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10 LAT PARTNERSTWA MIAST
I RODZIN (2002 - 2012)

  "2. lipca 2002 roku chór pana Tadeusza przyby³ do Saint -
Remy- sur Avre. Zaprezentowa³ nam pie�ni i tañce na placu
targowym. Pakt przyja�ni zosta³ podpisany miêdzy miastami
Saint- Remy - sur Avre i G³ubczycami przez Patrika  Riehl(foto
str.2) i Józefa Picha. W nastêpnym roku pojechali�my autoka-
rem ¿eby odkrywaæ G³ubczyce - 1418 km, 26 godzin podró¿y,
podczas której na parkingu Marn la Vallee trzeba by³o napra-
wiæ autokar. Wszyscy którzy tam byli dobrze to pamiêtaj¹. Od
tego momentu ka¿dego roku delegacja pokonuje tê odleg³o�æ
samolotem. Ani te kilometry, ani bariera jêzykowa ni zniechê-
caj¹ nas. To dlatego dzisiaj  tu jeste�my razem, ¿eby �wiêtowaæ
nasze 10 urodziny. Mam nadziejê, ze te wymiany bêd¹ konty-
nuowane równie¿ w nastêpnych latach."
        T¹ retrospekcj¹  Joelle Silly - prezes Stowarzyszenia -  przy-
pomnia³a pocz¹tki wspó³pracy i powita³a (7.07.2012) nasz¹ 32 -
osobow¹ grupê w Teatrze Miejskim  na oficjalnej uroczysto�ci
10-lecia wspó³pracy miêdzy samorz¹dami i rodzinami G³ubczyc i
francuskiego Saint Remy sur Avre (foto str.2).
   W³adze samorz¹dowe Saint Remy z merem Patrikiem Riehl
wspólnie ze Stowarzyszeniem Miast Partnerskich  niezwykle bo-
gato i uroczy�cie przygotowa³y nie tylko czas naszego pobytu.
Ju¿ wcze�niejszy tydzieñ po�wiêcony by³ w szko³ach propago-
waniu informacji o Polsce i G³ubczycach.(foto str.2) Miasto zdo-
bi³y plakaty, girlandy uliczne z proporców  z herbami naszych
miast, wystawy fotograficzne, wydano widokówkê z g³ubczycki-
mi zabytkami, kolorowy album fotograficzny ilustruj¹cy ka¿d¹ z
dziesiêciu wizyt, staranie dobierano liczne drobiazgi z  wkompo-
nowanymi polskimi elementami, zorganizowano pochód uliczny
z atrakcjami i kataryniarzem - wszystko to �wiadczy³o  jak wielk¹
wagê w³adze miasta i stowarzyszenia przyk³ada³y do jubileuszu.
Nie szczêdzono �rodków i si³ nie tylko na oprawê zewnêtrzn¹ ale
i na zapewnienie nam poznania Francji i Pary¿a.
      Jeden dzieñ przeznaczono na autobusow¹ wycieczkê po Pa-
ry¿u z polskim przewodnikiem by pokazaæ najcenniejsze jego za-
bytki:  Francuski Teatr Narodowy,   Pa³ac Sprawiedliwo�ci, Opera
Bastylia na  Placu Bastylii, historyczna  Sorbona 1257r.- jeden z
najstarszych i najbardziej znanych uniwersytetów w Europie,
Akademia  Francuska  - College de France gdzie wyk³adali z Po-
laków  A. Mickiewicz i Jerzy Grotowski, Plac Zgody, Plac Vendo-
me -  pomnik chwa³y armii Ludwika XIV, katedra Notre Dame
-  najbardziej znana katedra dziêki �Dzwonnikowi z Notre Dame�
W. Hugo, Dzielnica £aciñska, Ogrody Luksemburskie, Pola Eli-
zejskie, £uk Tryumfalny, Pa³ac Inwalidów, stacja metra Trocade-
ro, zamiast widoku Pary¿a z  Wie¿y Eiffla (byli�my wcze�niej)
panorama  Pary¿a z Montparnas (ni¿szego o 2 piêtra od Wie¿y
Eiffla), na zakoñczenie pami¹tkowe zdjêcie grupowe przed wej-
�ciem (foto str. 2)  i rzut oka na Tour Montparnasse okaza³¹  ca-
³o�æ ale z odpowiedniej  odleg³o�ci. Jak na jeden dzieñ wra¿eñ
moc, a fotoaparaty na ci¹g³ym czuwaniu.
      Niedziela - wczesny   (bo o 7.00)  wyjazd w kierunku zamków
nad Loar¹, z ca³odniowym zwiedzaniem ZooParcu w Beauval -
jest jednym z 15 najlepszych ogrodów zoologicznych na �wiecie,
jedynym we Francji posiadaj¹cym wielkie pandy (foto str2), któ-
re ¿yj¹ tylko w 16 ogrodach zoologicznych na �wiecie, a s¹ skar-
bem narodowym Chin. W ZooParcu zyje ok. 4600 zwierz¹t ogl¹-
dali�my pokaz tresury fok. Noc w hotelu.
   Nastêpnego dnia -  zwiedzanie ogrodów w Vilandry - Ogrodów
w stylu francuskim, wokó³ ostatniego z wielkich zamków zbudo-
wanych nad Loar¹ (1536r.) w epoce renesansu. Z tarasu widoko-

wego podziwiaæ mo¿na cztery kwadraty - cztery ogrody mi³o�ci.
�Mi³o�æ czu³¹� symbolizuj¹ serca rozdzielone niewielkimi p³o-
mieniami, �Mi³o�æ parysk¹� równie¿ serca ale targane namiêtno-
sci¹
�Mi³o�æ ulotna� cztery wachlarze symbolizuj¹ ulotno�c, pomiê-
dzy nimi rogi symbol mi³o�ci zdradzonej, �Mi³o�æ tragiczna� Po-
sadzone kwiaty maj¹ barwê czerwon¹ i symbolizuj¹ przelan¹ krew.
  Jest te¿  Ogród Wodny, Ogród S³oñca, Labirynt, Zielnik, Wa-
rzywnik oraz Las z punktami widokowymi. Jako ciekawostke mo-
zna podaæ, ¿e d³ugo�c wszystkich bukszpanowych ¿ywop³oci-
ków do strzy¿enia wynosi 52 km. (foto str.2)  W ogrodzie mo¿na
spotkaæ altanki, wodospady, Pawilon  Audiencji, Salon Oriental-
ny Okazuje siê, ¿e przy pomocy zananych nam i uprawianych u
nas kwiatów, warzyw i pospolitych ro�lin  mo¿na stworzyæ nie-
powtarzalne, ¿ywe dzie³o sztuki  wymagajace co prawda ci¹g³ej
pielêgnacji i podlewania ale jest co podziwiaæ
       Zamek  w Azay le Rideau per³a architektury Renesansu z
wielkim romantycznym parkiem - charakterystycznymi dla doliny
Loary  W 1905 r. pañstwo francuskie odkupi³o zamek i park krajo-
brazowy odtwarzaj¹cy piêkno naturalnego krajobrazu. Zasadzo-
no w nim okazy ro�lin sprowadzane z dalekich krajów - cedry,
sekwoje, cypry�niki b³otne z Ameryki i mi³orzêby japoñskie. Kom-
naty zamku s³yn¹ z bogatych kolekcji arrasów, du¿ych obrazów,
historycznych portretów, W otrzymanym folderze  �Chateaux de
la Loire�� Zamki w dolinie Loary� z mapk¹ opisano 60 tego typu
atrakcji turystycznych.Gdyby poprzestaæ na zwiedzaniu tego
rodzaju zabytków mo¿na
by mieæ wypaczony obraz
historii Francji.
   Gospodarze pokazali
nam równie¿ jaskinie  tro-
glodytów w których od
�redniowiecza do XX wie-
ku mieszkali i  ¿yli rolnicy.
Biedacy wykuwali w wa-
piennych ska³ach domy,
stajnie, chlewiki dla inwen-
tarza,  pomieszczenia dla
dobytku, wozów i �ma-
szyn rolniczych�. (foto
obok) Wydobyte  ska³y
wapienne obrabiali  w po-
staci �bloczków� i sprze-
dawali na na budowê zam-
ków nad Loar¹. Na sto-
kach stanowi¹cych dachy
ich domostw uprawiali winogrona. Zapasy  zbo¿a przechowywa-
li w wykutych w ska³ach  silosach, aby zapobiec fermentacji do
zbo¿a dosypywali prosa lub gryki.
   Piêæ dni intensynej turystyki krajoznawczej po Francji, ogrom
informacji, setki zrobionych zdjêæ, tysi¹ce wra¿eñ i wspomieñ
wystarczy na d³ugo, bardzo d³ugo. Nie samymi sprawami ducho-
wymi ¿yli�my te piêæ dni, organizatorzy równie troskliwie zadbali
o strawy dla cia³a.  Kolacje i obiady u rodzin, wieczorek taneczny
z wystêpem naszego zespo³u mêskiego pod dyr. T. Eckierta i
robi¹cym  furorê �Góralu czy ci nie ¿al� (foto str.2) z bisem w
czasie obiadu po¿egnalnalnego.To nie wszystko, ale ......zacytu-
jê jeszcze  ostatnie zdanie z programu pobytu - �To krótki pobyt,
ale czekalismy na Was dla tych piêciu dni�.  Co mi pozosta³o na
zakoñczenie relacji napisaæ - dziêkujemy i do zobaczenia w  G³ub-
czycach w przysz³ym roku.                                                     Jan Wac
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W dniu 14 czerwca 2012 r. w Urzêdzie Marsza³kowskim w
Opolu odby³a siê IV Konferencja "W Trosce o �rodowisko"
organizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Opolu w trakcie której dwunastu
wy³onionym przez w³adze Funduszu laureatom wrêczono sta-
tuetki "W trosce o �rodowisko".

   W konferencji udzia³ wziê-
li miêdzy innymi cz³onkowie
Zarz¹du Województwa z
Marsza³kiem Województwa
Józefem Sebest¹, wicewoje-
woda Opolski Antoni Ja-
strzembski, przewodnicz¹-
cy Sejmiku Województwa
Bogus³aw Wierdak oraz
przedstawiciele jednostek

samorz¹du terytorialnego i spó³ek gminnych. Przyznano wyró¿-
nienia w 5 kategoriach tj. Samorz¹d terytorialny,  Gmina spó³ka
komunalna, Organizacje pozarz¹dowe, Firma, Pro publico bono.
W kategorii Gmina spó³ka komunalna nagrodzona zosta³a nasza
spó³ka: G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja spó³ka z oo Wy-
ró¿nienie jest przyznawane za szczególne zaanga¿owanie w dzia-
³ania na rzecz �rodowiska. Przypomnijmy, ¿e spó³ka przy wspar-
ciu Funduszu zrealizowa³a w okresie ostatnich trzech latach na-
stêpuj¹ce zadania:
- Sanitacja dorzecza rzeki Troi,
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalni¹ �cieków w
miejscowo�ci Pomorzowice,
- Poprawa efektywno�ci pracy oczyszczalni �cieków przy ul.
Kopernika 41 oraz ujêcia wody przy ul. Powstañców 2,
- Modernizacja czê�ci mechanicznej oczyszczalni �cieków.
Przyznane wyró¿nienie cieszy bo zosta³ zauwa¿ony i doceniony
trud w³o¿ony w realizacjê przedsiêwziêæ inwestycyjnych z za-
kresu ochrony �rodowiska na terenie naszej Gminy. Korzystaj¹c
z go�cinnych ³amów GG Zarz¹d chcia³by jeszcze raz bardzo ser-
decznie podziêkowaæ wszystkim pracownikom i wspó³pracow-
nikom spó³ki G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja którzy swoj¹
prac¹ i zaanga¿owaniem  przyczynili siê do tego sukcesu.
Ciesz¹c siê z osi¹gniêtego sukcesu ¿ywimy nadziejê, ¿e pomoc
Funduszu pozwoli nam zrealizowaæ jeszcze wiele projektów.

Konferencja naukowo-techniczna
W dniu 19 czerwca 2012 roku w G³ubczycach odby³a siê Konfe-
rencja naukowo-techniczna pn. "Systemy GIS w realizacji zadañ
samorz¹du terytorialnego, a tak¿e w zarz¹dzeaniu infrastruktur¹
sieciow¹ przedsiêbiorstw wodoci¹gowych". Patronat nad kon-
ferencj¹ obj¹³ Burmistrz G³ubczyc  Jan Krówka a wspó³organiza-
torami konferencji byli:
1. Instytut Badañ Systemowych Polskiej Akademii Nauk repre-
zentowany przez profesora Jana Studziñskiego,
2. Intergraph Polska reprezentowany przez Roberta Bry³kê,
3. G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja reprezentowane przez
Prezesa Zarz¹du Adama Ratusia.
Konferencja mia³a charakter interdyscyplinarny, jej uczestnika-
mi byli zarówno przedstawiciele samorz¹dów terytorialnych jak
i przedstawiciele przedsiêbiorstw komunalnych.
Konferencjê zaszczyli swoj¹ obecno�ci¹ miêdzy innymi:
 Burmistrz G³ubczyc Jan Krówka, Starosta G³ubczycki Józef Ko-

"W TROSCE O �RODOWISKO"
Spó³ka G³ubczyckie Wodoci¹gi

uhonorowana presti¿ow¹ statuetk¹

na zdjêciach:  Prezes Zarz¹du Adam Ratu� odbieraj¹cy statu-
etkê oraz otwieraj¹cy konferencjê

zina, przewodnisz¹cy
Rady Miejskie Kazi-
mierz Naumczyk, do-
radca ds. gospodar-
czych Marsza³ka
Województwa Opol-
skiego  Janusz Ka-
miñski,   przedstawi-
ciel Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Krzysztof Drozd, przedstawiciele miasta Krnova z Czech: Sta-
rostka Alena Kru�inová, wicestarosta Michal Brunclík, dyrek-
tor Wodoci¹gów  Eva Sindeláøová, menad¿er projektu Michal
Skalka. przedstawiciele Wodoci¹gów  z Opola, Kêdzierzyna Ko�-
la, Prudnika, Kietrza i Baborowa.
   Celem konferencji by³o zaprezentowanie ró¿nych aspektów
zastosowania Informatycznego systemu zarz¹dzania sieci¹ wo-
doci¹gow¹, w tym w szczególno�ci informacji przestrzennej (GIS)
w jednostkach samorz¹dów terytorialnych i przedsiêbiorstwach
komunalnych. System wspomaga procesy decyzyjne i zarz¹-
dzania, poprzez miêdzy innymi integracjê danych pochodz¹cych
z ró¿nych �róde³ i procesy przetwarzania, analizowania oraz wi-
zualizacji informacji przestrzennych.
  Uczestnicy konferencji mieli mo¿liwo�æ wys³uchania wyk³adu
wyg³oszonego przez  profesora Jana Studziñskiego z Instytutu
Badañ Systemowych Polskiej Akademii Nauk na temat korzy�ci
ilo�ciowych i jako�ciowych z zastosowania programów wspo-
magaj¹cych zarz¹dzanie miejskim systemem zaopatrzenia w wodê
oraz wyst¹pieñ przedstawicieli firmy Integraph na temat mo¿li-
wo�ci zastosowania systemu GIS.
    Swoimi do�wiadczeniami zdobytymi w trakcie prac wdro¿e-
niowych systemu GIS podzielili siê te¿ z zebranymi przedstawi-
ciele spó³ki  Andrzej Pilch i  Joanna Papuga.

