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Na zbli¿aj¹ce siê �wiêta najlepsze ¿yczenia prze¿ywania Bo¿ego Narodzenia   w zdrowiu, rado�ci i ciep³ej, rodzinnej atmosfe-
rze. Kolejny za� Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,   tego ¿ycz¹: Przewodnicz¹cy

Rady Miejskiej Burmistrz G³ubczyc Kazimierz Naumczyk Jan Krówka
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Do 1945r. g³ubczyckie to region, który zamieszkiwali Niemcy,
Polacy, Czesi i ̄ ydzi.

Po II wojnie �wiatowej ten obszar znalaz³ siê w granicach Pol-
ski. Ludno�æ narodowo�ci niemieckiej wysiedlono do Niemiec,
a tutaj przesiedlono Polaków z Ukrainy (Kresy), Litwy i £otwy.
Z nimi przybyli przedstawiciele tych narodów w ma³¿eñstwach
mieszanych. Osiedlili siê tak¿e mieszkañcy innych regionów
Polski (np. Górale). Taka sytuacja spowodowa³a, ¿e miejscowe
obyczaje uleg³y zapomnieniu, natomiast zwyczaje przywiezione
przez ludno�æ nap³ywow¹ na skutek przemieszania siê tej ludno-
�ci zosta³y te¿ zredukowane. Obecnie nie wykszta³ci³y siê trady-
cje wspólne dla tutejszej spo³eczno�ci. Adwent i Bo¿e Narodze-
nie to okres �ci�le zwi¹zany z religi¹, dziêki której wiele starych
zwyczajów przetrwa³o i s¹ kultywowane przez m³ode pokolenie.
Najwiêcej zachowanych tradycji dotyczy potraw poszczególnych
grup kulturowych.

Adwent z ³ac. �przyj�cie�- w ko�cio³ach chrze�cijañskich okres
trwaj¹cy od czwartej niedzieli poprzedzaj¹cej Bo¿e Narodzenie
do 24 grudnia. Symbolizuje czas oczekiwania  na powtórne przyj-
�cie Jezusa i jednocze�nie jest pami¹tk¹ jego pierwszego przyj-
�cia. Pierwsza Niedziela Adwentu w Ko�ciele katolickim rozpo-
czyna rok ko�cielny. Kap³an do Mszy �w.  zak³ada fioletowy
ornat (symbol czasu pokuty i przygotowania siê do �wi¹t, czasu
pojednania z Bogiem i lud�mi). W ko�ciele wiesza siê wieniec z 4
�wiecami, ka¿dej kolejnej niedzieli zapalana jest nastêpna �wie-
ca. W Ko�ciele katolickim odprawia siê mszê o �wicie, zwane
roratami (�roraty� - od pierwszych ³aciñskich liter  pie�ni � Spu�æ-
cie niebiosa z góry...�- dzieci przychodz¹ do ko�cio³a z lampiona-
mi), a w ko�cio³ach protestanckich odprawiane s¹ nabo¿eñstwa
adwentowe.

Dzieñ �w. Andrzeja tak zwane andrzejki przypadaj¹ przed Ad-
wentem i jest to czas ostatnich zabaw tanecznych oraz wró¿b
m³odych dziewczyn-panien. Najczê�ciej wró¿y siê z lanego przez
klucz wosku, fusów z kawy, karteczek z imionami mêskimi scho-
wanymi pod poduszk¹. Panny tak¿e ustawiaj¹ buty rzêdem, któ-
rej but pierwszy przekroczy próg, ta wyjdzie za m¹¿.

Dzieñ �w. Miko³aja we wszystkich spo³eczno�ciach dzieci ob-
darowywane s¹ prezentami (najczê�ciej s³odyczami) przez oso-
bê przebran¹ za Miko³aja lub znajduj¹ upominki pod poduszk¹.

W pierwszych tygodniach adwentu piecze siê pierniki i sk³ada
w metalowej (dawniej glinianym garnku z pokrywk¹) puszce aby
zmiêk³y. Potem siê je zdobi i wiesza na choince.

WIGILIA-czas oczekiwania na przyj�cie Chrystusa
Dawniej w dniu Wigilii (24 XII) mê¿czy�ni (Niemcy, �l¹zacy i

przesiedleñcy) z dzieæmi ubierali choinkê. Obecnie choinkê ubie-
ra siê wcze�niej. W niewielu domach o tradycji ukraiñskiej w
miejsce drzewka umieszczano pod sufitem stroik z ga³êzi choinki.
Ponadto w domach polskich do dzisiaj wieszana siê pod sufitem
jemio³ê (�bez jemio³y dom go³y�), która  ma zapewniæ dobre zdro-
wie, dostatek domowników i ich dobytku. �le wró¿y przetrzyma-
nie jemio³y do Wielkanocy. Wieszano tak¿e �paj¹ki� (ozdoby ze
s³omy i kolorowego papieru przypominaj¹ce ¿yrandol).                     W
tradycji z Kresów w Wigiliê przed kolacj¹ gospodarz ustawia w
k¹cie kuchni �Dziada� (snop ze zbo¿a obwi¹zany sianem 3 razy)
¿ycz¹c �szczê�æ Bo¿e�, którego  w Nowy Rok  pierwszy �sie-
wacz� (pierwszy go�æ sypi¹cy zbo¿em) wynosi przed dom (do-
brobyt wynoszony na zewn¹trz).

Wspólny dla  wszystkich kultur i bardzo ¿ywy jest jeszcze
zwyczaj zakazu po¿yczania komu� i od kogo�. Ka¿da gospodyni
dba, aby w tym dniu pierwszy go�æ by³ mê¿czyzn¹, co gwaranto-

waæ mia³o pomy�lno�æ. W zasadzie w wigiliê nie odwiedzano
siê. Kobiety zajête by³y g³ównie  przygotowaniem wieczerzy.

Do kolacji zasiada siê najczê�ciej po pojawieniu siê pierwszej
gwiazdki. W rodzinach niemieckich i �l¹skich do wieczerzy za-
siadaj¹ cz³onkowie najbli¿szej rodziny, natomiast rodziny pol-
skie gromadz¹ przy stole wiele pokoleñ. Pierwsz¹ czynno�ci¹
jest modlitwa za ¿ywych   i zmar³ych z rodziny. Nastêpnie wszy-
scy symboliczne dziel¹ siê op³atkiem, w przypadku jego braku
chlebem. Kolorowym op³atkiem gospodarz polski po wieczerzy
karmi zwierzêta, które w tradycji w noc wigilijn¹ mog¹ przemó-
wiæ ludzkim g³osem.

Na �l¹skim  i niemieckim stole króluj¹ ryby z piernikiem (g³ów-
nie karp sma¿ony na ma�le), zupa rybna, zupa fasolowa lub gro-
chowa. Na deser podaje siê makówki (moczona w mleku bu³ka
z makiem i miodem) oraz  moczkê  (piernik moczony w wywarze z
jarzyn z bakaliami   o konsystencji budyniu � dawniej podawany
do ryby).

Na stole polskim k³adzie siê odrobinê siana, a dawniej ca³y
stó³ wyk³adano dobrze wytrzepanym sianem i nakrywano obru-
sem. Po kolacji gospodarz wyci¹ga³ jedno �d�b³o, im by³o d³u¿-
sze tym lepszy mia³ byæ nadchodz¹cy rok. Na stole ustawia siê
jedno nakrycie wiêcej (dla niespodziewanego go�cia oraz sym-
boliczne miejsce dla tych, co mieszkaj¹ daleko lub odeszli-zmar-
li). Od sto³u mo¿na odej�æ dopiero, gdy wszyscy zaspokoj¹ ape-
tyt, przez co  niecierpliwi¹ siê dzieci, którym wed³ug tradycji
Anio³ek lub Dzieci¹tko przynios³o pod choinkê prezent.  Podaje
siê 12 potraw (12 aposto³ów), bez miêsa. Podstawowym posi³-
kiem jest zupa grochowa, fasolowa, kapusta z grochem lub fa-
sol¹, lub barszcz z uszkami. Pierogi z kapust¹ i grzybami oraz
go³¹bki (farsz z kaszy gryczanej lub tartych surowych ziemnia-
ków, obecnie tak¿e ry¿u zawijany w li�cie kapusty) to kolejne
danie, a tak¿e ró¿norodne ryby, sma¿one lub w galarecie. Kom-
pot ugotowany z suszonych owoców (�liwki, jab³ka, gruszki), a
sos do potraw z przecieranych grzybów i suszonych �liwek (Kre-
sy). Na deser podaje siê  kutiê (Kresy) � t³uczona gotowana
pszenica z miodem, makiem i bakaliami lub ³amañce (krakowskie)
- kluski z makiem, miodem i bakaliami, a tak¿e   �li¿yki (Litwa) -
ma³e kluski ze s³odkiego dro¿d¿owego ciasta zalewane bardzo
s³odk¹ wod¹ z utartym do bia³o�ci makiem i bakaliami .

We wszystkich domach po kolacji �piewa siê wspólnie kolê-
dy. W tradycji litewskiej wigilijny stó³ pozostaje nakryty do po-
wrotu z Pasterki (uczta dla zmar³ych). W niektórych wsiach (zwy-
czaj polski) m³ode dziewczyny wychodz¹ przed dom stukaj¹c
³y¿kami i nas³uchuj¹, gdzie zaszczeka pies, to z tamtej strony
przyjdzie m¹¿. Je¿eli zaszczeka pies we w³asnym obej�ciu, to
panna w przysz³ym roku nie ma co liczyæ na zam¹¿pój�cie.

 Pasterka o 24.00 rozpoczyna siê w ko�cio³ach, na któr¹ wy-
biera siê wiêkszo�æ wiernych. Po raz pierwszy w danym roku
mo¿na ogl¹dn¹æ szopkê w ko�ciele. Przedstawia ona okoliczno-
�ci narodzin Chrystusa, ³¹cz¹c sceny biblijne z pejza¿em okoli-
cy. Postaci w szopce odziane s¹ w stroje historyczne.

BO¯E NARODZENIE
W Bo¿e Narodzenie (25 XII) wierni uczestnicz¹ we Mszy �w.

W tym dniu rodziny odwiedzaj¹ siê, a po  obiedzie ogl¹daj¹
szopki w poszczególnych ko�cio³ach.

 W drugim dniu �wi¹t (26 XII), w dzieñ �w. Szczepana w ko-
�ciele �wiêci siê ziarno owsa, zabiera siê je do domu i dodaje do
owsa wysiewanego wiosn¹ oraz posypuje siê nim domowni-
ków, aby zapewniæ sobie zdrowie, szczê�cie i urodzaj.

>>>

�WIÊTA, �WIÊTA I...DAWNIEJ I WSPÓ£CZE�NIE
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To tak¿e �wiêto odwiedzin
i pamiêci s¹siedzkiej.
�Na szczê�cie, na zdrowie,
Na ten Nowy Rok,
¿eby wam siê rodzi³,
pszenica i groch�
�W stodole, w komorze
daj Wam Panie Bo¿e!�
�W ka¿dym k¹tku po
dzieci¹tku,
a na piecu dwoje,
¿eby siê kochali
rodzice oboje�

W domach pojawiaj¹ siê
 kolêdnicy z szopk¹.
�Pochwalony Chrystus dla

imienia Jego,�przyjmijcie pasterze
do domu waszego.�Przez Naro-
dzenie Jezusa,�Bêdzie w niebie
wasza dusza królowa³a. A mo¿e
kolêdê dzisiaj dostaniemy,�a jak
nic nie dacie zaraz odejdziemy.�I
bêdziemy rozg³aszali, ¿e tu sk¹p-
cy nic nie dali,�Hej kolêda�.

