Pañstwo Maria i W³adys³aw Barczukowie z

G³ubczyc. Wiele ma³¿eñstw, szczególnie m³odych  zadaje sobie  pytanie. Czy jest jaka� sprawdzona recepta na d³ugi zgodny zwi¹zek
ma³¿eñski. Pan W³adys³aw nie czyni³ z tego tajemnicy przed go�æmi w�ród których byli - burmistrz Jan Krówka, przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kazimierz Naum- czyk, kierownik Urzêdu Stanu Cy-
wilnego Beata Grochalska, Adam Krupa by³y pose³ do Sejmu RP za-
przyja�niony z rodzin¹ Jubilatów. Pan W³adys³aw pozostawa³ ca³e
¿ycie  wierny swoim idea³om: "Jeden tylko Bóg wie z iloma pro-
blemami przysz³o nam siê zmie- rzyæ - góry i doliny, wzloty i upad-
ki, rado�ci i smutki, zwyciêstwa i pora¿ki, dni s³oneczne i po-
chmurne,  jak pewnie w ¿yciu ka¿dego cz³owieka. Mo¿emy dzi�
postawiæ sobie pytanie. czy chcieliby�my jeszcze raz, od po-
cz¹tku przechodziæ przez minio- ne lata. Zdecydowanie nie! Choæ
Bogu nale¿y siê wdziêczno�æ za troskê, ochronê, pomoc i prowa-
dzenie, za dowody Jego ³aski i mi³osierdzia jakie nam okazywa³,
a¿ do dnia dzisiejszego. Jeste- �my Mu za to bardzo wdziêczni"
Pañstwo Barczukowie brali �lub w 1948 r. w Urzêdzie Stanu Cywilnego przy ul. Wroc³awskiej w G³ubczycach, wychowali sze�cioro
dzieci. Córka pracuje w szpitalu w G³ubczycach, syn mieszka w Warszawie, jest pastorem, pozosta³a czwórka (córka i trzech synów)
mieszkaj¹ w Chicago. Pan W³adys³aw swoje ¿ycie zawodowe zwi¹za³ z Pañstwowym O�rodkiem Maszynowym w G³ubczycach, a
Pani Maria w tym czasie zajmowa³a siê prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Pañstwo Barczukowie ciesz¹ siê dziewi¹tk¹
wnuków i szóstk¹ prawnucz¹t. Oboje pochodz¹ z Kresów Wschodnich - Zbara¿a i Krzemieñca. Ulubionym �rodkiem lokomocji Pana
W³adys³awa jest nadal rower.

 Do ¿yczeñ ̄ elaznym Jubilatom do³¹cza siê redakcja G³osu G³ubczyc.                                                                       Jan Wac

Bartnicki Oskar
c.Agnieszki G³ubczyce
26.02.13 16.35 4100-60

Bródka Antoni
s.Katarzyny G³-ce

28.02.2013 17.10 3700-58

Czarnota Natalia
c.Joanny  Rdzistów

28.02.2013 8.00 3750-57

Danielewicz Maria
c.Saletry Kietrz

12.02.2013 15.15 3550-54

Durda Majka c.Magda-
leny �ciborzyce Wlk .

24.02.2013 9.15 3350-53

Kwiatkowski Tobiasz
s.Justyny Baborów

09.02.2013 17.30 2600-49

Kwitkowska Martyna
c. Barbary G³ubczyce

08.02.2013 3.45 3450-56

£ubocki Szymon
s.Justyny  Kolonia W³.
16.02.2013 1.25 3350-55

Magdziarz Mateusz
s.Magdaleny

18.02.2013 8.35 3400-56

Makiola Marta
c.Agnieszki Opole

04.02.2013 8.45 3800-55

Prus Maja c.Anny
Pomorzowiczki

03.02.2013 0.40 3550-57

Sarapata Wiktoria
c.Magdaleny G³ubczyce
07.02.2013 13.50 3050-54

Sobel Dzastin
c.Agnieszki G³ubczyce
28.02.2013 3.45 3400-53

Szelepa Dominik
s.Izabeli Chró�cielów
26.02.2013 23.30 3200-56

�lesarew Artur
s.Moniki Bernacice

24.02.2013 21.35 2750-52
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PODSUMOWANIE DZIA£ALNO�CI WDRO¯ENIOWO-DORADCZEJ  ZA ROK 2012
ZESPÓ£U SPECJALISTÓW TERENOWEGO ZESPO£U OPOLSKIEGO O�RODKA DORADZTWA

ROLNICZEGO W G£UBCZYCACH