Internetowe Biuro Obs³ugi Klienta
�pieszymy poinformowaæ Pañstwa, ¿e wdra¿any przez spó³kê
projekt Internetowe Biuro Obs³ugi Klienta wzbogaci³ siê o nowe
funkcjonalno�ci w zakresie realizacji p³atno�ci. Bardzo zachêca-
my wszystkich Pañstwa do skorzystania z nowych mo¿liwo�ci.
Dodatkow¹ zachêt¹ niech bêdzie fakt, ¿e skorzystanie z nowych
form p³atno�ci jest w chwili obecnej bezp³atne. Wiêcej szczegó-
³ów na naszej stronie internetowej www.wodociagi-glubczyce.pl
i w nastêpnym numerze GG.
                            Marcin Grabuñczyk Pe³nomocnik Zarz¹du

Komunikat
W trakcie wykonywania czynno�ci czyszczenia sieci kanaliza-
cyjnej przez pracowników spó³ki odnaleziono wiele zanieczysz-
czeñ sta³ych, w zwi¹zku z czym G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kana-
lizacja zwracaj¹ siê z pro�b¹ do mieszkañców gminy o nieodpro-
wadzanie do urz¹dzeñ kanalizacji sanitarnej i deszczowej odpa-
dów sta³ych, które powoduj¹ zmniejszenie przepustowo�ci prze-
wodów kanalizacyjnych, w szczególno�ci ¿wiru, piasku, popio-
³u, szk³a, wyt³oczyn, dro¿d¿y, szczeciny, �cinków skór, teksty-
liów, w³ókien nawet je¿eli znajduj¹ siê one w stanie rozdrobnio-
nym. Odpady sta³e znacznie zwiêkszaj¹ obci¹¿enie oczyszczalni
�cieków oraz powoduj¹ zatykanie siê sieci kanalizacyjnej co
zwiêksza koszty dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa i skutkuje wzro-
stem cen za odprowadzanie �cieków.
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"ARTY�CI W SZKOLE"
   Tak¹ nazwê nosi³ projekt innowacyjny realizowany w roku
szkolnym 2011/2012 w g³ubczyckim "Mechaniku".
  Dnia 13 czerwca br. w auli ZSM odby³o siê uroczyste zakoñcze-
nie przedsiêwziêcia autorstwa Marii Farasiewicz. Wziê³a w nim
udzia³ licznie zgromadzona m³odzie¿ jak i zaproszeni go�cie - rad-
ni gminy i powiatu oraz przedstawiciele �rodowisk twórczych.
   Program uroczysto�ci  uatrakcyjnia³  swym wystêpem Chór
Mieszany I LO w G³ubczycach pod kier. Tadeusza Eckerta. Z
kolei spektakl "Nie strój zdobi nieboszczyka" w wykonaniu gru-
py teatralnej MOK w re¿. Waldemara Lankaufa ubarwi³ uroczy-
sto�æ  tzw. "czarnym humorem".
   Po wystêpach go�ci przysz³a kolej na gospodarzy. Tak wiêc
szkolny teatr TRADYCJA przedstawi³ zabawne scenki kabareto-
wo-satyryczne, za� duet gitarowy przywo³a³ popularne hity.
Nie zabrak³o tak¿e podziêkowañ i  kwiatów, które Maria Farasie-
wicz w towarzystwie wicedyrektora - Ilony Klepackiej, wrêczy³a
swym go�ciom - uczestnikom projektu, wspó³pracownikom i
mediom patronuj¹cym innowacjom. A otrzymali je T. Eckert, W.
Lankauf, M.Pospiszel, £.Nawara, O. £.  ̄ ukowski, A.Korczyñ-
ska i G. Zaworska. Mi³ym gestem ze strony przewodnicz¹cego
Rady Rodziców ZSM Andrzeja Domereckiego - by³o wrêczenie
bukietu kwiatów  i  podziêkowanie za pracê artystyczn¹ na rzecz
szko³y, realizacjê dzia³añ innowacyjnych i umo¿liwienie m³odzie-
¿y szerszego kontaktu ze sztuk¹.
     W ramach innowacji pedagogicznej "Arty�ci w szkole" w mu-
rach "Mechanika" mia³y miejsce nastêpuj¹ce wydarzenia:
- Wrzesieñ'2011 - warsztaty wokalno-aktorskie prowadzone przez
tenora Witolda Matulkê i jego impresario - Romana Zommera,
 - Pa�dziernik '2011 - Koncert w 100-lecie urodzin Czes³awa Mi³osza
w wyk. grup estradowych MOK pod kier. Józefa Kaniowskiego,
 - Listopad'2011 - warsztaty chóralne Tadeusza Eckerta i wystêp
Chóru Mieszanego I LO w G³ubczycach pod jego kierownictwem,
 - Grudzieñ'2011 - spotkanie z  O. £azarzem - dyrektorem FOPDz
i przywo³anie franciszkañskiej tradycji bo¿onarodzeniowej,
 - Marzec'2012 - warsztaty aktorsko-re¿yserskie i etiudy scenicz-
ne re¿ysera - Waldemara Lankaufa,
 - Kwiecieñ'2012 - spotkanie z Markiem Nêdz¹ - zawodowym ak-
torem, absolwentem ZSM i szkolnego teatru TRADYCJA,
 - Czerwiec'2012 - uroczyste zakoñczenie  "Arty�ci w szkole".
   Zakoñczenie projektu, to oczywi�cie nie koniec dzia³añ arty-
stycznych ZSM. One by³y, s¹ i bêd¹ kontynuowane, zw³aszcza
w dzia³alno�ci teatru TRADYCJA ZSM
                                                                           Gra¿yna Zaworska

Informacja prasowa

DWÓCH LAUREATÓW  SAMORZ¥DOWEGO PROGRAMU
PO¯YCZKOWEGO Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

    Ze wszystkich laureatów IV edycji konkursu Samorz¹dowego Programu Po¿yczkowego, organizowanego przez Europejski Fun-
dusz Rozwoju Wsi Polskiej, dwóch reprezentuje województwo opolskie. Gmina Kolonowskie i Starostwo G³ubczyce otrzymane
�rodki finansowe wykorzystaj¹ na rozwój wiejskiej o�wiaty. Spo�ród wniosków, które nap³ynê³y w ramach IV edycji konkursu  do
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, komisja wybra³a osiemnastu laureatów. W�ród nich województwo opolskie ma
dwóch reprezentantów � s¹ nimi gmina Kolonowskie i Starostwo G³ubczyce.
      Starostwo G³ubczyce przeznaczy otrzymane dofinansowanie na budowê nowej sali gimnastycznej przy Zespole Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych.  Atutem obiektu sportowego bêdzie dwukondygnacyjne zaplecze socjalne, gdzie znajd¹ siê cztery szatnie z czê�ciami
sanitarnymi, pokój trenerski i magazyny na sprzêt sportowy. Sala zostanie po³¹czona z budynkiem szko³y, a tak¿e dostosowana do
potrzeb osób niepe³nosprawnych. Projekt ma polepszyæ jako�æ nauczania wychowania fizycznego i zachêciæ m³odzie¿ do uprawia-
nia sportu, a tym samym zdrowego trybu ¿ycia.
   Z kolei gmina Kolonowskie wykorzysta �rodki finansowe na budowê drogi na ulicy Krzywej w Staniszczach Ma³ych. Projekt
zak³ada utwardzenie drogi warstwami podbudowy wraz z wykonaniem nawierzchni. Przedsiêwziêcie ma na celu poprawê bezpie-
czeñstwa u¿ytkowników przez zwiêkszenie widoczno�ci i polepszenie komfortu jazdy. Po³¹czenie trasy z drog¹ powiatow¹ oraz
zmiana oznakowania i organizacji ruchu zdecydowanie zwiêkszy przepustowo�æ. >>> dok. str.17

      Podczas ,, DNI RATOWNICTWA'' w Baborowie, policjanci,
stra¿acy, ratownicy medyczni i wodni spotkali siê z dzieæmi i m³o-
dzie¿¹ szkoln¹. Funkcjonariusze przeprowadzili dla dzieci i m³o-
dzie¿y gimnazjalnej m.in. konkursy teoretyczne i praktyczne z
zakresu znajomo�ci zasad ruchu drogowego oraz z zasad udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej.20 czerwca br. w Zespo-
le Szkolno - Przedszkolnym w Baborowie odby³a impreza pod
nazw¹ ,, DNI RATOWNICTWA''. W imprezie udzia³ wziêli g³ub-
czyccy policjanci, stra¿acy, ratownik medyczny oraz ratownik
WOPR. Funkcjonariusze przeprowadzili dla dzieci i m³odzie¿y gim-
nazjalnej konkursy teoretyczne i praktyczne z zakresu znajomo-
�ci zasad ruchu drogowego oraz z zasad udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Jednym z punktów imprezy by³ pokaz
sprzêtu Policji i Stra¿y Po¿arnej. Bardzo du¿ym zainteresowa-
niem cieszy³o siê miasteczko ruchu drogowego, które jest na
wyposa¿eniu pojazdu specjalistycznego z KWP w Opolu.
    Ratownik medyczny oraz ratownik WOPR odpowiadali na py-
tania dzieci dotycz¹ce bezpieczeñstwa nad wod¹.W trakcie im-
prezy mo¿na by³o tak¿e oznakowaæ rower oraz oddaæ krew w
specjalistycznym autokarze Regionalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa z Opola. Na zakoñczenie najm³odszym
uczniom zosta³y wrêczone certyfikaty ,,Mali Ratownicy'' a starsi
uczniowie otrzymali dyplomy.W spotkaniu wzi¹³ udzia³ Rzecznik
KPP  m³.asp. Wojciech Nowakowski oraz dzielnicowi z Baborowa
m³.asp. Jaros³aw Bartczak i st.sier¿. Marcin Kaczmar.

DNI RATOWNICTWA

HUFIEC PRACY 8-1 w G³ubczycach
OFERTA EDUKACYJNA
NA ROK SZKOLNY 2012/2013
      Oferta skierowana jest do m³odzie¿y w wieku 15 - 18 lat.  Kszta³-
cenie ogólne obejmuje klasê II i III Gimnazjum z Oddzia³em Przy-
sposabiaj¹cym do Zawodu. Przyuczenie do wykonywania
okre�lonego zawodu odbywa siê na zasadzie p³atnych praktyk w
zak³adach pracy. M³odzie¿ kszta³ci siê w nastêpuj¹cych zawo-
dach: piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, murarz,
sprzedawca, kucharz ma³ej gastronomii, stolarz, cukiernik.
Informacji udziela:
Hufiec Pracy 8-1, ul. Ko�ciuszki 24 (MOK II piêtro)
e-mail: wychowawcy2@tlen.pl, nr tel. 77 485 26 78
Czynne od poniedzia³ku do pi¹tku 7:30 - 15:30
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GRUPA NAZIEMNEGO
 POSZUKIWANIA W AKCJI�.

18.07.2012. Pod Opolem w katastrofie lotniczej rozbi³y siê 2
statki powietrzne: samolot An-2 i �mig³owiec Mi -2. Miejsce
katastrofy nie
jest znane, wiêc
do dzia³ania wy-
rusza Grupa
Naziemnego Po-
s z u k i w a n i a
(GNP) z 10
Opolskiej Bry-
gady Logistycz-
nej.
   Tak  brzmia³o
krótkie wprowa-
dzenie w sytu-
acjê podczas zajêæ Grupy Naziemnego Poszukiwania (GNP), ja-
kie zosta³y ostatnio przeprowadzone w opolskiej Brygadzie.
Nowo�ci¹ by³o, ¿e w sk³ad æwicz¹cych wchodzili nie tylko ¿o³-
nierze batalionu sk³adowania 10 Opolskiej Brygady Logistycz-
nej tworz¹cy GNP ale i ratownicy z Grupy Ratownictwa PCK
Opole oraz strzelcy z  Jednostki Strzeleckiej 3009 G³ubczyce.
Oprócz wspó³dzia³ania z ratownikami i  g³ubczyckimi strzelcami
strzelcami opolscy ¿o³nierze æwiczyli sposób aktywowania ob-
sady GNP i dzia³anie tego elementu zgodnie z funkcjonalnym
przeznaczeniem.
     GNP podzielona na zespo³y w pierwszym etapie zajêæ prze-
szukiwa³a lasy w przypuszczalnym miejscu katastrofy lotniczej,
aby w finale trafiæ na lotnisko Opolskiego Aeroklubu w Polskiej
Nowej Wsi gdzie znajdowa³y siê "rozbite" statki powietrzne (mo¿-
liwo�ci dzia³ania GNP na prawdziwych maszynach zawdziêcza
¿yczliwo�ci oraz wspó³pracy z aeroklubem). W statkach powietrz-
nych znajdowali siê ranni ¿o³nierze - pozoranci, którzy byli ofia-
rami katastrofy. Tutaj ka¿dy z zespo³ów dosta³ oddzielne zadnie:
ewakuacja poszkodowanych ze �mig³owca, ewakuacja poszko-
dowanych z samolotu oraz rozbicie polowego l¹dowiska dla
�mig³owców Ca³o�æ ewakuacji przebiega³a sprawnie a facho-
wo�æ i sprawno�æ, z jak¹ udzielali pomocy poszkodowanym by³a
godna najwy¿szego uznania.                                           tobix