W okresie Bo¿egoNarodzenia
w tradycji polskiej wystawia siê
�Jase³ka�- przedstawienia o tema-
tyce narodzenia Jezusa, a tak¿e
�Szopkê Noworoczn¹�-przedsta-
wienia o tematyce narodzenia
Chrystusa z uwzglêdnieniem sy-
tuacji spo³ecznej i politycznej w
Polsce. To tak¿e okres licznych
wesel.

TRZECH KRÓLI
W dniu Trzech Króli (6 I) �wiê-

ci siê kredê, zio³a (symbol kadzi-
d³a) i z³oto. Kred¹ dawniej zapi-
sywano na drzwiach domu pierw-
sze litery imion Trzech Króli
(K+M+B) na znak pokoju i ¿ycz-
liwo�ci, obecnie taki zapis pozo-
stawia ksi¹dz po odwiedzinach
ka¿dej rodziny (kolêda). Dawniej
szanowani gospodarze przebra-
ni za Trzech Króli  chodzili po
domach z kolêd¹.

W �wiêto Ofiarowania
Pañskiego (�wiêto Matki
 Boskiej Gromnicznej)
(2II) koñczy siê  radosny okres

�wi¹t Bo¿ego Narodzenia  W ko-
�ciele �wiêci siê gromnicê (du¿a
�wieca), która przypomina �mieræ
i klêski ¿ywio³owe (gromnicê za-
pala siê przy chrzcie �wiêtym i
trumnie zmar³ego, a tak¿e ustawia
siê na parapecie okna w czasie
burzy).

    Barbara Piechaczek

Wspó³cze�nie  zachowa³y siê  u nas, na szczê�cie, opisane wcze�niej �wiêta i tradycje z
nimi zwi¹zane mimo wielu zmian historycznych i politycznych w Polsce i naszej czê�ci Europy.
Czêsto  wzbogacane w miarê mo¿liwo�ci, pomys³owo�ci i potrzeb lokalnych. Dlatego niektóre
nasze g³ubczyckie zwyczaje równie¿ zas³uguj¹ na opisanie.

 II Jarmark �wi¹teczny (11-16.12.12)  zorganizowany wspólnymi si³ami Miejskiego O�rodka
Kultury,  Zespo³u  Szkó³  Centrum Kszta³cenia  Rolniczego i Urzêdu  Miejskiego swoj¹ atmos-
fer¹ przybli¿y³ magiê �wi¹t Bo¿ego Narodzenia. Na dziedziñcu internatu Zespo³u  dzieci z
rodzicami chêtnie odwiedza³y "¿yw¹" szopkê w której  mog³y zbli¿yæ siê do m.in. baranków,
cielêcia, konia,  ozdobnego ptactwa domowego, by³a te¿ ma³a estrada z nag³o�nieniem - miejsce
do kolêdowania. W tym samym czasie w sali gimnastycznej trwa³ jarmark - kiermasze, pokazy,
prezentacje jase³ek: �rodowiskowego Domu Samopomocy z Nowych Go³uszowic (str.19), Ze-
spo³u Szkó³ Rolniczych, DPS z Klisina, Boboluszek, Branic, Przedszkoli nr 1,2,3, szkó³ z Pietro-
wic, Bogdanowic, Grobnik, Grupy Estradowej MOK,  kolêdy i pastora³ki Gimnazjum nr 1, wie-
czorne kolêdowania przy szopce, by³ te¿  �w. Miko³aj na zaproszenie rodziców. Nad prowadze-
niem i sprawno�ci¹ sprzêtu nag³a�niaj¹cego ca³y tydzieñ skrycie czuwali panowie Dawid i Piotr
oraz pani Monika. (fotoreporta¿ str.2)

 Spotkania �wi¹teczne w³adz samorz¹dowych  w Sali Konferencyjnej Urzêdu Miejskiego z
so³tysami, s³u¿bami rolnymi, przedstawicielami instytucji pracuj¹cych na rzecz rolnictwa, s³u¿-
bami mundurowymi, zwi¹zkami kombatanckimi, dyrektorami i prezesami firm Gminy G³ubczyce
by³y okazj¹ podzielenia siê informacjami o najwa¿niejszych zdarzeniach w roku 2012 i zmianach
czekaj¹cych nas w 2013r. (foto str.1 i 28)

Sesja Rady Miejskiej - w czê�ci �wi¹tecznej - z udzia³em chóru Liceum Ogólnokszta³c¹cego,
podobnie jak  wcze�niej opisane spotkania zawiera³a  polsk¹ tradycjê dzielenia albo ³amania siê
op³atkiem i sk³adania sobie ¿yczeñ �wi¹tecznych . odbywalo siê to przy �wietle ognia betlejem-
skiego wnoszonego przez harcerzy KH ZHP z komendantem hm. Ryszardem Kañtochem.

Rada Miejska wyró¿ni³a �za osi¹gniêcia sportowe  oraz promowanie Gminy G³ubczyce na
arenach miêdzynarodowych i krajowych� zawodników  klubów sportowych: LKS Technik -
Agnieszka Wojtkowska, Przemys³aw Wacha, Wojciech Szkudlarczyk. Wyró¿nienia pod nie-
obecno�æ w G³ubczycach zawodników odebra³ prezes Andrzej Majewski, LZS karate-do: Ja-
nusz Ho³da, Klaudia Bociek, Maciej Kowalczyk, Jakub Patryjach oraz Klaudiusz Leliñski; KS
Polonia - prezes Dariusz Koz³owski, Wies³aw Frydryk i Janusz Z³oczowski,  KST taekwon-do

trener - Daniel Jano,oraz  Marta Wsiaki, Dawid Wsiaki, Kamila Ciechanowska, Bartosz S³od-
kowski, Micha³
Jano, Daniel
Go³¹b, Szpak
Paulina, Karoli-
na Konik, Mate-
usz H³ady³o-
wicz, Wrêczone
zosta³y te¿  do-
roczne wyró¿-
nienia Herb
G³ubczyc przy-
znawane  przez
Kapitu³ê  Rady
Miejskiej: An-
drzej Kurcoñ,
Waldemar Lan-
kauf, Jan Mruk
(nieobecny na
sesji)  (foto str. 1).

U r o c z y s t e
spotkania op³atkowo - �wi¹teczne odbywa³y siê,   z du¿ym  prawdopodobieñstwem  mo¿na
napisaæ, we wszyskich instytucjach, zak³adach, firmach ,szko³ach a nawet klasach szkolnych.
Pozostaje  ¿yczyæ  sobie,  jeszcze tylko tego, aby�my nie zapominali tak szybko czego sobie i
innym ¿yczyli�my, a �wiat³o z Betlejem niech nam rozja�nia drogi ¿ycia, na ca³y Nowy Rok 2013.

                                                                                                                                           Jan Wac

�WIÊTA, �WIÊTA I...
DAWNIEJ I WSPÓ£CZE�NIE
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W Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych  odby³a siê historycz-
na uroczysto�æ otwarcia hali sportowej. W obecno�ci licznie
zgromadzonej publiczno�ci Marsza³ek Województwa Opolskie-
go Józef Sebesta, Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyñski,  Pose³
RP VI Kadencji Adam Krupa,  Starosta Powiatu G³ubczyckiego
Józef Kozina oraz Dyrektor ZSO Tadeusz Eckert - przecinaj¹c
bia³o-czerwon¹ wstêgê - dokonali otwarcia tego piêknego obiek-
tu!

W czasie trwania uroczysto�ci Pan Starosta Józef Kozina przed-
stawi³ najwa¿niejsze zagadnienia zwi¹zane z realizacj¹ tego bar-
dzo trudnego przedsiêwziêcia; przedstawi³ historiê budowy hali
prezentuj¹c zrobione przez Dyrektora Tadeusza Eckerta zdjêcia;
ksi¹dz Tomasz Skowron po�wiêci³ obiekt; zaproszeni go�cie z³o-
¿yli wyrazy uznania i wdziêczno�ci dla Starostwa Powiatowego w
G³ubczycach za zrealizowanie tak potrzebnej inwestycji w tak trud-
nych warunkach gospodarczo-finansowych; dyrekcja szko³y z

przewodnicz¹c¹ Rady Rodziców podziêkowali Staro�cie Józefo-
wi Kozinie za realizacjê tej historycznej inwestycji; dokonano
symbolicznej inauguracji zajêæ sportowych, prezentuj¹c jedno-
cze�nie automatycznie opuszczane tablice do koszykówki i kota-

ry dziel¹ce halê na 3 nie-
zale¿ne boiska; na ko-
niec m³odzie¿ przygoto-
wana przez nauczycieli
wychowania fizycznego
zaprezentowa³a bardzo
atrakcyjne pokazy sportowe, m. in. Uczestników Pucharu �wiata
w Taekwon-Do w Wielkiej Brytanii pod kierunkiem Daniela Jano,
a tancerze ze Szko³y "Royal Dance Centre" Tomasza Nawrockie-
go, zachwycili publiczno�æ porywaj¹cymi uk³adami tañca nowo-
czesnego.

Spo³eczno�æ naszej szko³y - sk³ada wielkie wyrazy wdziêczno-
�ci Zarz¹dowi Powiatu G³ubczyckiego za tak wspania³y dar!!!

Tadeusz Eckert

HISTORYCZNA UROCZYSTO�Æ OTWARCIA HALI SPORTOWEJ
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XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ
w G³ubczycach odby³a siê 28. listopada 2012r.
na której podjêto  uchwa³y w sprawach:
a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe

odprowadzanie �cieków,
b) uchwalenia maksymalnych stawek op³at ponoszonych przez

w³a�cicieli nieruchomo�ci za us³ugi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych i ich zagospodarowania,

c) wymagañ, jakie powinien spe³niaæ przedsiêbiorca ubiegaj¹cy
siê o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia³alno�ci w zakresie
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczysto�ci
ciek³ych na terenie Gminy G³ubczyce,

d) regulaminu utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy
e) zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie trybu udzielania i rozliczania

dotacji dla przedszkoli i szkó³ zak³adowych i prowadzonych na tere-
nie Gminy G³ubczyce przez inne podmioty ni¿ jednostki samorz¹du
terytorialnego i ministrowie.

f) przyjêcia programu wspó³pracy Gminy G³ubczyce z organizacja-
mi pozarz¹dowymi oraz innymi podmiotami realizuj¹cymi zadania
publiczne w 2013 roku,

g) poboru op³aty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inka-
sentów i okre�lenia wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso,

h) wyra¿enia zgody na zawarcie kolejnych umów dzier¿awy i naj-
mu nieruchomo�ci stanowi¹cych w³asno�æ Gminy G³ubczyce na czas
oznaczony do lat trzech,

i) zmian w bud¿ecie na 2012 rok,
Wiêcej szczegó³ów na stronie www.glubczyce.pl

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ
 w G³ubczycach odby³a siê 19. grudnia 2012r.
podczas której podjêto  uchwa³y w sprawach:
a) podzia³u Gminy G³ubczyce na sta³e obwody g³osowa-

nia i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodo-
wych komisji wyborczych,

b) wyboru metody ustalenia op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko�ci tej op³aty
i ustalenia stawki op³aty za pojemnik,

c) okre�lenia terminu, czêstotliwo�ci i trybu uiszczania
op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

d) okre�lenia wzoru deklaracji o wysoko�ci op³aty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi sk³adanej przez w³a-
�ciciela nieruchomo�ci,

e) okre�lenia szczegó³owego sposobu i zakresu �wiad-
czenia us³ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od w³a�cicieli nieruchomo�ci i zagospodarowania odpadów,

f) wyra¿enia zgody na zawarcie kolejnych umów dzier¿a-
wy nieruchomo�ci stanowi¹cych w³asno�æ Gminy G³ubczy-
ce na czas oznaczonych do lat trzech,

g) przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zy-
wania Problemów Alkoholowych na 2013 rok,

h) okre�lenia szczegó³owych warunków przyznawania i
odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze,

i) uchwalenia �Za³o¿eñ do planu zaopatrzenia w ciep³o,
energiê elektr. i paliwa gazowe miasta i gminy G³ubczyce,

j) za³o¿enia Przedszkola w Zopowych i w³¹czenia go do
Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach oraz przekszta³cenia Szko³y
Podstawowej w Pietrowicach,

k) zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie w³¹czenia Publicznego
Gimnazjum w Pietrowicach do Zesp. Szkó³ w Pietrowicach,

l) przyst¹pienia do realizacji wspólnego projektu w ra-
mach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

�Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jedno-
stek samorz¹du terytorialnego, dialog spo³eczny oraz wspó³-
pracê z przedstawicielami spo³eczeñstwa obywatelskiego�
wspó³finansowanego ze �rodków  Mechanizmu Finanso-
wego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Wiêcej szczegó³ów na stronie www.glubczyce.pl

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
I. w dniu 8 stycznia 2013 r. odbêd¹ siê nastêpuj¹ce przetargi:
1. I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-

chomo�æ niezabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ki nr 861/15, nr 862/8 i nr 862/39 o ³¹cznej powierzchni 0,1280
ha, po³o¿onej w Bogdanowicach. Cena wywo³awcza do przetargu
wynosi 14.561,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 1.500,00 z³.

2. I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomo�æ niezabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 862/7 o powierzchni 0,0500 ha, po³o¿onej w Bogdano-
wicach. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 5.389,00 z³ + VAT.
Wadium wynosi 540,00 z³.

3. II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomo�æ zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem
gospodarczym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka
nr 1304/2 o powierzchni 0,0086 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul.
Niepodleg³o�ci nr 6b wraz ze zbyciem udzia³u wynosz¹cego 1/15
czê�æ w dzia³ce nr 1304/5 o powierzchni 0,0714 ha. Cena wywo³aw-
cza do przetargu wynosi 74.221,00 z³. Wadium wynosi 7.000,00 z³.

4. II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomo�æ niezabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 294/2 o pow. 0,2791 ha, po³o¿onej w obrêbie gruntów
wsi Zawiszyce. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 8.657,00 z³ +
VAT. Wadium wynosi 900,00 z³.

5. II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomo�æ niezabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 84/2 o pow. 0,5000 ha, po³o¿onej w obrêbie gruntów
wsi Ciermiêcice. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 8.227,00 z³.
Wadium wynosi 850,00 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 3 stycznia 2013 r.

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej

wiadomo�ci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz
umieszczeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w
G³ubczycach w dniu 5 grudnia 2012 r. wykazu obejmuj¹cego
przeznaczon¹ do zbycia nieruchomo�æ niezabudowan¹, po-
³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Mickiewicza, oznaczon¹ wg
ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 1000/19 o pow.  0,0909 ha.

Z dniem 16.01.2013 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 usta-
wy 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 cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo oso-
ba ta jest poprzednim w³a�cicielem zbywanej nieruchomo-
�ci pozbawionym prawa w³asno�ci tej nieruchomo�ci przed
dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.
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W 1997r. spo³eczno�ci wiejskie z zaanga¿owaniem  zare-
agowa³y na now¹ ideê zawart¹ w programie  Unijnym  okre�la-
nym potocznie "odnowa wsi" Zapocz¹tkowa³ on proces kszta³-
towania �wiadomo�ci poprawy warunków jako�ci ¿ycia w swo-
im otoczeniu , budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego. W  jego
ramach rodzi³y siê wspania³e pomys³y. Program wymaga³ wspar-
cia samorz¹dów lokalnych co da³o efekty widoczne go³ym  okiem
w wielu naszych wsiach  w okresie 15 lat jego  realizowania.

 Z tej okazji w Prószkowie k/Opola odby³y siê uroczyste ob-
chody Jubileuszowe z udzia³em w³adz wojewódzkich samorz¹-
dowych i pañstwowych. W czasie których wrêczono wyró¿nia-
j¹cym siê so³tysom  odznaczenia. Z naszej gminy Br¹zowy
Krzy¿ Zas³ugi otrzymali  Józef Krasicki so³tys G³ubczyc Sa-
dów i  Adam Buchaniec so³tys Nowej Wsi G³ubczyckiej.

 Pan Józef Krasicki  na podstawie czynionych obserwacji i
analizy osi¹gniêæ So³ectw Gminy G³ubczyce, uczestnicz¹cych
od 1997 roku w programie �Odnowa Wsi w Województwie Opol-
skim�  postanowi³ w³¹czyæ so³ectwo G³ubczyce Sady do tego
programu - czytamy we wniosku Burmistrza o wyró¿nienie - zgod-

nie z uchwa³¹ Nr 6/2003 z dnia 26
marca 2003r. zebrania mieszkañców
G³ubczyc Sadów powo³ano  5 oso-
bow¹ grupê �Odnowy Wsi�, której
liderem zosta³ Józef Krasicki. Rada
Miejska  w³¹czy³a  so³ectwo do pro-
gramu "Odnowy Wsi...� uchwa³¹
Nr XIV/195/04 z dnia 22 stycznia
2004 roku, po czym na warsztatach
zorganizowanych przez Urz¹d Mar-
sza³kowski w  Opolu, opracowany
zosta³ program odnowy wsi G³ub-
czyce Sady na lata 2004 -2015. W

dzia³aniach tych aktywnie uczestniczy³  Józef Krasicki, co jest
bardzo cenione z uwagi na specyfikê �rodowiska.  So³ectwo
G³ubczyce Sady powsta³o na bazie osiedla PGR G³ubczyce 1, a
jego mieszkañcy to zbiorowo�æ odmienna od mieszkañców ty-
powych wsi zagrodowych, któr¹ nale¿a³o zintegrowaæ w dzia³a-
niach  na rzecz przejêcia i utrzymania obiektów u¿yteczno�ci
publicznej, zasobu zieleni wiejskiej z systematyczn¹ popraw¹
estetyki budynków mieszkalnych i otoczenia. W latach 2004 -
2011 z inicjatywy Józefa Krasickiego przejêto i adoptowano by³¹
sto³ówkê PGR na Wiejski Dom Ludowy. Z wyposa¿eniem i urz¹-
dzeniem kawiarenki internetowej, zagospodarowaniem przyle-
g³ego drzewostanu na park z ³aweczkami i miejscem spotkañ
mieszkañców z mo¿liwo�ci¹ grilowania. Ponadto so³ectwo na
wniosek swojego lidera przejê³o do korzystania zdewastowany
obiekt szatni sportowej, która po wyremontowaniu stanowi za-
plecze miejscowej dru¿yny pi³karskiej LZS. Programem Odnowy
Wsi objêto przebudowê i asfaltowanie dróg wewnêtrznych. W
2007 roku Pan Józef Krasicki zg³osi³ gotowo�æ organizacji do¿y-
nek  Gminnych na posiadanym zapleczu, co przynios³o pe³ny
sukces we wspó³dzia³aniu z miejscowymi organizacjami jak KGW,
LZS przy aprobacie wszystkich mieszkañców. Wykazane zorga-
nizowanie i dalsze przewodzenie  grupie Odnowy Wsi pozwala
na z³o¿enie wniosku o  odznaczenie Pana Józefa Krasickiego.
Wcze�niej otrzyma³ wyró¿nienia:   Zas³u¿ony dla Rolnictwa 2005,
Za zas³ugi dla OPZZ 2004, Stra¿ak Wzorowy 1974r., Nagroda
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Nominacje do konkursu So³-
tys Roku 2004 i 2005, VIII m. w konkursie na So³tysa Roku 2007
w woj. opolskim,

XV LAT PROGRAMU ODNOWY WSI -ODZNACZENI
    Pan Adam Buchaniec - czytamy we wniosku Burmistrza o

wyró¿nienie - pe³ni¹c obowi¹zki so³tysa wsi Nowa Wie� G³ub-
czycka widzia³ potrzebê aktywiza-
cji jej mieszkañców  na rzecz podjê-
cia dzia³añ oddolnych daj¹cych po-
prawê ich ¿ycia. Wymiana pogl¹-
dów z liderami grup odnowy dzia-
³aj¹cych we wioskach naszej gmi-
ny od 1997 roku wyzwoli³a inicja-
tywê do³¹czenia Nowej Wsi do
"Programu Odnowa Wsi w Woje-
wództwie Opolskim". Uchwa³¹ Nr
10 z dnia 12 maja 2003 roku zebra-
nia wiejskiego powo³ano 7 oso-
bow¹ grupê Odnowy Wsi, której
zosta³ liderem.   Rada Miejska  w³¹-
cza so³ectwo do "Programu Odno-
wy Wsi Województwa Opolskie-
go" uchwa³¹ Nr XIV/195/04 z dnia
22 stycznia 2004 roku, a aktywno�æ Pana Adama Buchañca na
warsztatach zorganizowanych przez Urz¹d Marsza³kowski w
Opolu w dniach 16-17 kwietnia 2004r. przynios³a opracowanie
przez grupê  programu wieloletniego na lata 2004 - 2020, który
sukcesywnie przynosi³ efekty w postaci zadañ zrealizowanych
w poszczególnych latach. Pan Adam Buchaniec g³ówny nacisk
k³ad³ na poprawê estetyki zagród wiejskich, utrzymanie terenów
zieleni wiejskiej, obiektów u¿yteczno�ci publicznej oraz aktywi-
zacjê m³odzie¿y w zakresie ponoszenia odpowiedzialno�ci za
stan posiadanego mienia. W ramach programu  w Nowej Wsi G³.
wykonano remont kapitalny Domu Ludowego z jego wyposa¿e-
niem i urz¹dzeniem sali wyk³adowej, odrenowano ko�ció³ filial-
ny, remizê OSP, przebudowano obiekt boiska sportowego z szat-
ni¹ sportow¹,  urz¹dzono fragment parku z alejkami spacerowy-
mi, sprawuj¹c wspólne utrzymanie tych obiektów.

Zaanga¿owanie Pana Adama Buchañca zintegrowa³o cz³on-
ków OSP, KWG i LZS oraz Rady Parafialnej co  lokuje tê wie� na
czo³owych miejscach w gminie w kolejne  lata. Mieszkañcy wsi
doceniaj¹ wk³ad pracy so³tysa, jako lidera, a wskazane osi¹gniê-
cia s¹ podstaw¹ zaproponowania wyró¿nienia odznaczeniem
pañstwowym. Pan  A. Buchaniec by³ inicjatorem organizacji Do-
¿ynek Gminnych w roku 2006 i 2011. Wcze�niej otrzyma³ wyró¿-
nienia: Zas³u¿ony dla Rolnictwa w 2006 r., Br¹zowy Medal Za-
s³u¿ony dla Po¿arnictwa w 2002r., Wzorowy Stra¿ak w 1995 roku,
Odznaka za wys³ugê XXX lat w 2011 roku.