LATO, LATO, LATO, CZEKA...,
  Ale ju¿ nied³ugo, bo w³a�nie  uroczy�cie zakoñczyli�my rok
szkolny 2011\2012 w Szkole Podstawowej nr 2
  By³ piêkny, s³oneczny, czerwcowy dzieñ. Na boisku szkolnym
zebra³a siê ca³a spo³eczno�æ uczniowska, nauczyciele, pracow-
nicy administracyjni i obs³uga szko³y. Przybyli tak¿e rodzice i
zaproszeni go�cie. Go�æmi naszymi byli: zastêpca Burmistrza -
Mariusz Mróz, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Kazimierz Na-
umczyk, dyrektor Franciszkañskiego O�rodka  Pomocy Dzie-
ciom - O. £azarz ̄ ukowski, przewodnicz¹ca Rady Rodziców -
Beata Malewicz, zastêpca przewodnicz¹cej Rady Rodziców -
Rafa³ Liphardt.
   Dyrektor szko³y - Halina Tokar bardzo  serdecznie powita³a
wszystkich przyby³ych na tê radosn¹ uroczysto�æ. Szczególnie
ciep³o powita³a uczniów klas szóstych czyli absolwentów na-
szej szko³y, którzy po raz ostatni uczestniczyli w tym  apelu.
Bardzo wa¿nym momentem uroczysto�ci by³o przekazanie Pocztu
Sztandarowego m³odszym kolegom  - przedstawicielom klas pi¹-
tych. W dalszej czê�ci uroczysto�ci pani dyrektor dokona³a pod-
sumowania ca³orocznej pracy.
    Miniony rok szkolny by³ pe³en sukcesów . Uczniowie naszej
szko³y aktywnie uczestniczyli w konkursach przedmiotowych
organizowanych przez Kuratorium O�wiaty w Opolu, jak i Po-
wiatowy O�rodek Doskonalenia Nauczycieli. Du¿a grupa na-
szych uczniów otrzyma³a Nagrodê Burmistrza G³ubczyc - nagro-
dê dla ucznia zdolnego. Byli to : W kategorii : NAUKA: Alicja
�wiercz, Bartosz Trynda, Angelika Kruk, Kamila Tarnawska,
Bart³omiej Biernacki, w kategorii : KULTURA: Alicja �wiercz,
Marcel Gisal, wyró¿nienie w kategorii zespo³ów otrzyma³ zespó³
taneczny " Hawajki" za II miejsce w Powiatowym Festiwalu
Kultury, w kategorii: SPORT: Dominika Nowak, Tomasz Kow-
nacki, Jakub Mazur, Kordian Kobylnik, nagrody rzeczowe za
sukcesy zespo³owe w pi³ce siatkowej i no¿nej otrzymali: Domi-
nik Górecki, Maciej Krawiec, Tomasz Kownacki, Filip Wójcik,
Jakub Wójcik, Katarzyna Podgórska, Aleksandra Kapij, Karoli-
na Solorz, Dominika Nowak, Aleksandra Ozimkowska, Agata
Siwiec, Patrycja Cisaruk, Paulina Kornacka, Krystyna Siudmak.
W minionym  roku szkolnym nasi uczniowie zdobyli Puchar Dy-
rektora Gimnazjum nr 1 w konkursie jêzyka angielskiego, mate-
matyki, pierwsze miejsca w konkursach przedmiotowych na
szczeblu gminy i powiatu. Sukcesy artystyczne  zdoby³ zespó³
teatralny, taneczny  i recytatorzy. Nasi sportowcy po raz kolejny
przoduj¹ w kategorii szkó³ podstawowych w gminie w dziedzi-
nie osi¹gniêæ sportowych. Ogromnym sukcesem naszych
uczniów jest zdobycie w tym roku szkolnym mistrzostwa woje-
wództwa w halowej pi³ce no¿nej ch³opców - to pierwszy taki
sukces w historii naszej szko³y.
   Bardzo wa¿nym i uroczystym momentem by³o wrêczenie
uczniom klas szóstych najwy¿szego szkolnego wyró¿nienia przy-
znawanego przez Radê Pedagogiczn¹ SP nr 2. W tym roku szkol-
nym nagrodê tê otrzymali: Tomasz Kownacki, Alicja �wiercz,
Angelika Kruk, Krystyna  Siudmak, Bart³omiej Biernacki. Ucznio-
wie ci otrzymali piêkne, pami¹tkowe statuetki, a ich rodzice Listy
Gratulacyjne.  W dalszej czê�ci uroczysto�ci zostali nagrodzeni
najlepsi czytelnicy i uczniowie którzy nie opu�cili ani jednego
dnia zajêæ . Po¿egnali�my tak¿e bardzo lubianego przez dzieci -
O. £azarza, który przez 3 lata opiekowa³ siê uczniami naszej szko³y
przebywaj¹cymi we Franciszkañskim O�rodku Pomocy Dzieciom.
A na zakoñczenie uroczysto�ci pani dyrektor  szko³y Halina Tokar
skierowa³a podziêkowania do rodziców i sponsorów >>>>>>>

>>>>>> w³¹czaj¹cych siê w prace na rzecz szko³y, bez których
trudno by³oby zorganizowaæ imprezy szkolne. Do nich w³a�nie
skierowa³a piêkne s³owa: " Za dobre serce, które pochyla siê
nad tymi, którzy potrzebuj¹ pomocy, za wra¿liw¹ duszê, która
przynagla do czynienia dobra, za bezinteresowna pomoc i ¿ycz-
liwo�æ. Dziêkujê"
    Pani dyrektor podziêkowa³a tak¿e za  akceptacjê pomys³u, który
w tym roku szkolnym zaproponowa³a Rada Pedagogiczna na-
szej szko³y. Pomys³ dotyczy³ rezygnacji z kwiatów na rzecz do-
browolnej sk³adki do Skarbonki Domowego Hospicjum dla dzie-
ci w Opolu. Pomys³ zosta³ zaakceptowany, w salach lekcyjnych
sta³y skarbonki oklejone folderami dotycz¹cymi dzia³alno�ci
Hospicjum . Uda³o siê zebraæ ok. 2000 z³otych a pieni¹dze zosta-
³y przekazane tym potrzebuj¹cym. Piêkny gest ze strony zdro-
wych dzieci dla potrzebuj¹cych rówie�ników. Zakoñczenie roku
kontynuowali�my w klasach.   " Do zobaczenia we wrze�niu!" -
wo³a³y maluchy wybiegaj¹c szybko z klasy   i zamykaj¹c  szczel-
nie za sob¹ drzwi.   Drzwi do pustej i cichej ju¿ szko³y...
                                                      Marzena Ró¿nicka- �wiercz
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                                                            Od 25. czerwca do 1. lipca
25.06.2012 r patrol Policji zatrzyma³ poszukiwanego przez S¹d
Rodzinny w G³ubczycach mê¿czyznê  w celu doprowadzenia na
rozprawê.
26.06.2012 r patrol Policji zatrzyma³  i doprowadzi³ do Zak³adu
Karnego  poszukiwanego 19 -letniego mieszkañca pow. g³ub-
czyckiego.
28.06.2012r mieszkaniec G³ubczyc ujawni³ dwa pociski z II Woj-
ny �wiatowej. Pociski zosta³y zabezpieczone przez patrol saper-
ski z Gliwic.
29.06.2012r  w G³ubczycach na ul. Wroc³awskiej 61 - letni mê¿-
czyzna kieruj¹c samochodem osobowym zas³ab³ i zjecha³ na po-
bocze uderzaj¹c w przydro¿n¹ lampê.
29/30.06.2012r w G³ubczycach w godzinach wieczorowo- noc-
nych n/n sprawca wycinaj¹c otwór w blaszanej �cianie w³ama³
siê do kiosku handlowego z którego skrad³ artyku³y spo¿ywcze.
Straty 1,0 tys z³.
01.07.2012r n/n sprawca w G³ubczycach na ul. Fabrycznej z
klatki schodowej skrad³ rower.
  W minionym tygodniu dosz³o do 8 kolizji drogowych w któ-
rych nikt nie dozna³ obra¿eñ cia³a,  policjanci zatrzymali 6 kieru-
j¹cych rowerami.  Tylko w ci¹gu weekendu policjanci zatrzymali
4 nietrze�wych rowerzystów.
30.06.2012r ze Szpitala w Branicach wysz³a na przepustkê i do
chwili obecnej nie powróci³a 34 - letnia pensjonariuszka ( za-
mieszka³a na sta³e w pow. Kluczbork ). Nie nawi¹za³a tak¿e kon-

taktu z personelem Szpitala.
Rysopis : Wzrost oko³o 168
cm, szczup³ej budowy cia³a,
w³osy krótkie ciemne blond.
Ubrana by³a w niebieskie d¿in-
sowe krótkie spodenki oraz
jasny sweter. Kobieta choru-
je na schizofreniê , jest osob¹
komunikatywn¹ zdoln¹ do sa-
modzielnej egzystencji. Spra-

wê poszuki-
w a w c z ¹
p r o w a d z i
KPP w G³ub-
c z y c a c h .
(foto ni¿ej
szczê�liwy
fina³ poszu-
kiwañ)

       Od 2 lipca do 8. lipca 2012 r.
02.07.2012 r n/n sprawca  w  G³ub-
czycach na ul. Kochanowskiego z
plecaka skrad³ telefon komórkowy
na szkodê mieszkañca G³ubczyc. .
Straty 600 z³.
02.07.2012 r w G³ubczycach z klat-
ki schodowej n/n sprawca skrad³
rower Górski marki Grand.  Straty
240 z³.
02.07.2012 r w G³ubczycach  mia³
miejsce rozbój na 12 letniej miesz-
kance G³ubczyc. Dwaj m³odzi
mieszkañcy G³ubczyc w wieku 8 i 14 lat dokonali kradzie¿y bu-
tów i aipoda.  Straty 800 z³.
Policjanci z KPP w G³ubczycach ustalili i zatrzymali dwóch nie-
letnich mieszkañców
   W minionym tygodniu dosz³o do 5 kolizji drogowych w któ-
rych nikt nie dozna³ obra¿eñ cia³a, policjanci zatrzymali 2 kieru-
j¹cych rowerami.
 W dniach 5-6 lipiec w G³ubczycach n/n sprawca po ukrêceniu
k³ódki z piwnicy skrad³ pi³ê elektryczn¹.  Straty 225 z³ .
 06.07.2012 r na drodze pomiêdzy miejscowo�ciami �ciborzy-
ce Ma³e - Pomorzowiczki 52-letni mê¿czyzna kieruj¹c samocho-
dem marki Ford Mondeo z nieustalonej przyczyny zjecha³ z dro-
gi i uderzy³ w drzewo ponosz¹c �mieræ na miejscu.
Postêpowanie w sprawach  prowadzi KPP G³ubczyce

                                                                          Opracowa³:
                                            Oficer ds. Prasowo- Informacyjnych
                           Komendy Powiatowej Policji w G³ubczycach
                                                     m³. asp. Wojciech Nowakowski

INFORMACJE OFICERA PRASOWEGO
  KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

"DLA CIEBIE MAMO"

      To tytu³ koncertu z okazji Dnia Matki, który odby³ siê w sali
widowiskowej MOK w G³ubczycach, zorganizowany i wyre¿y-
serowany przez Mariê Farasiewicz.

Bogaty program artystyczny zawiera³ ró¿norodne formy sce-
niczne, a mianowicie piosenki o matce w wykonaniu solistów i
zespo³u muzycznego MARIEL, pokazy mistrzów tañca szko³y
Royal Dance Center Tomasza Nawrockiego, scenki kabaretowe
teatru TRADYCJA ZSM oraz wystêp iluzjonisty.
W�ród licznie zgromadzonej widowni by³a tak¿e grupa go�ci z
Republiki Czeskiej.  Ten wieczór obfitowa³ w niespodzianki: od
wzruszeñ i liryzmu po humor i rozrywkê.
Koncert zosta³ zarejestrowany przez TV G³ubczyce.

                           Gra¿yna Zaworska



SIERPIEÑ 2012 nr 8/2308

BRATERSTWO NIESIONE FALAMI RADIA

     Solec Anno Domini 2012, festyn rycerski, ju¿ IV edycja, z roku na rok ciekawsza. W tym roku nie zabrak³o zaproszonych Go�ci.
By³o Bractwo Rycerskie Ksiêstwa Nyskiego,  ze wspania³¹ ekip¹ pasjonatów rycerstwa i �redniowiecza, by³ Kajetan rzemie�lnik
szyj¹cy wyroby ze skóry nawi¹zuj¹ce do �redniowiecznej epoki.

Byli te¿ przedstawiciele prasy lokalnej, miêdzy innymi Tygodnik
Prudnicki, Panorama Bielska, NTO. Nie zabrak³o te¿ naszych spe-
cjalnych go�ci z G³ubczyc, cz³onków Klubu Krótkofalowców, ich
obecno�æ by³a dla nas wydarzeniem szczególnym, dziêki nim �wiat
us³ysza³ za po�rednictwem fal radiowych o naszym soleckim Fe-
stynie Rycerskim, Wspania³a ekipa  z G³ubczyc od lat jest z nami w
kontakcie za spraw¹ Arka i jego kolegów,  oni te¿ promuj¹ wspa-
nia³¹ inicjatywê jak¹ jest Szlak Rycerzy Joannitów na Ziemi Sl¹ska
Opolskiego, a co nas Rycerzy Joannitów z Komandorii Soleckiej
szczególnie cieszy, to ¿e nasi koledzy z G³ubczyc te¿ s¹ jak by na-
szymi konfratrami w rycerskiej braci, bowiem te¿ prezentuj¹ na ta-
kich imprezach Joannick¹ Braæ Rycersk¹, przywdziewaj¹c stroje i
orê¿ Joannitów. Festyn Rycerski w Solcu zreszt¹ rozpocz¹³ siê tak
naprawdê za spraw¹ G³ubczyc, parê lat temu dziêki wspania³ym
pasjonatkom historii �redniowiecza, a mianowicie  paniom Barba-
rze Piechaczek i Katarzynie Maler oraz  Andrzejowi Kurconiowi i

jego kolegom z klubu krótkofalowców. Obecno�æ kolegów z
G³ubczyc w tym roku to wspania³a sprawa, bowiem Solec zaist-
nia³ w eterze w�ród krótkofalowców i to na ca³¹ Europê, po³¹-
czyli�my siê nawet z Rycerzami z Malty, na dodatek dzieñ 24
czerwca by³ Miêdzynarodowym Dniem Rycerzy Maltañskich i
Joannitów, mówi¹c krótko, nasz Festyn Rycerski  z udzia³em
kolegów z G³ubczyc wzmocni³ nasz¹ wiê� braci rycerskiej. My-
�lê ¿e na tym nie koniec, a czas poka¿e, ¿e staæ nas, przy dobrej
wspó³pracy na wiêcej, bo pomys³ów nam nie brakuje i byæ mo¿e
ze znów siê spotkamy na jakiej� fajnej imprezie. Tu jeszcze raz
chcia³bym podziêkowaæ krótkofalowcom z Glubczyc w moim
imieniu jak i Odnowy Wsi Solec za ich tak aktywne wsparcie
promocji Szlaku Joannitów z pozdrowieniami

                                                                                                                          Józef Miiller - Komtur Rycerzy z Bractwa Maltus z Solca.
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NACZELNIK URZÊDU SKARBOWEGO
   informuje, i¿ wystêpuje 6 obszarów ryzyka, które objête s¹
szczególnym nadzorem ze strony urzêdu skarbowego.
      W ci¹gu  najbli¿szych numerów G³osu G³ubczyc, dziêki uprzej-
mo�ci redakcji bêd¹ publikowane najwa¿niejsze informacje do-
tycz¹ce poszczególnych obszarów.  Osoby zainteresowane szer-
szymi informacjami w powy¿szym zakresie zapraszamy do od-
wiedzenia strony Urzêdu Skarbowego w G³ubczycach:
www.bip.us-glubczyce.biuletyn.info.pl gdzie zamieszczone s¹
wszystkie obszary z szerokim omówieniem poszczególnej tema-
tyki.  Mo¿na równie¿ zapoznaæ siê z poszczególnymi obszarami
w siedzibie Urzêdu Skarbowego w G³ubczycach, przy ul. Fa-
brycznej nr 2,  gdzie  na Sali Obs³ugi  znajduj¹ siê wersje papie-
rowe tych obszarów.
     Na ³amach niniejszego wydania prezentujemy w wielkim
skrócie tematykê drugiego obszaru:
Podatnicy wykazuj¹cy znaczne przychody i jednocze�nie niski
dochód lub straty z tytu³u dzia³alno�ci gospodarczej oraz doko-
nuj¹cy odliczeñ z tytu³u strat z lat poprzednich
   Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych powinni
pamiêtaæ, ¿e:
- strata z danego �ród³a przychodu obni¿a dochód uzyskany z
tego samego �ród³a,
- nie podlegaj¹ rozliczeniu straty z odp³atnego zbycia rzeczy i
praw maj¹tkowych, tj. odp³atnego zbycia nieruchomo�ci lub ich
czê�ci oraz udzia³u w nieruchomo�ci, spó³dzielczego w³asno-
�ciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub u¿ytkowego oraz
prawa do domu jednorodzinnego w spó³dzielni mieszkaniowej,
prawa wieczystego u¿ytkowania gruntów oraz innych rzeczy,
- nie podlegaj¹ rozliczeniu straty ze �róde³ przychodów, z któ-
rych dochody s¹ wolne od podatku dochodowego
   Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych powinni
natomiast pamiêtaæ, ¿e:
a) przy ustalaniu straty nie uwzglêdnia siê:
- strat przedsiêbiorców przekszta³canych, ³¹czonych, przejmo-
wanych lub dzielonych w przypadku przekszta³cenia formy praw-
nej, ³¹czenia lub podzia³u przedsiêbiorców z wyj¹tkiem przekszta³-
cenia spó³ki kapita³owej w inn¹ spó³kê kapita³ow¹,
- przychodów i kosztów uzyskania przychodów, ze �róde³ przy-
chodów po³o¿onych na terytorium RP lub za granic¹, je¿eli do-
chody z tych �róde³ nie podlegaj¹ opodatkowaniu podatkiem
dochodowym albo s¹ wolne od podatku,

- strat przedsiêbiorstw pañstwowych przejmowanych lub naby-
wanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyza-
cji oraz strat instytucji kredytowej zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹
oddzia³u tej instytucji, którego sk³adniki maj¹tkowe zosta³y wnie-
sione do spó³ki tytu³u, wk³adu niepieniê¿nego na utworzenie
banku na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- Prawo bankowe.
b) strata podatkowa nie jest równoznaczna ze strat¹ bilansow¹.
Odliczeniu od dochodu podlega wy³¹cznie strata okre�lona dla
celów podatkowych, a nie strata bilansowa wynikaj¹ca z ra-
chunku zysków i strat.
Ewidencjonuj¹c zdarzenia gospodarcze w urz¹dzeniach ksiêgo-
wych nale¿y równie¿ pamiêtaæ, aby:
-  nie zani¿aæ wysoko�ci osi¹ganych przychodów;
-  nie zawy¿aæ kosztów uzyskania przychodów poprzez m.in.:
- zaliczanie w ciê¿ar kosztów i ewidencjonowanie faktur nie-
odzwierciedlaj¹cych rzeczywi�cie wykonanych us³ug,
- ewidencjonowanie faktur wystawionych przez podmioty nie-
istniej¹ce,
- zaliczanie bezpo�rednio do kosztów wydatków poniesionych
na wytworzenie lub zakup �rodków trwa³ych, gdy ustawy po-
datkowe takiej mo¿liwo�ci nie przewiduj¹,
- brak uwzglêdnienia w rozliczeniu roku podatkowego ró¿nicy
remanentów pocz¹tkowego i koñcowego,
- zawy¿anie odpisów amortyzacyjnych.
   Aby nie pope³niaæ b³êdów rozliczaj¹c stratê-  pamiêtaj aby:
- nie odliczaæ strat z innych �róde³ przychodów ni¿ z tych, z
których powsta³y, - nie rozliczaæ jednorazowo ca³ej straty,
- nie rozliczaæ w danym roku wiêcej ni¿ 50% straty,
- nie rozliczaæ ca³ej straty w przys³uguj¹cej warto�ci, je¿eli wiel-
ko�æ osi¹gniêtego dochodu w roku podatkowym ogranicza
mo¿liwo�ci odliczenia straty, - nie odliczaæ straty z dzia³alno�ci
gospodarczej od dochodu ma³¿onka (osoby fizyczne),
- nie odliczaæ straty w d³u¿szym okresie ni¿ 5 lat,
- nie odliczaæ straty bilansowej.
UWAGA! Zarówno nieprawid³owy sposób odliczania strat, jak
i odliczanie strat w zawy¿onej kwocie mo¿e naraziæ podatnika na
konieczno�æ zap³aty odsetek za zw³okê oraz sankcje przewidzia-
ne w ustawie Kodeks karny skarbowy.

     Dnia 19.06.2012r. w G³ubczycach odby³ siê rajd zorganizo-
wany wspólnie ze Szczepem Harcerskim ,,Korczakowcy" dzia-
³aj¹cym przy Szkole Podstawowej Nr 2. Trasa rajdu obejmo-
wa³a teren miasta G³ubczyce.Udzia³ w rajdzie wziê³y gromady
zuchowe, którym towarzyszyli dru¿ynowi. Zuchy wraz z dru-
¿ynowymi wyruszyli spod Szko³y Podstawowej Nr 2 w G³ub-
czycach i udali siê do Ratusza Miejskiego, do sali Pod Anio-
³ami, gdzie zostali wprowadzeni w korczakowski �wiat. Druh-
na Komendantka Alicja Dobrowolska opowiada³a o Januszu
Korczaku - o tym jak  bardzo kocha³ dzieci i by³ gotowy zro-
biæ dla nich wszystko. Stamt¹d gromady uda³y siê do parku
gdzie odbywa³y siê gry i zabawy.Uwieñczeniem tego dnia
by³o wspólne ognisko, gdzie wszyscy uczestnicy rajdu zo-
stali poczêstowani kie³bask¹, napojami i s³odyczami. W raj-
dzie wziê³o udzia³ ponad 100 osób.
Wszystkim tym,którzy przygotowali trasê rajdu Komenda
Hufca ZHP sk³ada serdeczne podziêkowania.
Z harcerskim pozdrowieniem   �Czuwaj"       Karina Mañturz

ZUCHOLANDIA

PROGRAM JUBILEUSZU
260-LECIA NAUCZANIA

LICEALNEGO W G£UBCZYCACH
28 wrze�nia  2012- pi¹tek
  9:00 Okoliczno�ciowe lekcje wychowawcze
11:00 Uroczysto�ci szkolne w auli Liceum Ogólnoksztzta³c¹cego
17:00 Spotkanie z Anj¹ Hollaender w ramach Akademii My�li
         i S³owa oraz otwarcie wystawy   pt. �Kariery g³ubczyckich
         Hollaendrów� - Muzeum Ziemi G³ubczyckiej w Ratuszu
29 wrze�nia - sobota
  9:00 Spotkanie w szkole - kawiarenki, kawa, ciasto
10:30 Uroczysta Akademia w auli  LO
12:30 Zwiedzanie szko³y oraz spotkania  z wychowawcami
17:00 Koncert oratoryjny z udzia³em solistów, chóru i orkiestry
          symfonicznej - Ko�ció³  Parafialny w G³ubczycach
30 wrze�nia - niedziela
11:00 Msza �w. w intencji szko³y, nauczycieli pracowników
          i absolwentów - Ko�ció³ Parafialny
12:00 Uroczyste przej�cie ze sztandarem z ko�cio³a do szko³y
13:30 Z³o¿enie kwiatów na grobach absolwentów, nauczycieli
            i pracowników szko³y.
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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/ 27.06.2012r. wykazów obejmuj¹cych nieruchomo�ci prze-
znaczone do zbycia:
a/ nieruchomo�æ gruntowa po³o¿ona we wsi Równe, oznaczo-
na wed³ug ewidencji gruntów dzia³k¹ nr 319/1 o pow. 0,1300 ha;
b/  nieruchomo�æ gruntowa po³o¿ona we wsi Mokre, oznaczona
wed³ug ewidencji gruntów dzia³k¹ nr 590 o pow.0,0900 ha;
c/ nieruchomo�æ gruntowa po³o¿ona we wsi Bernacice, ozna-
czona wed³ug ewidencji gruntów dzia³kami:
- nr 59/3 o powierzchni 0,0300 ha;
- nr 59/2 o powierzchni 0,0100 ha;
- nr 59/4 o powierzchni 0,0800 ha;
Z dniem 08.08.2012 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 (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�cicie-
lem zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci tej
nieruchomo�ci przed dniem 5.12.1990 r. albo jego spadkobierc¹.
2/ 03.07.2012r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia
nieruchomo�æ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Nie-
podleg³o�ci nr 10/11.
Z dniem 14.08.2012 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 (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�cicie-
lem zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci.
3/  05.07.2012r. wykazów obejmuj¹cych nieruchomo�ci przezna-
czone do zbycia:
a/  nieruchomo�æ gruntowa po³o¿ona w G³ubczycach w rejonie
ul. Staszica, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów dzia³kami:
- nr 328 o powierzchni 0,0100 ha;
- nr 329 o powierzchni 0,1300 ha;
b/ nieruchomo�æ gruntowa po³o¿ona w G³ubczycach przy ul.
Grunwaldzkiej, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów dzia³k¹ nr
441/59 o powierzchni 0,0027 ha;
c/ nieruchomo�æ gruntowa po³o¿ona w G³ubczycach przy ul.
Grunwaldzkiej, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów dzia³k¹ nr
441/58 o powierzchni 0,0027 ha;
d/ nieruchomo�æ gruntowa po³o¿ona w G³ubczycach przy ul.
Grunwaldzkiej, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów dzia³k¹ nr
441/57 o powierzchni 0,0029 ha;
e/ nieruchomo�æ gruntowa po³o¿ona w G³ubczycach przy ul.
Grunwaldzkiej, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów dzia³k¹ nr
441/56 o powierzchni 0,0032 ha;  po³o¿ona w G³ubczycach przy
ul. Kopernika nr 39, oznaczona wg ewidencji gruntów dzia³kami:
- nr 504/9 o pow. 0,6547 ha;.-  nr 504/16 o pow. 0,4045 ha;
Z dniem 16.08.2012 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 (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 >>>

        G³ubczyccy strzelcy z jednostki strzeleckiej 3009 G³ub-
czyce ZS STRZELEC OSW,28 czerwca uczestniczyli w zajê-
ciach w MSS w Polskiej Nowej Wsi, która wchodzi w sk³ad 4
Bazy Logistycznej we Wroc³awiu.
Strzelcy wys³uchali prelekcji dotycz¹cej zadañ 4 Bazy Logistycz-
nej, a tak¿e mogli obejrzeæ sprzêt ciê¿ki(min. czo³gi, bojowe wozy
piechoty, dzia-
³a samobie¿ne)
sk³adowany w
Polskiej Nowej
Wsi
 W ramach im-
plementacji po-
rozumieñ roz-
brojeniowych
utrzymywana
jest gotowo�æ
w Sk³adzie
MSS Polska
Nowa Wie� do przyjêcia inspekcji w ramach dzia³alno�ci zagra-
nicznych zespo³ów inspekcyjnych. Ogó³em w Sk³adzie MSS
PNW przechowywanych jest �rednio oko³o 250 egzemplarzy
sprzêtu bojowego. 6. RBM realizuje zadania w stanie sta³ej go-
towo�ci bojowej, prowadz¹c codzienn¹ dzia³alno�æ s³u¿bow¹ i
szkoleniow¹, utrzymuj¹c niezbêdne ilo�ci stanów osobowych,
system alarmowania i powiadamiania, s³u¿bê dy¿urn¹, uzbroje-
nie i sprzêt wojskowy w gotowo�ci do realizacji zadañ zwi¹za-
nych z osi¹ganiem WSGB oraz zorganizowanego przej�cia ze
struktur czasu "P" na struktury czasu "W".
Do g³ównych zadañ wykonywanych przez 4 RBLog. nale¿y:
1. Zabezpieczanie i zapewnianie ci¹g³o�ci zaopatrywania misji
pokojowych - w tym PKW Afganistan we wspó³dzia³aniu z 10
Brygad¹ Logistyczn¹ z Opola.
2. Prowadzenie ci¹g³ego zaopatrywania Jednostek w rejonie
odpowiedzialno�ci.
3. Eksploatacja u¿ytkowa SIGMAT RBM w s³u¿bach technicz-
nych i materia³owych.
4. Realizowanie postawionych zadañ i wykorzystanie przydzie-
lonych �rodków finansowych na indeksacje w ramach JIM.
5. Utrzymywanie w gotowo�ci do wydania zapasów w rejonie
odpowiedzialno�ci Bazy.
6. Utrzymywanie zapasów taktycznych ¿ywno�ci z jednostek
wojskowych w rejonie odpowiedzialno�ci.
W dzia³alno�ci zasadniczej g³ówny wysi³ek planistyczny i or-
ganizacyjny skupiony jest na realizacji zadañ zwi¹zanych z za-
opatrywaniem Polskich Kontyngentów Wojskowych poza gra-
nicami kraju oraz bie¿¹ce zaopatrywanie JW w rejonie zaopatry-
wania. Ponadto 6. RBM wydziela i utrzymuje zapasy �rodków
bojowych i materia³owych dla jednostek wojskowych deklaro-
wanych do NATO i Unii Europejskiej - zabezpieczaj¹c im naka-
zany normatyw.