                                                                                 Jan Wac

REKLAMA W G£OSIE G£UBCZYC
 G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o zasiêgu gmi-
ny, w formacie A4 z ok³adk¹ w kolorze. Ukazuje siê na prze-
³omie miesiêcy w nak³adzie 1200 egz. oraz w wersji elektro-
nicznej. Reklamy - tylko czarno bia³e na wewnêtrznych stro-
nach - podstawowy modu³ - w  ramce 9x9cm, jednorazowa
edycja  kosztuje 100,00z³ +VAT, przy wiêkszej ilo�ci edycji
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 poda-
niem danych niezbêdnych do wystawienia  RACHUNKU
(od stycznia 2013) przez Miejski O�rodek Kultury.
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NAGRODA  IUVENES  WRATISLAVIAE
 DLA  AGNIESZKI  FRANKÓW-¯ELAZNY

Niezmiernie mi³o nam jest poinformo-
waæ, ¿e dr Agnieszka Franków-¯elazny
zosta³a laureatem pierwszej edycji na-
grody Prezesa Polskiej Akademii Nauk -
Iuvenes Wratislaviae za wybitne osi¹-
gniêcia artystyczne i naukowe, do któ-
rej to nagrody zosta³a zg³oszona oraz
rekomendowana przez �l¹skie Towarzy-
stwo Muzyki Ko�cielnej.

Indywidualna nagroda Iuvenes Wra-
tislaviae kierowana jest do wszystkich m³odych naukowców
uczelni wy¿szych oraz jednostek naukowych, którzy posiadaj¹
stopieñ doktora i pracuj¹ na sta³e na terenie Dolnego �l¹ska.

Agnieszka Franków-¯elazny urodzi³a siê w G³ubczycach.
Ukoñczy³a PSM I st. w G³ubczycach w klasie fortepianu i fletu
oraz PSM II st. we Wroc³awiu w klasie fletu. W roku 2000 ukoñ-
czy³a biologiê na Uniwersytecie Wroc³awskim, w 2004 r. z wy-
ró¿nieniem - Wydzia³ Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej
we Wroc³awiu w klasie dyrygowania prof. Haliny Bobrowicz, w
2005 r. z wyró¿nieniem - Wydzia³ Wokalny w klasie �piewu prof.
Ewy Czermak, natomiast w 2006, równie¿ z wyró¿nieniem, Pody-
plomowe Studia Chórmistrzowskie w Bydgoszczy.

Zami³owanie do chóralistyki wynios³a z Chóru Mieszanego
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w G³ubczycach pod dyrekcj¹ Ta-
deusza Eckerta, w którym obok �piewu by³a równie¿ korepety-
torem g³osowym i asystentem dyrygenta. W latach 1993-1999
by³a cz³onkiem Polsko - Niemieckiej Akademii Chóralnej IN TER-

RA PAX pe³ni¹c w latach 1995-1999 funkcjê instruktora g³oso-
wego pod okiem Prof. Jana Szyrockiego. Od pañdziernika1996
roku do kwietnia 2000 roku by³a zwi¹zana z Akademickim Chó-
rem Politechniki Wroc³awskiej jako chórzystka, solistka, kore-
petytor g³osowy, asystent dyrygenta i wreszcie dyrygent (na
prze³omie roku 1999/2000).

W 1998 roku za³o¿y³a Chór M³odzie¿owy Con Amore przy
Zespole Szkó³ Nr 1 we Wroc³awiu, gdzie pracowa³a jako nauczy-
ciel biologii w latach 1999-2004. Z za³o¿onym przez siebie chó-
rem, w ci¹gu trzech lat dzia³alno�ci, zdoby³a dwukrotnie I Miej-
sce na �wiêcie Pie�ni w latach 2000 i 2001 oraz dwukrotnie Wy-
ró¿nienie na Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkolnych w

Bydgoszczy. W pa�dzierniku 2000 roku za³o¿y³a Chór Kameral-
ny Akademii Medycznej we Wroc³awiu, a w 2006 zosta³a dyrek-
torem artystycznym Chóru Filharmonii Wroc³awskiej, z którymi
to zespo³ami uczestniczy³a w wielu konkursach i festiwalach w
Polsce i zagranic¹ zdobywaj¹c liczne nagrody.

Otrzyma³a równie¿ wiele nagród indywidualnych. W 2004 roku
zosta³a laureatk¹ I Nagrody X Ogólnopolskiego Konkursu Dy-
rygentów Chóralnych w Poznaniu, zdobywaj¹c jednocze�nie
nagrody specjalne: za najlepsz¹ metodê pracy z chórem i naj-
lepsz¹ metodê pracy nad technik¹ wokaln¹. Kilkakrotnie otrzy-
mywa³a nagrody dla najlepszego dyrygenta: Legnica Cantat
2004, 2006, 2008, 2010, Gaude Cantem 2005, 2010.

W kwietniu 2004 r. zosta³a wybrana najlepsz¹ studentk¹ Aka-

demii Muzycznej i reprezentuj¹c swoj¹ uczelniê otrzyma³a I miej-
sce szczebla regionalnego konkursu na najlepszego studenta

Primus Inter Pares. W roku 2010 zosta³a lau-
reatk¹ Wroc³awskiej Nagrody Muzycznej, a
w styczniu 2012 roku otrzyma³a nagrodê Cz³o-
wiek Roku 2011 w g³osowaniu internautów w
plebiscycie organizowanym przez serwis tuw-
roc³aw.com.

Wystêpowa³a jako go�cinny dyrygent lub
chórmistrz z takimi zespo³ami jak: Chór Filhar-
monii �l¹skiej, Gabrieli Consort, Orkiestra Fil-
harmonii Wroc³awskiej, Wroc³awski Zespó³
Solistów Ricordanza, Orkiestra Kameralna
Akademii Muzycznej we Wroc³awiu, Chór Fe-
stiwalowy Miêdzynarodowego Festiwalu
Wratislavia Cantans, Schlezwig-Holstein Fe-
stival Choir, Bamberger Symphoniker Choir.

Wystêpowa³a w takich miejscach jak Salle
Pleyel w Pary¿u, Barbican Centre w Londy-
nie, Gewandhaus w Lipsku oraz w Royal Al-
bert Hall w Londynie podczas s³ynnego fe-
stiwalu BBC Proms (wraz z Chórem Filharmo-

nii Wroc³awskiej jako jedyny polski chór w historii festiwalu).
Czêsto zapraszana jest jako konsultant wokalny prowadz¹c

warsztaty dla chórmistrzów oraz zespo³ów chóralnych.
W swoim dorobku posiada ponad 50 nagród, ponad 500 kon-

certów w 18 krajach Europy, 6 nagranych p³yt oraz oko³o 600
zrealizowanych dzie³ wokalnych i wokalno-instrumentalnych.

Na podstawie:
http://stmk.pl/2012/12/18/nagroda-iuvenes-wratislaviae/

Zdjêcia: £ukasz Rajchert oraz Jan Wac - z koncertu
dnia 17.01.2010 w ko�ciele parafialnym w G³ubczycach
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"DNI SENIORA"
W DOMU DZIENNEGO POBYTU
   ̄ yjemy w czasach, kiedy d³ugo�æ ¿ycia cz³owieka  wyd³u-

¿y³a siê. Coraz wiêcej seniorów do¿ywa pó�nego wieku, raczej
nie narzekaj¹c na zdrowie fizyczne.  Ro¿nego rodzaju dolegli-
wo�ci cia³a w mniejszym lub wiêkszym stopniu s¹ niwelowane
przez medykamenty zalecane przez lekarza.

 Ale co z chorobami duszy? Kiedy pojawia siê emerytura, na
któr¹ przecie¿ tak czekali�my, pojawia siê te¿ nadmiar wolnego
czasu. Co z nim zrobiæ, gdy dziadkowie s¹ uwolnieni od naniañ-
czenia wnuków, gdy nie ma ju¿ obowi¹zków zawodowych, a
obowi¹zki domowe nie s¹ ju¿ tak absorbuj¹ce. Dochodzi do tego
syndrom "pustego gniazda" i nurtuje nas pytanie co robiæ???

 Ka¿da nowa rola ¿yciowa wymaga czasu, ¿eby siê jej nauczyæ,
a nowa sytuacja cierpliwo�ci, ¿eby siê z ni¹ oswoiæ � lecz kiedy
to ju¿ nast¹pi, seniorzy jesieñ ¿ycia prze¿ywaj¹ w zgodzie z sob¹,
z pewno�ci¹ i spokojem, ¿e s¹ we w³a�ciwym czasie na w³a�ci-
wym miejscu. Bowiem w ¿yciu bardzo wa¿ne jest mieæ "pomys³
na siebie". Podopieczni naszego Domu nie oszukuj¹ metryki,
jednak enegi¹ i rado�ci¹ ¿ycia mog¹ obdzieliæ wiele m³odych
osób. Emerytura jest dla nich okresem, w którym mog¹ robiæ
rzeczy, na które do tej pory nie mieli czasu lub odwagi.

 Mo¿na pisaæ wiersze, mo¿na  przepiêknie malowaæ, mo¿na
�piewaæ w chórze... Mo¿na robiæ wiele ró¿nych rzeczy, na które
nie starcza³o nam czasu lub wstyd i skrêpowanie m³odej osoby
nie pozwala³y nam na to. Teraz z perspektywy osoby dojrza³ej z
u�miechem my�limy o naszych wcze�niejszych lêkach i oba-
wach, odkrywamy inny wymiar naszego ¿ycia. Stajemy siê "po-
zytywnymi" egoistami.

  Nasi seniorzy aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu spo³ecznym. Nie
daj¹ siê spychaæ na margines ¿ycia. Z okazji swojego �wiêta
podopieczni Domu przygotowali program artystyczny, który w
du¿ej czê�ci jest ich autorstwa. Z u�miechem i nutk¹ autoironii
opowiadaj¹ o kolorach jesieni ¿ycia. Mieli�my siê czym pochwa-
liæ, wiêc zaprosili�my "w go�ci" pana Burmistrza, przewodnicz¹-
cego Rady Miejskiej, kierowników jednostek pomocy spo³ecz-
nej i emerytowanych pracowników naszego Domu. Uroczyste
obchody trwa³y trzy dni. W nastêpny dzieñ uczestniczyli�my
we mszy �wiêtej w intencji wszystkich seniorów, któr¹ odpra-
wia³ ojciec Mieczys³aw w klasztorze ojców franciszkanów. W
tym samym dniu, dziêki uprzejmo�ci firmy ASA w G³ubczycach,
mieli�my mo¿liwo�æ obejrzenia programu kabaretowego pt.
"Awans" w wykonaniu aktorów z Krakowa. Rokroczne obcho-
dy Dni Seniora zakoñczy³y siê uroczystym obiadem i zabaw¹
taneczn¹. Przed nami wiele nowych zadañ i .....

(fot. str. 28) Liliana D¹browa

II.  15 stycznia 2013 r. odbêd¹ siê nastêpuj¹ce przetargi:
1. III przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y lo-

kalu mieszkalnego nr 1 przy ulicy Rynek 3 w G³ubczycach, wraz
ze sprzeda¿¹ u³amkowej czê�ci gruntu z dzia³ki nr 372/3 o po-
wierzchni 0,0546 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi
243.800,00  z³ + VAT 8%. Wadium wynosi 25.000,00 z³.

2. III przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y lo-
kalu mieszkalnego nr 1 przy ulicy Rynek 5 w G³ubczycach, wraz
ze sprzeda¿¹ u³amkowej czê�ci gruntu z dzia³ki nr 372/3 o po-
wierzchni 0,0546 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi
259.300,00  z³ + VAT 8%. Wadium wynosi 26.000,00 z³.