G£UBCZYCCY STRZELCY

>>> lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim
w³a�cicielem zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym prawa w³a-
sno�ci tej nieruchomo�ci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo
jego spadkobierc¹.
4/ 12.07.2012 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomo�æ przezna-
czon¹ do oddania w dzier¿awê, po³o¿on¹ w obrêbie gruntów
wsi Królowe, oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako czê�æ
dzia³ki nr 30 o pow. 0,3300 ha oraz dzia³ka nr 59 o pow. 0,3300 ha.
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750 - LECIE GMINY RUSIN
      Niewielka gmina Rusin, po czeskiej stronie granicy odle-
g³a 2 km od polskich Gadzowic,  która wraz z Hrozow¹ i Macie-
jowicami liczy zaledwie 159 obywateli jest prawie tak stara jak
miasto Krnóv.
     Pierwsz¹ pisemn¹ wzmiankê o tej miejscowo�ci znajdujemy w
testamencie s³awnego pana Vok z Ro¿umberka  spisanym 4. 6.
1262 roku. Pan Vok by³ najwy¿szym marsza³kiem Czeskiego Kró-
lestwa i oprócz Rusina by³ w³a�cicielem s¹siednich miejscowo-
�ci  le¿¹cych dzi� na terenie Polski: Prudnika, Dietmarowa  oraz
niedalekich Pomorzowic  sk¹d corocznie na Rusiñski Odpust
przyje¿d¿a ks. Boles³aw Grabowski  ze swoimi parafianami.
   Druga pisemna informacja o Rusinie pochodzi równie¿ z testa-
mentu. Testament sporz¹dzony zosta³ przez biskupa Bruna ze
Schaumburku, datowany na rok 1267 i przechowywany jest w
O³omunieckim Ordynariacie. Testament zosta³ sporz¹dzony
przed wypraw¹ do Prus, w której bp Bruno towarzyszy³ królowi
Przemys³owi Otakarowi II.
    Kolejn¹ znacz¹c¹ osobisto�ci¹ z któr¹ jest Rusin powi¹zany,
jest  w³a�nie, sam król czeski zwany "¿elazny i z³oty" , Przemy-
s³aw Otakar II.  Legenda g³osi, ¿e kiedy podczas powrotu z wy-
prawy na Prusy, wojsko królewskie rozbi³o siê obozem na wzgó-
rzu pomiêdzy Hrozow¹ a Rusinem.  Król rozkaza³ aby przynie-
siono mu krzese³ko polowe, by móg³ rozkoszowaæ siê widokiem
na cudown¹ krainê. Od tego czasu wzgó-
rze owo nosi nazwê "Królewski Tron"
To w³a�nie Król Przemys³aw Otakar II po-
wierzy³ biskupowi Brunowi misjê sprowa-
dzenia na te ziemie jego rodaków z pó³no-
cy dzisiejszych Niemiec, albowiem tam-
tejsze plemiona potrafi³y ju¿ pos³ugiwaæ
siê p³ugiem, którym da³o siê oraæ równie¿
górzyste grunty a g³ównie plemiona te,
zna³y siê na górnictwie i  wydobyciu rudy,
co przynios³o czeskiemu królowi Przemy-
s³awowi wielkie bogactwo i da³o przydo-
mek "Król ¿elazny i z³oty".
Nap³yw niemieckojêzycznej ludno�ci
wszak spowodowa³,  ¿e wp³yw s³owiañskiego elementu, ponisz-
czonego przez nacieraj¹cych Mongo³ów, zosta³ os³abiony i na-
turalnie zla³ siê z wiêkszo�ci¹ spo³eczeñstwa. Wzajemne przeni-
kanie siê objawi³o siê nie tylko na utrzymywaniu  wspólnych
tradycji, ale przede wszystkim w brzmieniu imion. Wielu obywa-
teli niemieckojêzycznych  nosi i dzi� s³owiañskie imiona i na
odwrót. Konkretnie w Rusinie i okolicy bardzo czêsto wystêpu-
je imiê Peschke pierwotnie brzmi¹ce Peszek.
    Historyk Bachmann pisze, ¿e Czechy straci³y wyj¹tkowego
cz³owieka,  kiedy 18 lutego 1281r. zmar³ biskup Bruno. Napis na
epitafium (p³ycie nagrobnej), �wiadczy o tym jak wysoko cenili
biskupa Bruno jemu wspó³cze�ni: " O Morawo, �mierci¹ króla
Otakara straci³a� jedno oko i zosta³o Ci tylko drugie, teraz straci-
³a� oboje i musisz b³¹dziæ w ciemno�ciach."
   Przypomnijmy, ¿e w ubieg³ym roku minê³a 730 rocznica �mierci
biskupa Bruna. Niestety jest to rocznica, której siê u nas nie
obchodzi.    Ju¿ od 1331 roku Rusin jest powi¹zany z G³ubczyca-
mi. Z tego roku pochodz¹ dokumenty o sprzeda¿y Rusina Hyn-
kowi z G³ubczyc. W 1352 ów Hynek za³o¿y³ w G³ubczycach ¿eñ-
ski klasztor i zobowi¹za³ siê dostarczaæ rocznie 2 miary zbo¿a ze
swego m³yna w Rusinie dla biednych dzieci.

Do wyj¹tkowych osobisto�ci Rusina zaliczyæ mo¿na tak¿e przed-
wojennego w³a�ciciela ziemskiego pana Arnosta Peschke, do
dzi� zachowa³ siê jego dwór. Bêd¹c  cz³onkiem  rady ziemskiej,
stara³ siê o podwy¿szenie jako�ci krnowskiej hodowli koni (stad-
niny). Z jego inicjatywy do stajni w Rudolcicach sprowadzono
konie noryckiej rasy. Od 1903 roku dziêki Arnostowi Peschke w
zachodniej czê�ci �l¹ska pojawia siê kierunek(linia) norycki, do
tej pory bowiem hodowle koni w tym regionie by³y raczej cha-
otyczne i trudno by³o mówiæ o jakiej� jednolitej linii hodowlanej.
Nazwa "norycki" pochodzi od austriackiej krainy, która w �re-
dniowieczu by³a rzymsk¹ prowincj¹: "NORICUM". Pochodze-
nie tej rasy koni siêga czasów Rzymskiego Imperium. Rasa za-
chowa³a siê dziêki Salzburskim Arcybiskupom. w 1576 roku Ar-
cybiskup Jan Jakub z Kuen za³o¿y³ stadninê z której pocho-
dzi³y ( konie rozrodowe). Arcybiskup Jan Arnoszt hrabia Thun,
ogromny mi³o�nik i pasjonat  hodowli wyda³ w 1688 roku zakaz
pokrywania krajowych klaczy cudzoziemskim ogierem. W ten
sposób  stadnina zosta³a postawiona na nogi a tym samym po-
³o¿one fundamenty do hodowli zwierz¹t czystej krwi. Norycki
koñ najlepiej nadawa³ siê do ciê¿kiej pracy na roli i w lesie.
"Dopiero w 1922 wystawa koni w Krnovie pokaza³a trafno�æ
decyzji z 1903 roku o wprowadzeniu hodowli koni noryckich,
uzyskano bowiem dobrego, twardego konia gospodarskiego�"
pisze autor publikacji: "Historyczne studium powstawania ras
koni�" Quido Riedel. Dalej czytamy: �l¹sk móg³ w ten sposób
ukazaæ najbardziej skonsolidowan¹ hodowlê koni w ca³ej repu-

blice. Uda³o siê udowodniæ,
¿e koñ norycki jest najlep-
szy do pracy w miejsco-
wych warunkach. Stadniny
w Rudolcicach, Krnowie i
Rylowce ju¿ w 3.generacji
pokaza³y wyniki, klacze i
m³ode konie wzbudzi³y na
wystawie zainteresowanie i
podziw swym typem, kszta³-
tami i siln¹ budow¹ cia³a.
Rozwój Rusina dozna³ w
swoim rozwoju wielkich
zmian po II wojnie �wiato-

wej. W sierpniu 1945 roku w Rusinie by³o 2 Czechów i 300 Niem-
ców, pod koniec 1946 roku by³o ju¿  7 Czechów . W ci¹gu ca³ego
roku 1947 przybyli tu równie¿ S³owacy, miejscowo�æ jednak zo-
sta³a zaludniona przewa¿nie Wo³yñskimi Czechami, w pó�niej-
szych latach przybyli tu i Grecy. Liczby 300 obywateli miejsco-
wo�æ ju¿ nigdy nie osi¹gnê³a. W latach piêædziesi¹tych miesz-
kañcy, którzy ca³ym sercem czuli siê rolnikami, musieli zrzec siê
swych w³asno�ci i poddaæ siê kolektywizacji. Koniec prywatne-
go rolnictwa przypieczêtowany zosta³ przeprowadzeniem ca³ej
wsi pod PGR (Pañstwowe Gospodarstwo Rolne). W ten sposób
pog³êbi³a siê dewastacja wioski i tak ju¿ zniszczonej wojn¹. Rol-
nicy opuszczali to miejsce i szukali pracy w miastach a ci którzy
przybyli stawali siê robotnikami PGR. Znika³y stare tradycje a
wraz z nimi i poczucie przynale¿no�ci. Wioska zaczê³a z czasem
zarastaæ chaszczami i pokrzywami .
Nieoczekiwanie "nowym  �witem" sta³o siê wybudowanie Ka-
plicy Pojednania na Rusiñskim wzgórzu.(foto) Od 1993 roku Ru-
sin jest miejscem corocznych spotkañ trzech narodów. Przy-
je¿d¿aj¹ tu ludzie  z wielu zak¹tków Czech, z Hamburga, Berlina,
Monachium, Gdañska, Warszawy a przede wszystkim z s¹sied-
nich G³ubczyc i okolicznych polskich miejscowo�ci. >>>>>.
                                                                          dok. str.13

Obec Rusín na Osobla�sku slaví 750 let
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    "WIELCY  POLACY"
-  W PRZEDSZKOLU NR 1

" Pozwólcie dzieciom b³¹dziæ
 i rado�nie d¹¿yæ do poprawy"                       - J. Korczak

   Dnia 17.05.2012 r. w MOK w G³ubczycach  Przedszkole
nr 1 im. M. Konopnickiej zorganizowa³o I Gminny Kon-
kurs Recytatorski dla Przedszkoli  " Wielcy Polacy".
  Do konkursu zosta³y zaproszone wszystkie przedszkola z
gminy G³ubczyce. Zg³osi³o siê sze�æ przedszkoli. Uczestnicy
zmagali siê  w dwóch kategoriach  I- recytacja indywidualna,
II- recytacja zespo³owa. Dzieci recytowa³y wiersze znanych
klasyków polskiej literatury dzieciêcej. Utwory by³y zabaw-
ne, humorystyczne, pouczaj¹ce oraz przedstawia³y piêkno
otaczaj¹cego �wiata. Atrakcj¹ konkursu  nawi¹zuj¹c¹ do roku
J. Korczaka  by³o wprowadzanie  przez króla Maciusia I uczest-
ników konkursu do recytacji.
    Komisja w sk³adzie: Wioleta Wilczyñska, Monika Komar-
nicka, Damian Dobrowolski  mia³a trudne zadanie, dzieci
wykaza³y siê talentem artystycznym,  chêtnie wystêpowa³y
na scenie. Po obradach jury  przyzna³o w poszczególnych
kategoriach zas³u¿one miejsca : I, II. III   - nagrody  rzeczowe
- ksi¹¿ki, pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udzia³ i
s³odki upominek.
    Podczas konkursu panowa³a mi³a  pogodna atmosfera, któ-
ra udzieli³a siê wszystkim. Dzieci  aktywnie prezentowa³y
swoje umiejêtno�ci artystyczne  a publiczno�æ�. "brawom
nie by³o koñca". Podczas obrad jury wyst¹pi³ zespó³ tanecz-
ny " Hawajki" ze Szko³y Podstawowej nr 2  w G³ubczycach
pod kierownictwem nauczycielek: Anety Walidudy, Miros³a-
wy Masiuk.
Dziêkujemy wszystkim dzieciom, opiekunom, zespo³owi ta-
necznemu za udzia³, wspania³y wystêp na scenie, a  komisji
za owocn¹ pracê. Zapraszamy za rok  do promowania i popu-
laryzacji polskiej literatury dzieciêcej,  w  kolejnym konkursie
recytatorskim.
                         Lucyna Satarowska, Zdzis³awa Krzywiecka

OG£OSZENIE

Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e:
1. w dniu 7 sierpnia 2012 r. odbêd¹ siê:
a/ II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nierucho-
mo�æ niezabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 599 o pow. 0,5500 ha, po³o¿onej w obrêbie gruntów wsi
Klisino. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 7.718,00 z³.
Wadium wynosi 800,00 z³.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pie-
ni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ wp³acone
w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 3 sierpnia 2012 r.
b/ II przetarg ustny ograniczony do w³a�cicieli nieruchomo�ci przy-
leg³ych oznaczonych dzia³kami nr 124 i nr 123/2 dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomo�æ niezabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 123/3 o pow. 0,0926 ha, po³o¿onej w G³ubczycach
przy ul. Kopernika. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 32.000,00
z³ + VAT. Wadium wynosi3500,00 z³.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pie-
ni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ wp³acone
w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 31 lipca 2012 r.
c/ II przetarg ustny ograniczony do w³a�cicieli nieruchomo�ci przy-
leg³ych oznaczonych dzia³kami nr 122 i nr 123/2 dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomo�æ niezabudowanej, oznaczonej wg ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 123/1 o pow. 0,0953 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy
ul. Kopernika. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 38.500,00 z³ +
VAT. Wadium wynosi 4.000,00 z³.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pie-
ni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ wp³acone
w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 31 lipca 2012 r.
d/ II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nierucho-
mo�ci lokalowej po³o¿onej w G³ubczycach przy ulicy Koszarowej nr
12/5 wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czê�ci gruntu oznaczonego we-
d³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 315/55 o powierzchni 0,1265
ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 46.500,00 z³. Wadium
wynosi 5.000,00 z³. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wnie-
sienie wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu
lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 31 lipca 2012 r.
2. w dniu 14 sierpnia 2012 r. odbêd¹ siê:
a/ I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nierucho-
mo�ci zabudowanej, po³o¿onej w G³ubczycach przy ulicy Dworco-
wej nr 8b, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ki nr 731/
41, nr 731/36 i nr 731/42 o ³¹cznej powierzchni 0,3234 ha. Cena wywo-
³awcza do przetargu wynosi 353.300,00 z³. Wadium wynosi 40.000,00
z³. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w
pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ wp³aco-
ne w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 7 sierpnia 2012 r.
b/ I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nierucho-
mo�ci gruntowej, po³o¿onej w G³ubczycach przy ulicy Dworcowej,
oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 733/47 o po-
wierzchni 0,4517 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi
334.384,00 z³. Wadium wynosi 40.000,00 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 7 sierpnia 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

OG£OSZENIE

     Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu 4 wrze�nia 2012 r.
odbêdzie siê I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy
sprzeda¿y nieruchomo�ci zabudowanej budynkiem miesz-
kalnym o powierzchni u¿ytkowej 67,65 m2, po³o¿onej w
G³ubczycach przy ulicy Grunwaldzkiej nr 9, oznaczonej we-
d³ug ewidencji gruntów dzia³k¹ nr 441/5 o powierzchni 0,0057
ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 66.053,00 z³. Wa-
dium wynosi 6.700,00 z³. Warunkiem uczestnictwa w przetar-
gu jest wniesienie wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³y-
n¹æ na konto Urzêdu lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu naj-
pó�niej w dniu 31 sierpnia 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 Miej-
skim w G³ubczycach ul.Niepodleg³o�ci nr 14 (pokój nr 20)
- telefon (77) 485 30 21 wewnêtrzny 222 lub w internecie na
stronie WWW.glubczyce.pl
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   �p. Eugeniusz Wa-
nat - muzyk, artysta,
wychowawca, emery-
towany nauczyciel
Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I st. w
G³ubczycach. Ukoñ-
czy³ Pañstwow¹ Szko-
³ê Muzyczn¹  II stop-
nia w Krakowie  oraz
wy¿sze studia mu-
zyczne na kierunku
Pedagogika Instru-

mentalna w Warszawie. Pracê zawodow¹
rozpocz¹³ po wygranym konkursie na sta-
nowisko instrumentalisty- klarnecisty w Te-
atrze Muzycznym w Gdañsku w 1959r. Do
G³ubczyc przyjecha³ w 1964 roku na zapro-
szenie ówczesnego Inspektora O�wiaty i
Wychowania Mieczys³awa Pi¹tkiewicza.
Pracê podj¹³  w Spo³ecznym Ognisku Mu-
zycznym funkcjonuj¹cym przy Powiato-
wym Domu Kultury jako nauczyciel gry na
fortepianie, akordeonie i klarnecie
W tym czasie bra³ czynny udzia³ w rodz¹-
cym siê ¿yciu  artystycznym w naszym mie-
�cie. By³ aktywnym cz³onkiem orkiestry
dêtej dzia³aj¹cej przy Miejskim  O�rodku
Kultury, prowadzi³ i gra³ w wielu dzia³aj¹-
cych zespo³ach. W tym okresie wiele cza-
su po�wiêca³ na kszta³cenie dzieci i m³o-
dzie¿y w filiach Ogniska Muzycznego w
Baborowie, Branicach, Lisiêcicach i Kazi-
mierzu. Gdy w 1973 roku powo³ano Pañ-
stwow¹ Szko³ê Muzyczn¹ I stopnia dyrek-
tor  Stanis³aw Adamczyk  powierzy³ mu
funkcjê kierownika cykli. Przez wiele lat pra-
cowa³  na tym stanowisku bardzo sumien-
nie. Jego uczniowie byli laureatami wielu
konkursów, przegl¹dów regionalnych i
ogólnopolskich. W Jego klasie szko³ê mu-
zyczn¹ ukoñczy³o ponad 50 absolwentów,
a wielu z nich kontynuowa³o edukacjê na
Uniwersytetach i Akademiach Muzycz-
nych. Za swoj¹ pracê zosta³ odznaczony :
Medalem Zas³u¿ony Opolszczy�nie,  Me-
dalem 40-lecia Polski Ludowej, Z³otym Krzy-
¿em Zas³ugi, oraz wyró¿niony Listem Gra-
tulacyjnym z okazji 25- lecia szko³y  przez
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kul-
tury i Sztuki. W 2007 roku przeszed³ na eme-
ryturê, ale ca³y czas interesowa³ siê ¿yciem
szko³y, bra³ udzia³ we wszystkich jej wyda-
rzeniach artystycznych, a tak¿e naszego
miasta.
                                          za TVGlubczyce

�P EUGENIUSZ WANAT
 - MUZYK, ARTYSTA,

WYCHOWAWCA,

5 VI - "DZIEÑ SZKO£Y BEZ PRZEMOCY" -
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

W tym roku ju¿ po raz kolejny nasza szko³a w³¹czy³a siê w obchody tego �wiêta.
Wszystkim nam zale¿y na bezpiecznej i przyjaznej szkole.Celem tego dnia by³o za�
budowanie �wiadomo�ci problemu przemocy w szkole i dostarczenie narzêdzi do
jego rozwi¹zania.  Ju¿ od rana w naszej szkole by³o inaczej ni¿ zwykle. Uczniowie
przyszli w tym dniu przebrani w bajkowe i kolorowe stroje. A  zadanie domowe z
poprzedniego dnia by³o takie: " Przebiorê siê za bohatera mojej ulubionej bajki, który
uczy mnie wra¿liwo�ci, sprawiedliwo�ci i uczciwo�ci". Po korytarzach chodzi³y wiêc
ró¿ne bajkowe, ciekawe stworki By³o kolorowo i weso³o.
Pomys³owo�æ dzieci zaskoczy³a jak zwykle doros³ych. Ci szczególnie kreatywni zo-
stali oczywi�cie nagrodzeni.  Pó�niej przyszed³ czas na co� powa¿niejszego -
apel.Uczniowie klas trzecich  w sposób bardzo przystêpny i czytelny na�wietlili
problem agresji s³ownej i fizycznej spotykanej w szkole.
Barwne plakaty zdobi¹ce salê gimnastyczn¹ nawo³ywa³y do reakcji na przejawy
agresji. Czytali�my: " Kiedy nam lub komu� dzieje siê krzywda, zg³aszamy to nauczy-
cielowi","Nie namawiamy siê przeciwko innym dzieciom"
"Zawsze przepraszamy, gdy zrobimy komu� krzywdê"," Mówimy do siebie po imie-
niu", " Pomagamy sobie w nauce i rozwi¹zywaniu problemów osobistych� " Nie
wy�miewamy siê z innych".  M³odzi aktorzy wcielili siê w role psychologów, peda-
gogów, dyrektorów i nauczycieli.  Byli te¿  dziennikarze, redaktorzy no i uczniowie.
Na widowni zgromadzili siê wszyscy uczniowie klas 1 - 6 naszej szko³y.  Wystêpuj¹-
cy bardzo dobitnie u�wiadomili  zebranym problem agresji.  Konkretnie nazwali po
imieniu zachowania agresywne wystêpuj¹ce w szkole. Nastêpnie podpowiedzieli jak
radziæ sobie z agresj¹ i zachêcali do ¿yczliwo�ci tolerancji  i chêci niesienia pomocy
krzywdzonym. Do tego kilka piosenek skocznych i melodyjnych wpadaj¹cych w
ucho.   A  refren z  przeboju  zespo³u "Blue Caffe" -   "Co ci da ta z³o�æ? Odpu�æ sobie,
b¹d� go�æ ! " - �piewa³a ju¿ ca³a sala. Po apelu kontynuowali�my ideê tego dnia na
zajêciach WF. Tam odbywa³y siê rozgrywki sportowe " FAIR PLAY".

Dzieñ Szko³y bez Przemocy ju¿ siê skoñczy³, ale wierzymy, ¿e przemoc i agresjê
mo¿na pokonaæ dziêki wspólnym i konsekwentnym dzia³aniom.
No i wierzymy, ¿e dziêki wspólnym staraniom osi¹gniemy sukces.

                                      Marzena  Ró¿nicka - �wiercz    nauczycielka SP 2

>>>> Oficjalne ramy tym wydarzeniom nada³a Umowa o wzajemnej wspó³pracy
miêdzy Gmin¹ G³ubczyce a miejscowo�ci¹ Rusin, któr¹ 30 grudnia 2000 roku podpi-
sali ówcze�ni wójtowie, Eduard Ivanicky z Rusina i
in¿. Józef Pich z G³ubczyc. W umowie  tej zosta³ rów-
nie¿ jasno sformu³owany zamiar zrealizowania przej-
�cia granicznego miêdzy Rusinem a Gadzowicami
Dziêki zagranicznym partnerom uda³o siê wykonaæ kil-
ka projektów s³u¿¹cych rozwojowi wsi Rusin.
Odpust w Kaplicy Pojednania oraz zabawa w nowym
parku w samym �rodku Rusina u�wietniaj¹  Rok Jubi-
leuszowy. Rusin jest dzisiaj czyst¹, uporz¹dkowan¹ i
szeroko znan¹ miejscowo�ci¹ w której co roku odby-
wa siê miêdzynarodowe spotkanie w pierwsz¹ nie-
dzielê sierpnia. Równie¿ w tym jubileuszowym roku
bêdzie tak samo,  5 sierpnia Rusin bêdzie obchodzi³
XX-lecie wybudowania Kaplicy Pojednania. Z tej oka-
zji, w ramach Projektu "Podpora czesko polskiej regio-
nalnej literatury  i propagowania regionu - Regio Lite-
ra - Miasto Krnów przy wspó³pracyz  Gmin¹ G³ubczy-
ce wyda³o publikacjê: "Setkávání u kaple /Spotkania
na Wzgórzu". Publikacja autorstwa Ludmi³y Cajanovej i Jana Waca opowiada o
wszystkich wspólnych wydarzeniach i akcjach. Uroczysta prezentacja ksi¹¿ki od-
by³a siê 12 lipca 2012 w Krnovie.
                    M

gr Ludmi³a Cajanova. (na j. polski t³umaczy³a siostra Klara Derez)
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KPP STRA¯Y PO¯ARNEJ
 Od 11 do 17 czerwca 2012 r. zanotowali�my 11 zdarzeñ i by³ to
1 po¿ar oraz 10 miejscowych zagro¿eñ. Stra¿acy w tym okre-
sie zabezpieczali pod wzglêdem przeciwpo¿arowym obchodzo-
ne Dni G³ubczyc, a tak¿e usuwali powalone drzewo na drodze
wojewódzkiej nr 415, podejmowali rój pszczó³ na ul. Niepodle-
g³o�ci w G³ubczycach, zabezpieczali zwisaj¹c¹ lampê na ul. Ra-
ciborskiej oraz pomagali ZRM (Zespo³owi Ratownictwa Me-
dycznego) w zniesieniu pacjentki z mieszkania do karetki po-
gotowia.
   12 czerwca 2012 r. o godz. 10:21 dy¿urny otrzyma³  zg³oszenie,
¿e w mieszkaniu przy ul. Krakowskiej w G³ubczycach jest starsza
osoba, która zas³ab³a i nie mo¿e sama otworzyæ drzwi. W obec-
no�ci wspó³w³a�cicielki mieszkania stra¿acy wywa¿yli drzwi. W
�rodku zastano osobê poszkodowan¹, przytomn¹, która le¿a³a
na pod³odze. Poszkodowan¹ zaj¹³ siê ZRM (Zespó³ Ratownic-
twa Medycznego). (foto str. 20)
    13 czerwca 2012 r. o godz. 11:42 dosz³o do wypadku na dro-
dze wojewódzkiej nr 416 w okolicach miejscowo�ci Królowe.
Samochód osobowy Land Rover wraz z przyczep¹ na której by³a
³ód� wpad³ do rowu. Poszkodowany kierowca jeszcze przed przy-
byciem stra¿y po¿arnej zosta³ przejêty przez ZRM i zaopatrzony.
Stra¿acy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, zneutralizowali wycie-
k³e p³yny i usunêli z drogi pozosta³o�ci po wypadku. Podczas
trwania akcji ruch na drodze odbywa³ siê wahad³owo.
    14 czerwca 2012 r. o godz. 15:00 dy¿urny stanowiska kiero-
wania otrzyma³ zg³oszenie o wypadku na trasie Kietlice � Bier-
natów. Po przyje�dzie na miejsce stra¿acy zastali samochód oso-
bowy Fiat Punto le¿¹cy na dachu w przydro¿nym rowie. Kierow-
ca znajdowa³ siê poza pojazdem i nie uskar¿a³ siê na jakiekolwiek
obra¿enia. Stra¿acy standardowo zabezpieczyli miejsce zdarze-
nia, zakrêcili zawór butli z gazem, od³¹czyli akumulator, a nastêp-
nie zneutralizowali wyciek³e p³yny i olej oraz usunêli pozosta³o-
�ci po zdarzeniu. (foto str. 20)
        W G³ubczycach na ul. Sobieskiego jedna z mieszkanek za-
uwa¿y³a jaskó³kê, która zapl¹ta³a siê w sznurek pod poddaszem
budynku wielorodzinnego i nie potrafi³a siê sama wydostaæ. Przy-
byli na miejsce stra¿acy, weszli po drabinie i uwolnili ptaszka.
     13 czerwca 2012 r. w Republice Czeskiej odby³y siê miêdzy-
narodowe zawody stra¿aków w ratownictwie wodnym �Slezska
Harta�. W zawodach udzia³ wziê³y tak¿e dru¿yny z Polski. Nie-
oczekiwanie zwyciêzc¹ zawodów okaza³a siê polska dru¿yna
z KPP Stra¿y Po¿arnej w Prudniku zgarniaj¹c pierwsz¹ nagrodê,
jak¹ by³y rowery dla ka¿dego zawodnika dru¿yny oraz s³odycze
dla zregenerowania si³ po bardzo du¿ym wysi³ku. (foto str. 20)