3. III przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y lo-
kalu mieszkalnego nr 1 przy ulicy Rynek 9 w G³ubczycach, wraz
ze sprzeda¿¹ u³amkowej czê�ci gruntu z dzia³ki nr 372/3 o po-
wierzchni 0,0546 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi
235.300,00 z³ + VAT 8%. Wadium wynosi 24.000,00 z³.

4. III przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y lo-
kalu mieszkalnego nr 1 przy ulicy Rynek 11 w G³ubczycach,
wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czê�ci gruntu z dzia³ki nr 372/3 o
powierzchni 0,0546 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi
277.800,00 z³ + VAT 8%. Wadium wynosi 28.000,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu
najpó�niej w dniu 8 stycznia 2013 r.

5. IV przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomo�ci gruntowej, po³o¿onej w G³ubczycach przy ulicy
Dworcowej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka
nr 733/47 o powierzchni 0,4517 ha. Cena wywo³awcza do przetar-
gu wynosi 228.398,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 25.000,00 z³.

6. V przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomo�ci lokalowej po³o¿onej w G³ubczycach przy ulicy Ko-
szarowej nr 12/5 wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czê�ci gruntu
oznaczonego wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 315/55 o
powierzchni 0,1265 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi
30.000,00 z³. Wadium wynosi 3.000,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto
 Urzêdu lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu
 8 stycznia 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) -
tel.  77 485 30 21 w. 222 i 223
lub w internecie na stronie www.glubczyce.pl

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu: (dok.)

Kocham to miasto-kocham tê ziemiê,
na inne miasto siê nie zamieniê.
Kocham to miasto i nim siê szczycê,
bo ja naprawdê kocham G³ubczyce.
    Du¿o zieleni i sami swoi,
    w �rodku miasta ratusz nasz stoi.
    Przepiêkny Ko�ció³, skwerki, ulice,
   oj piêkne, piêkne s¹ nasze G³ubczyce!
A na Chrobrego, gdy kto� Ciê spyta
jest dzienny pobyt dla emeryta.
Ró¿ne rozrywki seniorzy maj¹
i bardzo chêtnie siê spotykaj¹.

Zjemy posi³ek, porozmawiamy
i gimnastykê codziennie mamy.
Z kawk¹, herbatk¹ �piew siê rozlega,
no bo codziennie siê u nas �piewa.

     Ró¿ne zdolno�ci seniorzy maj¹,
     wiêc po¿ytecznie swój czas spêdzaj¹.
    Ten co� maluje, ten rze�bi sobie,
     inny z papieru cudeñka robi.
     Mi³o czas p³ynie w Domu Seniora,
     tak od poranka, a¿ do wieczora.

Kiedy nadchodzi jesienna pora,
wtedy przypada "�wiêto Seniora".
To nasze �wiêto i nie przesadzê,
chêtnie go�cimy miejscowe w³adze.

Niechaj to �WIÊTO bêdzie radosne,
niech w sercach naszych mi³o�æ zago�ci,
niech pie�ñ rozbrzmiewa, bo na ni¹ pora
i niech siê �wiêci "�WIÊTO SENIORA"!!!

 Franciszka Delanowska  >>>

     �WIÊTO SENIORA



STYCZEÑ 2013 nr 1/23610

JEDNA Z SIEDMIU W POLSCE
- JEDYNA NA OPOLSZCZY�NIE
Przez naukê w Ma³ej Szkole do NAUKI w wielkim �wiecie! To

has³o przy�wieca³o nam, gdy podejmowali�my decyzjê o przy-
st¹pieniu Szko³y Podstawowej w Lisiêcicach do programu ubie-
gania siê o Certyfikat Ma³ej Szko³y Promuj¹cej Ruch Naukowy.
G³ównym inicjatorem dzia³añ by³ dyrektor szko³y, Tadeusz Woj-
ciechowski, który po zapoznaniu siê z wymaganiami stawianymi
szkole, wstêpnie dokona³ oceny szans placówki na pozyskanie
certyfikatu. Powo³any przez niego zespó³ nauczycieli na czele
którego stan¹³, opracowa³ szczegó³owe zadania, które naszym
zdaniem powinny sprostaæ regulaminowi certyfikacji. Ca³o�æ
zosta³a zaprezentowana szerokiej spo³eczno�ci szkolnej i dopie-
ro wtedy zapad³a decyzja, wyra¿ona w formie pisemnych uchwa³
Rady Pedagogicznej i Samorz¹du Uczniowskiego. Nasz plan
dzia³añ wys³ali�my do oceny i ku naszej rado�ci zosta³ zaakcep-
towany przez Kapitu³ê Ruchu Naukowego i stali�my siê jedny-
mi z dziewiêtnastu szkó³ w Polsce, które mog³y staraæ siê o uzy-
skanie zaszczytnego certyfikatu.

Przez ca³y rok szkolny 2011/2012 realizowali�my wiele zapla-
nowanych dzia³añ w trzech obszarach zgodnych z wymagania-
mi opracowanymi przez Kapitu³ê Ruchu Naukowego Ma³ych
Szkó³ w sk³ad, której wesz³y znakomito�ci polskiej nauki jak:

prof. El¿bieta Mycielska-Dowgia³³o - Rektor Wy¿szej Szko³y
Przymierza Rodzin w Warszawie - Przewodnicz¹ca Kapitu³y,
geomorfologia
prof. Ma³gorzata Karwowska-Struczyk - pedagogika
wczesnoszkolna
prof. Izabella Bukraba-Rylska - socjologia
prof. Tadeusz Pilch - pedagogika spo³eczna
prof. Aleksander Bursche - archeologia
prof. Wac³aw Zawadowski - matematyka
prof. Piotr Wrzecioniarz - robotyka, inwentyka
dr Joanna Angiel - geografia
Zadania stawiane przez takie znakomito�ci nauki by³y bardzo

trudne,  wymagaj¹ce ogromnego wysi³ku od dyrekcji szko³y,
nauczycieli i uczniów. Podzielone by³y na trzy obszary:

A. Szko³a podejmuje  dzia³ania aktywnie promuj¹ce ruch na
ukowy w�ród dzieci.
B. Nauczyciele w szkole przejawiaj¹ aktywn¹ postawê ba
dawcz¹ modeluj¹c w ten sposób postawy uczniowskie.
C. Szko³a jest otwarta na szerok¹ wspó³pracê w ruchu
naukowym.
W ka¿dym z trzech obszarów musieli�my zrealizowaæ co naj-

mniej dwa zadania spo�ród zaproponowanych przez Kapitu³ê.
Oprócz tego baza szko³y, dokumentacja metodyczna nauczycie-
li, regulaminy szko³y, dokumentacja nadzoru pedagogicznego
musia³y byæ dostosowane do nauczania poprzez eksperyment i
do�wiadczenia jako wiod¹ce dzia³ania edukacyjne na ka¿dym
etapie edukacyjnym w placówce.

Realizacja zaplanowanych dzia³añ i przygotowanie raportu
trwa³y do 30  czerwca 2012 r. Przyczyni³y siê one do promowania
twórczych, kreatywnych rozwi¹zañ metodycznych, docenienia
potrzeby kszta³cenia indywidualnego, zapewnienia uczniom or-
ganizacji procesu nauczania tak, aby by³ on odpowiedzi¹ na
indywidualne i niepowtarzalne zainteresowania i pasje. W ruch
naukowy zaanga¿owanych by³o wiele osób, równie¿ �rodowi-
sko lokalne nie zwi¹zane bezpo�rednio ze szko³¹ oraz rodzice.
Dziêki dzia³aniom nawi¹zali�my kontakty z uczelniami wy¿szymi
w Opolu, ekspertami z ró¿nych dziedzin nauki, mieszkañcami

naszego powiatu oraz szko³ami, które chêtnie wspó³pracowa³y
w eksperymentach przyrodniczych. Wystartowali�my równie¿
w konkursie na eksperyment naukowy og³oszony przez RCRE w
Opolu, gdzie na 80 szkó³ z Opolszczyzny, w kategorii klas I-III
zajêli�my I miejsce, a w kategorii klas IV-VI zajêli�my II miejsce.
Rocznym podsumowaniem naszych dzia³añ by³ piknik naukowy
dla mieszkañców, gdzie uczniowie z pasj¹ prezentowali swoje
osi¹gniêcia naukowe. Starania uczniów i nauczycieli, zespó³
powo³any przez dyrektora opisa³, do³¹czy³ dowody w formie
dokumentacji fotograficznej i filmowej i przes³a³ do weryfikacji
Kapitule w Warszawie.

Tu¿ przed Dniem Edukacji Narodowej otrzymali�my radosn¹
wiadomo�æ, ¿e nasze dzia³ania jako jedynej szko³y z Opolszczy-
zny i jednej z siedmiu w Polsce spotka³y siê z pozytywn¹ ocen¹
Cz³onków Kapitu³y.

Uroczysto�æ wrêczenia Certyfikatów po³¹czona z prezentacj¹
wyró¿nionych szkó³ odby³a siê w Warszawie w Szkole Wy¿szej
Przymierza Rodzin 22 listopada 2012 r. Certyfikat z r¹k Rektora
uczelni odebra³ Dyrektor szko³y. On te¿ prezentowa³ nasz¹ szko-
³ê i Gminê G³ubczyce szerokiemu gronu zaproszonych znakomi-
tych go�ci wykorzystuj¹c nowoczesne �rodki przekazu multi-
medialnego. Us³yszeli�my wiele s³ów uznania i podziwu dla na-
szej pracy. Dla takich chwil warto by³o siê trudziæ. Rangê tej
uroczysto�ci podnosi³a konferencja zorganizowana dla wyró¿-
nionych szkó³ z pracownikami naukowymi  Centrum Nauki Ko-
pernik oraz  pobyt na wszystkich wystawach.

Nadanie certyfikatu nie wi¹za³o siê z nagrod¹ materialn¹ (cho-
cia¿ szko³a otrzyma³a bardzo cenne pomoce dydaktyczne) - mia-
³o s³u¿yæ podniesieniu presti¿u szko³y, jej promocji w �rodowi-
sku lokalnym i szerokim �rodowisku edukacyjnym.

Mamy nadziejê, ¿e kolejne dzia³ania i kolejne projekty do ja-
kich przystêpujemy, mimo wielu trudno�ci i ogromu wysi³ku wielu
osób w pozyskiwaniu na ich realizacjê �rodków finansowych,
przyczyni¹ siê nie tylko do wzbogacania bazy szko³y, ale tak¿e
do podnoszenia jako�ci kszta³cenia i promowania Gminy G³ub-
czyce.