W minionym tygodniu po raz kolejny odwiedzi³y nas dzie-
ci, tym razem z Paw³owiczek. Dzieci chêtnie przymierzaj¹ stra¿ac-
kie ubrania i ju¿ deklaruj¹ chêæ wst¹pienia w szeregi stra¿aków.
Dziêkujemy za wizytê i ¿yczenia oraz zapraszamy kolejne zorga-
nizowane grupy do zwiedzania naszej jednostki. (foto str. 20)
       Od 25 czerwca do 1 lipca 2012 r. zanotowali�my 13 zda-
rzeñ i by³y to wszystko miejscowe zagro¿enia. Stra¿acy w mi-
nionym tygodniu wielokrotnie usuwali po³amane drzewa, wy-
pompowywali wodê z zalanych domów, a tak¿e udra¿niali prze-
pusty drogowe, aby wody opadowe zosta³y sprawnie odprowa-
dzone i nie zagra¿a³y budynkom. Otrzymali�my równie¿ zg³o-
szenia o gniazdach agresywnych szerszeni i os, znajduj¹cych
siê w pobli¿u domów z ma³ymi dzieæmi. Gniazda te zosta³y przez
stra¿aków usuniête, a teren zabezpieczony.
         26. czerwca  2012 r. o godz. 10:55 dy¿urny stanowiska
kierowania otrzyma³ zg³oszenie o zas³abniêciu mê¿czyzny na da-

chu jednego z budynków przy ul. Wroc³awskiej w G³ubczycach.
Na miejscu by³ ju¿ Zespó³ Ratownictwa Medycznego, który
udziela³ pierwszej pomocy. Natomiast stra¿acy przeprowadzili
ewakuacjê poszkodowanego na desce ortopedycznej z dachu
budynku przy pomocy podno�nika. Poszkodowany mê¿czyzna
zosta³ zabrany przez ZRM do szpitala.
   29 czerwca 2012 r. o godz. 17:21 otrzymali�my zg³oszenie o
kolizji w G³ubczycach na ul. Wroc³awskiej. Samochód osobowy
uderzy³ w s³up o�wietleniowy oraz znak drogowy. W wyniku
uderzenia s³up przewróci³ siê na dach samochodu. Osób po-
szkodowanych w tym zdarzeniu nie by³o. Po za-

bezpieczeniu miejsca
zdarzenia stra¿acy �ci¹-
gnêli z samochodu s³up,
a nastêpnie od³¹czyli
akumulator i usunêli roz-
lane p³yny oraz pozosta-
³o�ci po kolizji.
   30 czerwca 2012 r.
jednocze�nie w obu gmi-
nach naszego powiatu,
odby³y siê zawody w
sporcie po¿arniczym

jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Zawody gminy Ba-
borów rozegrano w Rakowie, natomiast gminy G³ubczyce odby-
³y siê w Gadzowicach. W gminie Baborów w�ród kobiet najlep-
sza okaza³a siê dru¿yna z Rakowa, natomiast z mêskich dru¿yn
najlepsza by³a z Baborowa. W�ród jednostek z gminy G³ubczy-
ce najlepsza okaza³a siê jednostka OSP z Bogdanowic, gdy¿
zajê³a pierwsze miejsce w kategorii kobiecej i mêskiej.
                                     m³. bryg. mgr in¿. Wojciech Semeniuk

W dniu 30 czerwca 2012 r. na boisku sportowym w Gadzowicach
odby³y siê gminne zawody sportowo-po¿arnicze dru¿yn ochot-
niczych stra¿y po¿arnych gminy G³ubczyce.
 Pierwsze miejsca w zawodach zdobyli:
-   w grupie dru¿yn OSP seniorów - OSP Bogdanowice;
 -   w grupie kobiecych dru¿yn - OSP Bogdanowice;
-  w grupie harcerskich dru¿yn  dziewcz¹t - OSP Zawiszyce;
 -  w grupie harcerskich dru¿yn  ch³opców - OSP  Zubrzyce;
Jan Szramowski - informacjê i za³aczone zdjêcia przesy³am do
wykorzystania. (foto str. 14/20)
Urz¹d Miejski w G³ubczycach - Wydzia³ Spraw Obywatelskich
Stanowisko ds. Obronnych i Zarz¹dzania Kryzysowego
Tel. 77 485-30-21 wew. 239;  wso-oc@glubczyce.pl

GMINNE ZAWODY
SPORTOWO-PO¯ARNICZE
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...g³ówn¹  funkcj¹ biblioteki [...]  jest odkrywanie ksi¹¿ek, któ-
rych istnienia siê nie podejrzewa, a które, jak siê  okazuje, s¹
dla nas niezwykle wa¿ne.                                /Umberto Eco/

      Za nami maj i  IX  Ogólnopolski Tydzieñ Bibliotek - odbywa
siê w dniach 8-15 maja. Biblioteki inicjuj¹ w tym okresie wiele
akcji popularyzuj¹cych ksi¹¿kê, czytelnictwo i bibliotekê.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  w  Opolu Filia w G³ubczy-
cach oraz Ko³o Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy PBW
w G³ubczycach  zaplanowa³a z tej okazji m. in. dla  wizyty nauczy-
cieli w bibliotekach Opola.
    I tak kole¿anki z Pedagogicznej Biblioteki w Raciborzu i na-
uczyciele bibliotekarze regionu g³ubczyckiego 22 maja 2012 r.
kolejny raz spotkali siê na wyje�dzie szkoleniowym, w poszuki-
waniu nowych inspiracji, umiejêtno�ci, ...   i ksi¹¿ek. Tym razem
go�cili�my w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu.
Wspó³czesny bibliotekarz w dobie rozwoju spo³eczeñstwa infor-
macyjnego powinien posiadaæ wiele kompetencji: byæ doradc¹,
edukatorem i po�rednikiem w korzystaniu z informacji, kreatorem
dzia³añ kulturalnych i edukacyjnych. Szeroki zakres dzia³añ bi-
bliotekarza wymaga ustawicznego kszta³cenia i dlatego te¿ warsz-
taty "Zdalne korzystanie z systemu bibliotecznego Aleph oraz
zasobów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu w pra-
cy nauczyciela" prowadzone przez Katarzynê Hermasz oraz      z
udzia³em innych pracowników informacji PBW w Opolu rozpo-
czê³y nasz pamiêtny dzieñ.
Wcze�niej zostali�my bardzo serdecznie powitani przez wicedy-
rektor PBW w Opolu Alicjê Kisa³ê i pracowników dzia³u udo-
stêpniania, którzy instruowali nas przy osobistym zapisywaniu
siê do biblioteki w zautomatyzowanym systemie bibliotecznym
ALEPH. Z aktualn¹ kart¹ biblioteczn¹ mogli�my ju¿ zamawiaæ i
wypo¿yczyæ wyszukane pozycje w katalogu komputerowym.
Wizyta by³a te¿ okazj¹, by zapoznaæ przyby³ych nauczycieli bi-
bliotekarzy z histori¹ i zasadami funkcjonowania tej instytucji
edukacyjnej i naukowej z 60-letni¹ tradycj¹. Ponad dwu godzin-
ne spotkanie pozwoli³o na wymianê do�wiadczeñ, dyskusje miê-
dzy sob¹ i pytania, by wyja�niæ chocia¿ niektóre bibliotekarskie
troski. Obdarowani ksi¹¿kami: "Starodruki w zbiorach Pedago-
gicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu : katalog",  opraco-
wan¹ przez Aleksandrê Paszkowsk¹ i "O�wiata na �l¹sku Opol-
skim: bibliografia w wyborze za lata 2005-2010", opracowan¹ przez
Iwonê Kowalsk¹ i Annê Zac³onê oraz zaproszeniem na "Noc kul-
tury w PBW w Opolu" po¿egnali�my bibliotekê, która ¿yje swo-
im rytmem, ³¹cz¹c dostojno�æ z nowoczesno�ci¹.
   Inny rodzaj biblioteki w sieci bibliotek Opola to Miejska Biblio-
teka Publiczna i to jej zwiedzenie by³o kolejnym punktem naszej
"podró¿y". To jedna z najnowocze�niejszych bibliotek publicz-
nych w kraju. Jej przeszklony gmach (czê�æ nowa) jest po³¹czo-
ny z XIX-wieczn¹ kamienic¹ z neoklasycystyczn¹ fasad¹ (czê�æ
starsza). G³ówne wej�cie do budynku znajduje siê w nowej czê-
�ci przyci¹gaj¹c uwagê  prost¹ form¹  i szar¹ elewacj¹. �ciany,
"popisane" gazetowym graffiti, z wierszy Edwarda Stachury, ko-
responduj¹ z zabytkow¹ fasad¹.
Kiedy przybyli�my do tej "otwartej ksiêgi", zostali�my równie
ciep³o i serdecznie przywitani przez  Katarzynê Pawluk -  kusto-
sza biblioteki, która by³a naszym przewodnikiem po najwa¿niej-
szych i najciekawszych zak¹tkach biblioteki. Budynek oprócz
magazynów i wypo¿yczalni ma wiele innych nowocze�nie wypo-
sa¿onych pomieszczeñ.  Spo�ród zwiedzanych najwiêksze zain-

teresowanie wzbudzi³a Czytelnia prasy, Wypo¿yczalnia dla dzie-
ci, Mediateka, Antresola z gablot¹ edukacyjn¹, Sala konferen-
cyjna i Galeria - miejsce organizowanych wystaw. Podziwia³y-
�my tu m. in. wystawê ilustracji do ksi¹¿ek dla dzieci i nie tylko
ma³¿eñstwa Ewy i Paw³a Pawlaków - artystów plastyków z Wro-
c³awia. Obiekt wyposa¿ony jest w sprzêt multimedialny i kompu-
terowy wraz z systemem zabezpieczania zbiorów. Czytelnicy maj¹
do dyspozycji katalogi online oraz samoobs³ugowe punkty wy-
po¿yczania i zwrotu ksi¹¿ek. Czytelników zaprasza równie¿ ka-
wiarenka.
Wielkie otwarcie nowoczesnej, zautomatyzowanej, o niepowta-
rzalnej architekturze i przyjaznej czytelnikowi, nowej siedziby
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu odby³o siê uroczy�cie 2
marca 2011 roku. Jak trudna by³a to droga, opowiedzia³a nam jej
dyrektor El¿bieta Kampa, która od wielu lat kieruje Bibliotek¹ i ma
ogromne zas³ugi w jej rozwoju.
Estetyczna aran¿acja ca³o�ci ³¹cz¹ca nowoczesno�æ i funkcjo-
nalno�æ zapewnia  komfort oraz przyjemny klimat dla czytelni-
ków i pracuj¹cych w bibliotece osób. Oby takich bibliotek by³o
wiêcej.
Ta opolska biblioteka oferuje równie¿ bogaty program imprez
skierowany do wszystkich grup wiekowych. Nasz¹ uwagê zwró-
ci³y szczególnie takie wydarzenia jak "Noc w bibliotece", "Opol-
ska jesieñ literacka", "Dni literatury dzieciêcej', "Sobota z tat¹ i
mam¹" czy " Klub mam".
Pobyt w MPB w Opolu zakoñczy³ siê spotkaniem autorskim z
Jackiem Moskw¹ - polskim dziennikarzem prasowym i telewizyj-
nym, autorem ksi¹¿ek biograficznych o ¿yciu Karola Wojty³y i
pontyfikacie Jana Paw³a II. Autor zaprezentowa³ na nim ksi¹¿kê
"Droga Karola Wojty³y". Uczestnicy mieli niepowtarzaln¹ okazjê
kupienia ksi¹¿ki z autografem autorskim.
Odkrywanie  tajemnic i dok³adniejsze poznanie zaprzyja�nionych
po wizycie bibliotek Opola nie rozczarowa³o, ale zauroczy³o na
trwa³e. Wyjechali�my z  prze�wiadczeniem, ¿e jeszcze tu powró-
cimy, gdzie tyle do odczytania.
 Naszym kole¿ankom z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w
Opolu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu dziêkujemy, gra-
tulujemy pomys³ów i ¿yczymy sukcesów w osi¹ganiu za³o¿o-
nych celów, satysfakcji z wykonywanej pracy i pomy�lno�ci w
¿yciu osobistym.                                                Maria Oleksiejuk

Z BIBLIOTEKI DO BIBLIOTEK ... OPOLA

ALKOGOGLE
27 czerwca w Komendzie Wojewódzkiej Policji Opolu wicemar-
sza³ek Województwa Opolskiego Roman Kolek przekaza³ na rêce
I z-cy KW Policji  insp. Jana Lacha 11 sztuk alkogogli s³u¿¹cych
do demonstracji upo�ledzenia zmys³ów wystêpuj¹cego po spo-
¿yciu alkoholu. Sfinansowane przez Samorz¹d Województwa  al-
kogogle ju¿ 28 czerwca zosta³y przekazane do KP Policji w G³ub-
czycach. Bêd¹ wykorzystane podczas dzia³añ profilaktycznych z
m³odzie¿¹ i doros³ymi. Alkogogle s³u¿¹ do demonstracji upo�le-
dzenia zmys³ów wystêpuj¹cego po spo¿yciu alkoholu.Mo¿na w
nich symulowaæ obni¿enie koncentracji, spowolnienie czasu re-
akcji, niemo¿liwo�æ okre�lenia kierunku, zniekszta³cenia widzia-
nego obrazu, zmiany w ocenie odleg³o�ci, zmniejszenie mo¿liwo-
�ci oceny sytuacji, podwójne widzenie czy te¿ brak koordynacji
miê�niowej. Mog¹ te¿ byæ wykorzystane jako wsparcie procesu
szklenia kierowców doskonal¹cych technikê jazdy. Zajêcia z wy-
korzystaniem alkogogli w znacz¹cy sposób buduj¹ �wiadomo�æ
wp³ywu alkoholu na prowadzenie pojazdów.
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Tradycj¹ niejako sta³o siê, ¿e co roku w  o�rodku wsparcia w
Nowych Go³uszowicach odbywa siê Turniej �rodowiskowych
Domów Samopomocy z terenu ca³ej opolszczyzny.  I tym razem
nie mog³o byæ inaczej. Jako gospodarze turnieju ju¿ po raz
piêtnasty, mieli�my przyjemno�æ go�ciæ  zaproszone i zaprzy-
ja�nione od lat o�rodki zagrzewaj¹c je do sportowej rywalizacji.
    Przyjecha³y do nas dru¿yny miedzy innymi z: Namys³owa,
Nysy, Kluczborka, Prudnika, Strzelec Op., Kêdzierzyna-Ko�la,
Opola, Krapkowic. Nasz o�rodek równie¿ przygotowa³ i wysta-
wi³ swoj¹ dru¿ynê do sportowych rozgrywek. Poza deszczowa

pogod¹ która sp³ata³a figla, ca³a impreza sportowa wypad³a wspa-
niale. Zawodnicy zagrzewani do wygranej, g³odni sukcesu dali  z
siebie wszystko wspieraj¹c i dopinguj¹c siê nawzajem. W dru¿y-
nach panowa³o skupienie, choæ emocje równie¿ by³y widoczne
na twarzach naszych uczestników. Zadowoleni, rado�ni, pe³ni
wiary pokonywali czasem swoje w³asne s³abo�ci, które tak na-
prawdê dodawa³y im si³ do dalszych konkurencji i upragnionego
celu jakim by³ Puchar Burmistrza G³ubczyc.