                                                             Urszula Wojciechowska

�WIÊTO SENIORA

Barwy jesieni
Jesieñ w kolorze z³ota i pomarañczy,

li�cie ciep³ej barwy dr¿¹ w promieniach s³oñca,
a cienka niæ babiego lata,

utka³a dla nas welon têsknoty.
Chce broniæ nasz¹ rado�æ

przed zgie³kiem krzycz¹cego miasta.
Piêkna z³ota Jesieni -

cudownej barwy br¹zu, ¿ó³ci i czerwieni,
idziemy razem z Tob¹ po le�nej drodze

w woni i barwie wrzosu.
Aby�my byli do ciebie podobni

w szczero�ci uczuæ i kolorach uroczego czasu.
Spraw wró¿ko dobrych ¿yczeñ

zanurzonych w strumieniach nadziei,
by�my mi³o�nie dotarli

do miejsc przeznaczonych
                                            Irena Panczyk
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UCHWA£A NR XXX/226/12
RADY MIEJSKIEJ W G£UBCZYCACH

z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê

 i zbiorowe odprowadzanie �cieków
Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pó�n. zm.1) ) oraz art. 24 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wodê i zbiorowym odprowadzaniu �cieków

 (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pó�n.zm.2) )
 uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. Zatwierdza siê taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie �cieków,   okre�lone w za³¹czniku.
§ 2. Taryfy o których mowa w § 1 maj¹ zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania
        �cieków na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. realizowanego przez G³ubczyckie Wodoci¹gi  i Kanalizacjê
       Spó³kê  z o.o. w G³ubczycach na terenie Gminy G³ubczyce.
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
                                                                                                     Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675,
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281 oraz z 2012 r. poz. 567.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1003, z 2009 r. Nr 18,
poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578.
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Za³¹cznik do Uchwa³y Nr XXX/226/12 Rady Miejskiej w G³ubczycach
z dnia 28 listopada 2012 r.

TARYFY
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODÊ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA �CIEKÓW

Obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy G³ubczyce na okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
1. RODZAJ PROWADZONEJ DZIA£ALNO�CI
G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja Spó³ka z o.o. prowadzi dzia³alno�æ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzenia �cieków na podstawie zezwolenia wydanego Decyzj¹ Burmistrza Miasta i Gminy G³ubczyce nr KI - 7050 /14/ 02 z
dnia 05.12.2002. Zgodnie z zezwoleniem przedmiot dzia³ania przedsiêbiorstwa stanowi: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody
za pomoc¹ urz¹dzeñ wodoci¹gowych bêd¹cych w posiadaniu Spó³ki odprowadzanie i oczyszczanie �cieków za pomoc¹ urz¹dzeñ
kanalizacyjnych, bêd¹cych w posiadaniu Spó³ki.
Ilekroæ w taryfach jest mowa o:
1. ustawie � nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu �cieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)
2. rozporz¹dzenie � nale¿y przez to rozumieæ Rozporz¹dzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r.
w sprawie okre�lania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeñ za zbiorowe
zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie �cieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127 Poz. 886)
2. RODZAJ I STRUKTURA TARYFY
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie �cieków s¹ taryfami niejednolitymi
wielocz³onowymi zawieraj¹cymi ró¿ne ceny i stawki dla poszczególnych grup odbiorców.
3. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW US£UG
Uwzglêdniaj¹c sposób korzystania z urz¹dzeñ wodoci¹gowo - kanalizacyjnych oraz zró¿nicowanie kosztów  zaopatrzenia w wodê
i odprowadzenia �cieków, tj.: kosztów eksploatacyjnych i kosztów budowy i rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowo - kanalizacyjnych,
dokonano podzia³u odbiorców us³ug na grupy. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê (w zwi¹zku z opomiarowaniem poboru
wody u wszystkich us³ugobiorców) wy³oniono dwie podstawowe grupy taryfowe odbiorców us³ug. Jedna taryfa obejmuje odbior-
ców, jakimi s¹ gospodarstwa domowe i pozaprzemys³owi odbiorcy us³ug, druga odbiorców przemys³owych.
Na podstawie stawek zmiennych (cen) rozliczana jest tak¿e odrêbnie gmina za:
I. ilo�æ wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
II. wodê zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpo¿arowe,
III. wodê zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.
Rozliczenie jest dokonywane zgodnie z zawart¹ umow¹ precyzuj¹c¹ szczegó³owe zasady pomiaru ilo�ci i zasady rozliczeñ.
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W zakresie odprowadzenia �cieków wystêpuj¹ nastêpuj¹ce grupy odbiorców
1) Gospodarstwa domowe i zak³ady odprowadzaj¹ce wy³¹cznie �cieki o charakterze bytowym. Dotyczy odbiorców, którzy nie
zu¿ywaj¹ wody do prowadzonej dzia³alno�ci produkcyjnej. Grupa ta obejmuje tak¿e odbiorców prowadz¹cych dzia³alno�æ us³u-
gow¹, handlow¹, sk³adow¹, transportow¹, itd., a woda zu¿ywana jest wy³¹cznie dla zaspokojenia potrzeb bytowych, których
stê¿enie zanieczyszczeñ wyra¿one wska�nikiem ChZTcr nie przekracza warto�ci 750mg O2 /l.
2) Zak³ady odprowadzaj¹ce �cieki komunalne: tj. mieszaninê �cieków bytowych i �cieków przemys³owych. Dotyczy odbiorców
spe³niaj¹cych wymogi rozporz¹dzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowi¹zków
dostawców �cieków przemys³owych oraz warunków wprowadzania �cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. nr 136,
poz. 964), których stê¿enie zanieczyszczeñ wyra¿one wska�nikiem ChZTcr nie przekracza warto�ci 1700mg O2 /l.
3) Zak³ady odprowadzaj¹ce �cieki komunalne: tj.mieszaninê �cieków bytowych i �cieków przemys³owych. Dotyczy odbiorców
prowadz¹cych dzia³alno�æ handlow¹, przemys³ow¹, sk³adow¹, transportow¹ lub us³ugow¹, którzy odprowadzaj¹ �cieki przekracza-
j¹ce dopuszczalne warto�ci wska�ników zanieczyszczenia oraz których �cieki mog¹ zawieraæ t³uszcze, zawiesiny i ekstrakty, a
stê¿enie zanieczyszczeñ wyra¿one wska�nikiem ChZTcr nie przekracza warto�ci 2430mg O2 /l.
4) Zak³ady odprowadzaj¹ce �cieki komunalne: tj.mieszaninê �cieków bytowych i �cieków przemys³owych. Dotyczy odbiorców
prowadz¹cych dzia³alno�æ handlow¹, przemys³ow¹, sk³adow¹, transportow¹ lub us³ugow¹, którzy odprowadzaj¹ �cieki przekracza-
j¹ce dopuszczalne warto�ci wska�ników zanieczyszczenia oraz których �cieki mog¹ zawieraæ t³uszcze, zawiesiny i ekstrakty, a
stê¿enie zanieczyszczeñ wyra¿one wska�nikiem ChZTcr mie�ci siê w przedziale od 2430mg O2 /l do 3500mg O2 /l.
5) Zak³ady odprowadzaj¹ce �cieki komunalne: tj.mieszaninê �cieków bytowych i �cieków przemys³owych. Dotyczy odbiorców
prowadz¹cych dzia³alno�æ handlow¹, przemys³ow¹, sk³adow¹, transportow¹ lub us³ugow¹, którzy odprowadzaj¹ �cieki przekracza-
j¹ce dopuszczalne warto�ci wska�ników zanieczyszczenia oraz których �cieki mog¹ zawieraæ t³uszcze, zawiesiny i ekstrakty, a
stê¿enie zanieczyszczeñ wyra¿one wska�nikiem ChZTcr wynosi 3500mg O2 /l i wiêcej.
6) �cieki podczyszczone; �cieki przemys³owe poddane procesowi podczyszczenia na zak³adowej podczyszczalni �cieków celem
redukcji zanieczyszczeñ zawartych w �ciekach przed wprowadzeniem do kanalizacji miejskiej. Wielko�æ stê¿enia zanieczyszczeñ
wyra¿ona wska�nikiem ChZTcr odprowadzanych z podczyszczalni nie przekracza warto�ci 700mg O2 /l.
7) Przemys³ i inni odbiorcy us³ug w zakresie odprowadzanych do kanalizacji deszczowej �cieków opadowych i roztopowych .
4. RODZAJE I WYSOKO�Æ CEN I STAWEK OP£AT
4.1. Rozliczenia za dostarczon¹ wodê
Rozliczenie z odbiorcami us³ug w zale¿no�ci od sklasyfikowania wg okre�lonych grup dokonywane bêd¹ na podstawie:
1) ceny wyra¿onej w z³/m3
2) stawki op³aty abonamentowej � niezale¿nie od dostarczonej wody � p³aconej za ka¿dy miesi¹c bez wzglêdu na rozmiary dokona-
nego poboru wody, (lub te¿ ca³kowitego jego braku) wyra¿onej w z³/odbiorcê/miesi¹c.
4.2. Rozliczenia za odprowadzenie �cieków
Rozliczenia z odbiorcami us³ug w zale¿no�ci od sklasyfikowania wg okre�lonych grup dokonywane bêd¹ na podstawie:
1) ceny wyra¿onej w z³/ m3
2) stawki op³aty abonamentowej � niezale¿nie od ilo�ci odprowadzonych �cieków � p³aconej za ka¿dy miesi¹c
bez wzglêdu na rozmiary dokonanego odbioru �cieków (lub te¿ ca³kowitego jego braku) wyra¿onej z³/odbiorcê/miesi¹c.

Zasady ustalania wysoko�ci taryfy za odprowadzanie �cieków na terenie miasta i gminy G³ubczyce
Koszt oczyszczania �cieków w procesach oczyszczania biologicznego zale¿y bezpo�rednio od wielko�ci ³adunków zanieczyszczeñ
w �ciekach doprowadzanych do procesu oczyszczania. Jest uzasadnione ekonomicznie i prawnie zró¿nicowanie op³at za �cieki
wprowadzane do urz¹dzeñ kanalizacyjnych zale¿no�ci od wielko�ci stê¿eñ zanieczyszczeñ. Taka zasada ustalania op³at ma na
wzglêdzie równoprawne traktowanie wszystkich dostawców �cieków i sprawiedliwy ich udzia³ w kosztach oczyszczania, st¹d
op³ata za odprowadzanie i oczyszczanie �cieków sk³ada siê z dwóch czê�ci:
A. Op³ata za transport
O T = K T : Q [z³/m 3 ]
O T - op³ata za transport [z³/m3 ]
K T - roczne koszty transportu [z³]
Q - prognozowana ilo�æ �cieków w roku 2013 wynosi 782 000 m3
Prognozowana w roku 2013 op³ata za transport wynosi:
O 

T 
= 1 662 441 z³ : 782 000 m 3 = 2,13 z³/m 3

B. Op³ata za oczyszczanie �cieków
Dla wszystkich dostawców �cieków odprowadzanych do oczyszczalni ustala siê op³atê okre�lon¹ w z³/kg ³adunku zanieczyszczeñ
wyra¿onych wska�nikiem ChZTcr. Wysoko�æ op³aty (Oo�c) kalkulowana jest na podstawie ustalenia przychodów niezbêdnych do
prowadzenia dzia³alno�ci oczyszczalni �cieków (Ko�c) przypadaj¹cy na roczny ³adunek ChZTcr (£ChZTcr)wynikaj¹cy z iloczynu
prognozowanej ilo�ci dop³ywaj¹cych �cieków i za³o¿onego w projekcie modernizowanej oczyszczalni �cieków wska�nika ChZTcr
na poziomie 1000 mg O2 /dm3.
                                                                 O o�c = K o�c : £ ChZTcr
O o�c - op³ata za oczyszczenie 1 kg ³adunku ChZT [z³/kg ChZT]
K o�c - roczne przychody niezbêdne do prowadzenia dzia³alno�ci oczyszczalni �cieków [z³]
£ 

ChZTcr
 - zak³adany roczny ³adunek zanieczyszczeñ dop³ywaj¹cych do oczyszczalni wyra¿ony wska�nikiem ChZT [ kg/rok]

W roku 2013przewidziany do oczyszczenia ³adunek (£ChZTer) wynosi £ChZTcr = 782 000 m3 / rok x 1000 mg O2 /dm3
= 782 000 kg ChZT /rok, natomiast niezbêdne przychody ustalono w wysoko�ci 2 951 230 z³.
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Wysoko�æ cen i stawek op³at za dostarczona wodê. Tabela 1
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Wysoko�æ cen i stawek op³at za odprowadzane �cieki. Tabela 2
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Prognozowana w roku 2013 op³ata za oczyszczanie �cieków wynosi:
O o�c = 2 951 230 z³: 782 000 kg ChZT = 3,77 z³ /kg ChZT
Zakwalifikowanie dostawcy �cieków do grupy taryfowej nastêpuje pierwszorazowo z wa¿no�ci¹ od 01.01.2013 r. na podstawie
rodzaju odprowadzanych �cieków oraz badañ ich parametrów jako�ciowych wynikaj¹cych z ostatniej dokonanej w IV kwartale
2012r. analizy laboratoryjnej prób �cieków odprowadzonych przez dostawcê.
5. WARUNKI ROZLICZEÑ Z UWZGLÊDNIENIEM WYPOSA¯ENIA NIERUCHOMO�CI
W PRZYRZ¥DY I URZ¥DZENIA POMIAROWE
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie �cieków prowadzone s¹ zgodnie z przepisami ustawy i
rozporz¹dzenia wymienionych w pkt. 1 taryfy. W zwi¹zku z wyposa¿eniem wszystkich
budynków zlokalizowanych na terenie dzia³ania G³ubczyckich Wodoci¹gów i Kanalizacji Spó³ki z o. o. w wodomierze g³ówne, ilo�æ
wody dostarczonej do nieruchomo�ci ustala siê na podstawie ich wskazania. Ilo�æ �cieków w obiektach wyposa¿onych w urz¹dze-
nia pomiarowe ustala siê w oparciu o ich wskazania, a przypadku ich awarii lub uszkodzenia, w oparciu o zapisy obowi¹zuj¹ce w
umowie. W obiektach niewyposa¿onych w urz¹dzenia pomiarowe � ilo�æ dostarczonych �cieków zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy,
ustala siê jako równ¹ ilo�ci wody pobranej lub wg zasad okre�lonych w umowie.
W rozliczeniach ilo�ci odprowadzanych �cieków, ilo�æ bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadkach, gdy
wielko�æ jej zu¿ycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy us³ug.
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W przypadku niesprawno�ci wodomierza g³ównego, je¿eli umowa nie stanowi inaczej, ilo�æ pobranej wody ustala siê na podstawie
�redniego zu¿ycia wody w okresie 3 miesiêcy przed stwierdzeniem niesprawno�ci wodomierza, a gdy nie jest to mo¿liwe, na
podstawie �redniego zu¿ycia wody w analogicznym okresie roku ubieg³ego. Kiedy nie jest mo¿liwe ustalenie ilo�ci zu¿ytej wody wg
metod okre�lonych w poprzednim zdaniu ilo�æ zu¿ytej wody ustalana jest wg iloczynu �rednio miesiêcznego zu¿ycia wody w roku
ubieg³ym i liczby dni niesprawno�ci wodomierza.
G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja Spó³ka z o.o. na wniosek odbiorcy us³ug dokonuje sprawdzenia prawid³owo�ci wskazañ
wodomierza w uprawnionej do tego jednostce, za dodatkow¹ op³at¹, któr¹ w przypadku potwierdzenia sprawno�ci wodomierza
ponosi odbiorca wody.  O ile umowa nie stanowi inaczej, op³aty za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzenie
�cieków pobierane s¹ za ka¿dy miesi¹c, w którym �wiadczone by³y us³ugi. Op³ata abonamentowa ustalana jest za ka¿dy miesi¹c,
tak¿e w przypadkach braku poboru wody. Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹ wodê i odprowadzone �cieki na
warunkach i w terminach okre�lonych w umowie.
6. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OP£AT
6.1. Zakres �wiadczonych us³ug dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodê dokonywane jest dla wszystkich odbiorców us³ug w oparciu o takie same zasady technologiczne
i techniczne zgodnie z ustaw¹ i z rozporz¹dzeniem.
2. Spó³ka �wiadczy us³ugi w zakresie dostawy wody oraz odbioru �cieków dla mieszkañców miasta i gminy G³ubczyce.
3. W ramach swojej dzia³alno�ci Spó³ka utrzymuje urz¹dzenia wodnokanalizacyjne w sta³ej gotowo�ci do pracy.
4. Zakres �wiadczonych us³ug przez spó³kê jest taki sam dla wszystkich taryfowych grup odbiorców wody i dostawców �cieków.
5. Zgodnie z rozporz¹dzeniem op³ata abonamentowa dotyczy dokonanego odczytu i rozliczenia oraz utrzymania w gotowo�ci
urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych (obci¹¿a klienta tylko w chwili dokonania odczytu i rozliczenia) i jest naliczana za ca³y
okres rozliczeniowy (mo¿e on wynosiæ 1-3 miesiêcy).
6. W zale¿no�ci od ponoszonych przez Spó³kê kosztów, ustalono stawki op³at dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
us³ug w zakresie zbiorowego odprowadzania �cieków. Jako�æ dostarczanych �cieków (ilo�æ zawartych w nich zanieczyszczeñ) z
poszczególnych �róde³ ich pochodzenia wp³ywa na koszt ich oczyszczania.
6.2. Standardy jako�ciowe obs³ugi odbiorców us³ug
W taryfie za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. obowi¹zywaæ bêd¹ warunki rozliczeñ ustalone
zgodnie z ustaw¹ i z rozporz¹dzeniem na terenie Gminy G³ubczyce okre�lone w Regulaminie dostarczania wody
i odprowadzania �cieków zatwierdzonego Uchwa³¹ Rady Miejskiej w G³ubczycach Nr XLIV/415/10 z dnia 17 czerwca 2010 roku.
����������������������������������������������������

INTENSYWNE ZAKOÑCZENIE ROKU 2012
Pomimo koñca roku nie ustaj¹ prace remontowe i inwestycyjne realizowane przez spó³kê G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja.

Najbardziej zaawansowane prace widaæ w miejscowo�ci G³ubczyce Sady oraz Bernacie Górne, a tak¿e na terenie miasta G³ubczyce.
Spó³ka realizuje inwestycjê pn. "Zwiêkszenie niezawodno�ci dostawy wody, oraz polepszenie jako�ci wody dostarczanej dla

miejscowo�ci G³ubczyce Sady i Lwowiany", wspó³finansowan¹ przez Agencjê Nieruchomo�ci Rolnych. Realizacjê inwestycji roz-
poczêto w 2012 roku. Zakoñczenie inwestycji jest przewidywane na pierwsze pó³rocze 2013r. Obecnie prowadzone s¹ prace zwi¹za-
ne z posadowieniem zbiorników podziemnych na wodê czyst¹ oraz monta¿em kontenerowej hydroforni wody. Wraz z postêpem
robót prowadzone s¹ równie¿ prace przygotowawcze do realizacji prób koñcowych oraz rozruchu technologicznego obiektu.
Realizacja inwestycji pozwoli na dostawê wody dla miejscowo�ci Lwowiany i firmy
TopFarms z ujêcia w G³ubczycach oraz poprawi niezawodno�æ dostawy wody do
miejscowo�ci G³ubczyce Sady. Ulegnie równie¿ poprawie bezpieczeñstwo przeciw-
po¿arowe w tych miejscowo�ciach.

Spó³ka realizuje równie¿ inwestycjê pn. "Uporz¹dkowanie gospodarki wodno-
�ciekowej wraz z popraw¹ efektywno�ci oczyszczalni �cieków w Bernacicach Gór-
nych", wspó³finansowan¹ przez Agencjê Nieruchomo�ci Rolnych. Realizacja zada-
nia rozpoczê³a siê w 2012 roku. W ramach przedsiêwziêcia zrealizowano remont oraz
renowacjê istniej¹cej kanalizacji sanitarnej, remont kanalizacji deszczowej oraz prze-
prowadzono remont piaskownika. Trwaj¹ prace przygotowawcze do budowy kon-
tenerowej oczyszczalni �cieków oraz infrastruktury jej towarzysz¹cej. Budowa bê-
dzie kontynuowana w 2013 roku.

Kolejn¹ realizowan¹ inwestycj¹ jest "Budowa sieci wodoci¹gowej oraz kanaliza-
cji sanitarnej dla uzbrojenia terenu budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego którego realizacja obywaæ siê bêdzie w rejonie ulic
Stelmacha, ̄ ytniej, Rybnickiej, Chorzowskiej i Kopernika w G³ubczycach". Zakoñczono realizacjê pierwszego etapu inwestycji
polegaj¹cego na wybudowaniu sieci wodoci¹gowej. Obecnie realizowany jest drugi etap inwestycji polegaj¹cy na budowie kana-
lizacji sanitarnej i pompowni �cieków na terenie oczyszczalni �cieków przy ulicy Kopernika. Inwestycja finansowana jest ze �rod-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zakoñczenie inwestycji przewidywane jest na
2013 rok.

Rozpoczêto równie¿ inwestycjê pn. Monta¿ 27 szt. osadników podczyszczaj¹cych wody opadowe i roztopowe, przed wylotami
kanalizacji deszczowej do rzeki Psiny na terenie G³ubczyc". Do tej pory zamontowane i odebrane zosta³y 3 szt. osadników. Obecnie
trwa przerwa w prowadzonych robotach ze wzglêdu na porê zimow¹ oraz wyst¹pienie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Prace zostan¹ wznowione na wiosnê 2013 roku. Inwestycja przyczyni siê znacz¹co do poprawy jako�ci wody p³yn¹cej w rzece
Psinie. Wymierne korzy�ci z tytu³u realizacji inwestycji polegaj¹ce na zmniejszeniu wysoko�ci op³at za odprowadzanie wód opado-
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wych i roztopowych  do �rodowiska odniesie te¿ spó³ka.
Spó³ka realizuje te¿ wiele pomniejszych zadañ polegaj¹cych na modernizacji
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy G³ubczyce, maj¹cych na
celu zwiêkszenie zarówno standardów jako�ciowych produkowanej wody jak i
odbieranych �cieków. Niezawodno�æ i bezpieczeñstwo dostawy wody dla miesz-
kañców Gminy G³ubczyce oraz utrzymanie walorów �rodowiskowych to bez
w¹tpienia priorytet w dzia³alno�ci spó³ki.