  Konkurencje sportowe w jakich brali udzia³ zawodnicy to mie-
dzy innymi; skok w dal, rzut woreczkiem do kub³a, rzut pi³eczk¹
do opony, rzut rêk¹ do bramki. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³
siê rozegrany podczas zawodów turniej tenisa sto³owego, który
wywo³a³ wiele wspania³ych, radosnych wra¿eñ, trzymaj¹c kibi-
ców ca³y czas w napiêciu.
Do ³ez i rozpuku naszych uczestników,  kibiców i go�ci doprowa-
dzi³a konkurencja w której wziêli udzia³ kierownicy �rodowisko-
wych Domów Samopomocy a polega³a ona na rzucie papiero-

wym samolocikiem na najdalsz¹ odleg³o�æ. Wiadomo ,¿e  o wy-
granej w tej konkurencji, decydowa³  ³ut szczê�cia i umiejêtno�ci
techniki rzutu.
Ca³¹ imprezê sportow¹ podgrzewa³a muzyka i ciep³a grochówka z
kie³bask¹ przygotowana przez Zak³ad Karny w G³ubczycach. Na
os³odê wszyscy otrzymali poczêstunek w postaci s³odkich bu³e-
czek i jogurtów, kawy i herbaty. Po rozegraniu wszystkich konku-
rencji  Burmistrz G³ubczyc  Jan Krówka odczyta³ zwyciêzców

turnieju i wszystkim uczestnikom wrêczy³ upominki i medale.
A tak oto przedstawia³a siê klasyfikacja turnieju:
I miejsce ��DS Prudnik, II m. - �DS ( ex aequo)  Kluczbork, Namy-
s³ów, Nowe Go³uszowice, III m. � �DS Opole �Magnolia�
Tegoroczny 15-ty  jubileuszowy turniej pozostawi³ wiele fajnych,
radosnych, ciekawych wspomnieñ. I choæ gospodarzom nie uda³o
siê wygraæ, to sama atmosfera turnieju, mo¿liwo�æ spêdzenia cza-
su wolnego z innymi lud�mi, integracja i mile spêdzony czas w
zupe³no�ci zrekompensowa³ malutki niedosyt zwyciêstwa, który
by³ tu¿, tu¿  o krok .
Dziêkujemy wszystkim sponsorom, darczyñcom, w³adzom nasze-
go miasta i wszystkim którzy przyczynili siê do wsparcia w orga-
nizacji turnieju sportowego, bez których to jego realizacja by³a-
by praktycznie niemo¿liwa.
     Szczególne podziêkowania dla: firmy Top- Farms -G³ubczyce,
Elektromet - Go³uszowice, Auto Complex G³ubczyce, Us³ugi Ko-
munalne � G³ubczyce, Novex, Odnowa, Routte 66, Apteka M.T
Schmidt, Apteka Jana Paw³a II, Krammax, Sklep zoologiczny, fir-
ma Grassant, Kamieniarstwo - K. Góral, salon optyczny - Monika
Smyczek, Piekarnia - Tomasz Kopciuch, FHU- Jadwiga Kurek,
Warsztat lakierniczy � Jaros³aw Cie�lak, firma �Candela�, Inco-
Veritas, Pizzeria � Rafa³ Malik, Hurtownia wód -Dariusz Olech,
Z.P.C Otmuchów, Agencja reklamowa -�Pozytyw�, �Grzybek�-
Opole, Makro - hala Opole, PKS G³ubczyce, Lidl G³ubczyce, Pie-
karnia Prassol G³ubczyce, Bed-Bruk G³ubczyce, Grill - Impex
Krzysztof Podstawka, Janusz Baczkur, Eko, Immet, Centrum ha-
mulcowe G³ubczyce, Habitus, Gravtec, Asa, Turek, Cheops, Do-
rota Zapotoczna, PKO G³ubczyce, Laguna Opole, Patimex, Edroz,
Ubezpieczenia � Krzysztof  Góral, naczynia jednorazowe -Danu-
ta Rokitka, Colgate-Palmolive Halinów, Hurtownia wód-Zbigniew
Bubiak, Joanna Rychlik, Vincent, Met-Kol, M.T �rutwa-�Skor-
pion�, ADP G³ubczyce, Avita.                                  Kurek Ewa

XV TURNIEJ �RODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY
 WOJEWÓDZTWA OPLSKIEGO  W NOWYCH GO£USZOWICACH
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PIÊÆ MEDALI
Z MISTRZOSTW POLSKI TAEKWON DO

( Z£OTO KAMILI)
  Sezon 2012 by³ bardzo udany dla zawodników Klubu Sportowego
Taekwon-do  G³ubczyce prowadzonych przez trenera Daniela Jano,
wywalczyli oni a¿ 5 medali na Mistrzostwach Polski: Seniorów,
Juniorów i Juniorów M³odszych.

  W Ciechanowie podczas
XXV Mistrzostw Polski Se-
niorów Paulina Szpak zdoby-
³a srebrny medal w konku-
rencji uk³adów formalnych
kobiet. Za� Bartosz S³od-
kowski na co dzieñ startuj¹-
cy w kategorii wiekowej ju-
niora wywalczy³ br¹zowy
medal w mocno obsadzonej
kategorii powy¿ej 80kg. Nie-
stety Dawid i Marta Wsiaki
lecz¹ kontuzje co zmniejszy-
³o szanse na wiêksz¹ ilo�æ
medali. ¯yczymy im szyb-
kiego powrotu do zdrowia.
  W Rybniku  w dniach 25-
26 maj zosta³y rozegrane
XXI Mistrzostwa Polski
Juniorów w czasie których
zaszczytny tytu³ Wicemi-
strza Polski po minimalnie
przegranej walce fina³owej
zdoby³ Micha³ Jano w kon-
kurencji walk do 52kg.
  W Nowej Rudzie- S³upiec
w dniach 1-3 czerwiec od-
by³y siê XIX Mistrzostwa
Polski Juniorów M³od-
szych. Po zdecydowanie
wygranej walce fina³owej na
najwy¿szym miejscu po-
dium stanê³a Kamila Cie-
chanowska zdobywaj¹c
z³oty medal i tytu³ Mistrzy-
ni Polski w kategorii do
50kg. W kategorii do 48kg
Daniel Go³¹b po minimalnie
przegranej walce fina³owej
zdoby³ tytu³ Wicemistrza
Polski.

Podsumowuj¹c 5 medali
zdobytych w 3 najwa¿-
niejszych  turniejach
ogólnopolskich �wiad-
czy o wysokim poziomie
g³ubczyckich zawodni-
ków i rokuje na kolejne
sukcesy w przysz³ym se-
zonie.  W najbli¿szym
czasie planowane jest
zgrupowanie oraz start w

Pucharze �wiata, który odbêdzie siê na prze³omie wrze�nia i pa�dzier-
nika w Anglii.                                                                                                                         BB

 >>> dok. ze str. 5
Rz¹dowa koncepcja przestrzennego zagospodarowania kra-
ju skupia siê przede wszystkim na rozwoju du¿ych miast,
pomijaj¹c obszary wiejskie. Tymczasem warto podkre�liæ
potrzebê zrównowa¿onego rozwoju, a taki jest mo¿liwy je-
dynie przy uwzglêdnieniu przestrzeni wiejskiej � mówi Ma-
rek Zagórski, Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej.
�Z powodu braku �rodków gminy i powiaty czêsto stoj¹ w
martwym punkcie. Samorz¹dowy Program Po¿yczkowy jest
dla nich istotn¹ alternatyw¹ � dodaje.
Po¿yczki w ramach SPP udzielane s¹ bez prowizji i bez do-
datkowych op³at. Gminy wiejskie i wiejsko-miejskie mog¹
otrzymaæ dofinansowanie na 100 proc. warto�ci zadania
inwestycyjnego. Do konkursu zg³aszaæ mo¿na zarówno pro-
jekty ju¿ trwaj¹ce, jak i propozycje przysz³o�ciowe. Maksy-
malna wysoko�æ po¿yczki wynosi 1mln z³otych. 
Wiêcej informacji na stronie: www.efrwp.pl

  O PROGRAMIE:
�Samorz¹dowy Program Po¿yczkowy� jest kontynuacj¹ wie-
loletnich starañ EFRWP zmierzaj¹cych w kierunku popra-
wy jako�ci ¿ycia mieszkañców wsi i ma³ych miast. Jest on
adresowany do gmin i powiatów, które chc¹ zrealizowaæ
inwestycje infrastrukturalne na terenach wiejskich (na wsi
i w miastach do 20 tys. mieszkañców). 
Po¿yczki w ramach �Samorz¹dowego Programu Po¿yczko-
wego� udzielane s¹ bez prowizji i bez dodatkowych op³at.
Wyró¿nia je tak¿e preferencyjne oprocentowanie, które dla
przedsiêwziêæ priorytetowych wynosi 0,95 wska�nika WI-
BOR 3M, dla pozosta³ych stanowi równowarto�æ tego
wska�nika. Mo¿e ona zostaæ zaci¹gniêta na sfinansowanie
100% warto�ci zadania inwestycyjnego brutto. Jej maksy-
malna wysoko�æ wynosi 1mln z³. 
Po¿yczka, zgodnie z opini¹ Centrum Zamówieñ Publicznych,
mo¿e zostaæ zaci¹gniêta bez przeprowadzania przetargu. 

O EFRWP:
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpocz¹³ dzia-
³alno�æ w 1990 roku, na mocy umowy miêdzy rz¹dem pol-
skim a Europejsk¹ Wspólnot¹ Gospodarcz¹. Fundacja od
ponad dwóch dekad pomaga zmieniaæ wizerunek polskiej
wsi, dostosowuj¹c siê do zmieniaj¹cych siê potrzeb lokal-
nej spo³eczno�ci. Obecnie nie tylko wspiera rozwój infra-
struktury technicznej, ale tak¿e � poprzez ró¿ne narzêdzia
finansowe � pomaga przedsiêbiorcom i organizacjom poza-
rz¹dowym. Fundacja du¿y nacisk k³adzie tak¿e na rozwój
infrastruktury spo³ecznej, co czyni poprzez program gran-
towy wspieraj¹cy aktywno�æ i samoorganizacjê lokalnych
spo³eczno�ci czy wyrównywanie szans edukacyjnych m³o-
dzie¿y z terenów wiejskich.
Wiêcej informacji na stronie: www.efrwp.pl
Agnieszka Tomczyk, ITBC Communication
Tel.: 22 250 49 20, 698 444 432
 Email: agnieszka_tomczyk@itbc.pl
Karolina Lupa, EFRWP Tel.: 22 639 87 63
Email: k.lupa@efrwp.com.pl

DWÓCH LAUREATÓW  SAMO-
RZ¥DOWEGO PROGRAMU

PO¯YCZKOWEGO
 WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
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OKNA energooszczêdne, z drewna
klejonego, sosnowego, mahoniowego
TARCICÊ
surow¹, suszon¹ i impregnowan¹
nieobrzynan¹ i obrzynan¹,
krawêdziaki, belki,

G£UBCZYCKIE
RZEDSIÊBIORSTWO
 BUDOWLANE
 48-100 G³ubczyce ul. Raciborska20
tel. (77) 485-30-41/ 3
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 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 G³osie G³ubczyc
 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 elektro-
nicznej. Reklamy - tylko czarno bia³e na wewnêtrznych stronach  (podstawowy modu³) w
ramce 9x9cm, jednorazowa edycja  kosztuje 100,00z³ +VAT, przy wiêkszej 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¿dego miesi¹ca na miesi¹c
nastêpny, wraz z podaniem "parametrów" niezbêdnych do wystawienia faktury VAT  przez

Miejski O�rodek Kultury. Pozdrawiam, Jan Wac



SIERPIEÑ 2012  nr 8/230 19

Serdecznie Witamy 26 Nowych

Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

 urodzonych  w Czerwcu 2012

w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach,

 Rodzicom  Gratulujemy
Wierzgacz Milena

c.Anny Zawiszyce
25.05.2012 16.20 3450-58

Zieliñska Zuzanna
c.Renaty G³ubczyce

26.05.12 3.20 3100-56

Burakowska Sandra
c.Karoliny Ostro¿nica

28.06.2012 8.35 2900-53

Chmura Oliwia c.El¿bie-
ty Równe 21.06.2012

12.30 3750-59

Hadamek Micha³ s.Ewy
G³ubczyce 2.06.2012

10.00 3500-57

Ignasiak Bart³omiej
s.Beaty W³odzienin

05.06.2012 2.30 2900 -55

Klimek Hania c.Alek-
sandry  G³ubczyce

05.06.2012 15.55 2800-52

Koladczuk  Hubert s.
Marty Kietrz 17.06.2012

4.40 3300-55

Kosa Antoni s.Agaty
Czerwonków 25.06.2012

16.35 3950-60

Kukuczka Mi³osz
s.Karoliny Wiechowice

13.06.2012 2.00 3700-56

Le�niak Lena c.Pauliny
Równe 05.06.2012 19.40

3400-55

Mas³owska Milena
c.Wioletty Bogdanowice

11.06.2012 5.35 3200 -54

Mazur Zuzanna c.Edyty
T³ustomosty 25.06.2012

8.30 3750-57

Mêdrala Martyna c.
Magdy G³ubczyce

07.06.2012 9.30 4350-60

Orczewski Maciej
s.Anny G³ubczyce

30.06.2012 4.30 3450-57

Pirch Kornelia c.
Aleksandry W³odzienin

17.06.2012 6.30 3750 57

Polewka Filip s.Joanny
K³obudzk 05.06.2012

13.50 3800-59

Skwarko Amelia
c.Edyty Wysoka

21.06.2012 14.45 3100-52

Waliczek Magdalena
c.Agnieszki Su³ków

09.06.2012 22.15 2400 - 50

Widlarz Jakub s.Magda-
leny G³ubczyce

04.06.2012 16.30 3400-54

Ziêba Aleksandra
c.El¿biety Lenarcice

20.06.2012 16.05 2300-52

¯arski  Jan s.Joanny
Pietrowice G³-ce

08.06.2012 7.30 3650-55

Fotografie
noworodków:
KADR Studio

Fotograficzno -
Filmowe

Janusz Baczkur,
G³ubczyce,

  Grunwaldzka 2,
  tel.77 485 31 07,

662 065 354
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<<< OSP ZAWODY

PRZEDSZKOLAKI U STRA¯AKÓW >>>

�SLEZKA
HARTA�

MIÊDZYNA-
RODOWE
ZAWODY

STRAZAC-
KIE
<<<

>>>
OTWAR-

CIE
DRZWI

FIAT
PUNTO

>>>