Na zdjêciach: posadowienie zbiorników na wodê czyst¹ w miejscowo�ci
G³ubczyce Sady, prace wykonywane podczas realizacji

Marcin Grabuñczyk

EKOCYKL - znaczenie mikro i makrosk³adników
rozpuszczalnych w wodzie na organizm cz³owieka

Woda  w organizmie cz³owieka jest niezbêdnym sk³adnikiem pokarmowym, przenosz¹cym sk³adniki od¿ywcze z pokarmu do komórek
organizmu i przyczyniaj¹cym siê do wydalania z nich produktów przemiany materii, w tym szczególno�ci zwi¹zków toksycznych.
Woda przenosi równie¿ hormony i enzymy oraz reguluje temperaturê cia³a. Woda jest podstaw¹ ¿ycia, cia³o doros³ego cz³owieka
sk³ada siê w 60% z wody natomiast dziecka z 75%. Utrata wody z organizmu w ilo�ci 3% powoduje zmêczenie natomiast w 10%
zagra¿a ¿yciu. Celem prawid³owego funkcjonowania organizm ludzki potrzebuje nie tylko wody, ale przede wszystkim substancji w
niej rozpuszczonych. Substancje mo¿na najpro�ciej podzieliæ na:
a. Sk³adniki g³ówne - makrosk³adniki: HCO3-, SO42-, CL-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+.
b. Sk³adniki podrzêdne: nieorganiczne zwi¹zki azotu, ¿elaza, krzemiany, substancjê organiczn¹.
c. Mikrosk³adniki: pierwiastki rzadkie, �ladowe i promieniotwórcze.
Wp³yw poszczególnych sk³adników wód na organizm cz³owieka
Wodorowêglany HCO3- Pomagaj¹ utrzymaæ równowagê kwasow¹ w ¿o³¹dku oraz przyspieszaj¹ trawienie.
Siarczany SO42- Siarka wp³ywa na poprawne funkcjonowanie komórek, wchodzi w sk³ad wielu enzymów.
Chlorki CL- Utrzymuj¹ prawid³owe cie�ninie osmotyczne w komórkach, spe³niaj¹ istotn¹ rolê w procesach trawiennych.
Sód (Na+) - Jest niezbêdny do wymiany wody pomiêdzy komórkami a substancj¹ miêdzykomórkow¹.
Potas (K+) - Reguluje poziom wody w komórkach oraz ci�nienie osmotyczne. Jest równie¿ odpowiedzialny za przesy³anie impulsów
nerwowych oraz za skurcze miê�ni. Pomaga w utrzymaniu równowagi p³ynów w organizmie. Niedobór powoduje os³abienie, spadek
ci�nienia krwi, zaparcia, ogólne zmêczenie oraz nerwowo�æ.
Wapñ (Ca2+) -  Bierze udzia³ w budowaniu ko�ci oraz zêbów. Wp³ywa równie¿ na pracê miê�ni, przesy³anie sygna³ów nerwowych,
koagulacjê krwi oraz reguluje pracê serca. Niedobór natomiast powoduje nadmiern¹ potliwo�æ, nerwowo�æ, wymioty, skurcze oraz
mo¿e powodowaæ osteoporozê.
Magnez (Mg2+) - Jest istotny w budowie ko�ci oraz komórek, zw³aszcza komórek miê�ni. Pomaga zachowaæ równowagê systemu
nerwowego i uczestniczy w budowie wielu enzymów. Niedobór natomiast powoduje rozdra¿nienie, nerwowo�æ oraz skurcze.
Sk³adniki podrzêdne
Krzem - Bierze udzia³ w budowaniu ko�æca, tkanek chrzêstnych oraz zêbów.
¯elazo - Bierze udzia³ w procesach utleniania, przy niedoborze spada poziom hemoglobiny we krwi i wystêpuje niedokrwisto�æ.
Mikrosk³adniki
Fluor  Jest sk³adnikiem ko�ci i zêbów, wzmacnia szkliwo, zêbinê, zapobiega wystêpowaniu próchnicy, zmniejsza rozpuszczalno�æ
szkliwa. Wp³ywa na gospodarkê wapnia i fosforu w organizmie. Niedobór natomiast powoduje demineralizacjê ko�ci oraz krucho�æ
i podatno�æ zêbów na próchnicê.
Jod - Jest niezbêdny do prawid³owego funkcjonowania organizmu.
Brom - Dzia³a na system nerwowy, wykazuje dzia³anie uspokajaj¹ce i pog³êbiaj¹ce sen.
Arsen - Pobudza aktywno�æ krwiotwórcz¹ szpiku kostnego, wp³ywa hamuj¹co na przemianê materii - intensyfikuje przyrost wagi.
Nadmiar natomiast powoduje schorzenia skory, p³uc i serca.
Mied� - Bierze udzia³ w wytwarzaniu czerwonych krwinek, w tworzeniu ko�ci i kolagenu, w prawid³owym gojeniu ran, we wch³ania-
niu i transporcie ¿elaza, w metabolizmie kwasów t³uszczowych i w powstawaniu RNA, jest sk³adnikiem niektórych enzymów,
odgrywa pewn¹ rolê w procesach przemiany materii o�rodkowego uk³adu nerwowego i w przemianie barwników.
Cynk -  Jest niezbêdny do syntezy DNA i RNA, bia³ek, insuliny i nasienia, niezbêdny dla prawid³owego funkcjonowania systemu.
Potrzebny w procesie ochrony przed wolnymi rodnikami, odczuwania smaku i zapachu, ma wp³yw na wygl¹d w³osów i paznokci.
Lit - Pomaga w leczeniu alkoholizmu, depresji oraz nerwicy.
Chrom - Spe³nia istotn¹ rolê w procesach przemian metabolicznych glukozy, niektórych bia³ek i t³uszczów m.in. cholesterolu.
Mangan - Bierze udzia³ w budowie enzymów metabolizuj¹cych glukozê i kwasy t³uszczowe, jest elementem strukturalnym ko�ci i
skóry. Jest równie¿ bardzo wa¿ny w procesach reprodukcji oraz prawid³owym funkcjonowaniu o�rodkowego uk³adu nerwowego.
Kobalt - Bierze udzia³ w procesach przemiany krwiotwórczej i w przemianie materii flory jelitowej.
Molibden - Wchodzi w sk³ad metaloenzymów bior¹cych udzia³ w metabolizmie bia³ek, t³uszczów i puryn.
Bor - wraz z wapniem bierze udzia³ w budowie ko�ci, zapobiega próchnicy.

                                                                                                                                     Pe³nomocnik Zarz¹du Marcin Grabuñczyk
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JESTE�MY DUMNI Z POLSKIEJ HISTORII
Stowarzyszenie Historycz-

ne Legionów Polskich i Ma-
zurka D¹browskiego z sie-
dzib¹ w Nysie utworzy³a gru-
pa pasjonatów historii.
Nasz¹ wiedzê i umiejêtno�ci
potrafimy pokazaæ w bardzo
interesuj¹cej, barwnej i nie-
konwencjonalnejformie,
wci¹gaj¹cej obserwatorów w
realia epoki napoleoñskiej.
Przybli¿amy w ten sposób
dzieje Legionów Polskich we
W³oszech, ich twórcê gen.
Jana Henryka D¹browskiego,

powrót Legionów na ojczyst¹ ziemiê oraz liczne bitwy, w których
ta formacja uczestniczy³a. Czê�æ z tych bitew zosta³a w ostatnich
latach odtworzona z wielkim pietyzmem, m. in. Nysa, Ko�le, K³odz-
ko, Srebrna Góra. Legiony D¹browskiego gra³y w tych rekon-
strukcjach wa¿n¹ rolê. Bierzemy udzia³ w inscenizacjach wyda-
rzeñ historycznych nie tylko w Polsce, ale równie¿ wielu krajach
europejskich - wyst¹pili�my w wielkich widowiskach, batalistycz-
nych m.in. na terenie Francji (Normandia), W³och (Reggio di
Emilia, Mediolan), Niemiec (Lipsk), Austrii (Wagram k. Wiednia),
Czech (Slavkov-Austerlitz, Praga, Zlate Hory), Wêgier (Twierdza
Komarom), Litwy (Kowno) i Rosji (Borodino pod Moskw¹).

Ostatnio Legiony D¹browskiego
by³y g³ównym organizatorem uro-
czysto�ci �wiêta Niepodleg³o�ci
11 listopada 2011 r. na Górze �w.
Anny.

KULTYWOWANIE TRADYCJI
LEGIONOWYCH DZI�

Jest dla nas, mi³o�ników historii
Polski, wielkim zaszczytem, ale tak-
¿e wyzwaniem, mo¿liwo�æ kultywo-
wania w spo³eczeñstwie polskim
oraz prezentacja poza granicami
kraju tradycji i dorobku jedynych

pod koniec XVIII i na pocz¹tku XIX w. polskich jednostek woj-
skowych walcz¹cych o powrót Rzeczypospolitej na mapê Euro-
py.

Obecnie nasze Legiony to oddzia³ infanterii i artylerii oraz wer-
bli�ci stacjonuj¹cy w Nysie oraz kawaleria, poczet sztandarowy i
kuchnia polowa skoszarowane w stadninie Rozwadza k. Ko�la.
Aby dorównaæ wyszkoleniem i prezencj¹ innym oddzia³om, bio-
r¹cym udzia³ w bitwach, odbywamy tak czêsto, jak tylko to mo¿-
liwe æwiczenia strzelania, musztry pieszej i konnej, próby podod-
dzia³u werblistów, czyszczenia broni, pielêgnacji koni itd. Naj-
wiêksz¹ nagrod¹ dla najbardziej zaanga¿owanych legionistów
s¹ wyjazdy na rekonstrukcje bitew i wycieczki po ca³ej niemal
Europie. Chêtnie przyjmiemy do oddzia³u wszystkich zaintereso-
wanych histori¹ Polski.

"I Ty wst¹p do nas, zostañ ¿o³nierzem Wielkiej Armii".
Wiêcej o Stowarzyszeniu w �Kalendarzu G³ubczyckim 2013�

st. wachmistrz u³anów Robert Galara
tel: 602 647 778 e-mail: kawaleria@legiony1807.eu

www.legiony1807.eu

STOWARZYSZENIE HISTORYCZNE LEGIONÓW POLSKICH
I MAZURKA D¥BROWSKIEGO
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�WIÊTO POMOCY SPO£ECZNEJ
w �rodowiskowym Domu Samopomocy
w Nowych Go³uszowicach

�Dobrze widzi siê tylko sercem,
najwa¿niejsze jest niewidzialne dla oczu�

To motto jest zapewne bardzo wa¿ne w ¿yciu zawodowym
ka¿dego pracownika pomocy spo³ecznej. Zdanie pochodzi z
ksi¹¿ki �Ma³y Ksi¹¿e� i w³a�nie pod takim tytu³em przedstawie-
nie przygotowali uczestnicy �DS w Nowych Go³uszowicach w
ramach podziêkowania pracownikom O�rodków Pomocy Spo-
³ecznej z G³ubczyc, Baborowa i Branic.�Ca³oroczna opieka, jak¹

sprawuj¹ nad swoimi
podopiecznymi pracow-
nicy socjalni zosta³a na-
grodzona w dniu
27.11.2012r.

Uroczysto�æ rozpo-
czê³a siê w sali widowi-
skowej Miejskiego
O�rodka  Kultury wspo-
mianym wcze�niej

przedsta-
wieniem
� M a ³ y
Ksi¹¿e�.
S w o j ¹
obecno-
�ci¹ za-
szczyci³y
nas rów-
nie¿ w³a-
dze samo-
rz¹dowe,

uczniowie szkó³ pod-
stawowych z naszego
miasta oraz uczestnicy
Warsztatów Terapii Za-
jêciowej i Domu Dzien-
nego Pobytu

Wszystkim bardzo
dziêkujemy za przyby-
cie i wspieranie nasze-
go Domu

    Bartusik Ewa

cd. od redakcji
Srodowiskowy Dom Samopomocy
 w Nowych Go³uszowicach równie¿ w okresie adwentowym

bardzo aktywnie  budowa³ atmosferê �wiateczn¹ uczestniczy³
m.in. w Jarmarku �wi¹tecznym, oferuj¹c na swoim stoisku cieka-
we, w³asnorêcznie wykonane ozdoby choinkowe i �wiateczne
pami¹tki oraz upominki, a uczestnikom  urz¹dzono  pokazy odle-
wania pachn¹cych �wiec i wyplatania papierowikliny. Jego pod-
opieczni przygotowali i zaprezentowali Jase³ka Bo¿onarodzenio-
we powtórzone pó�niej w Miejskim O�rodku Kultury licznej wi-
downi.(4 foto na str. 2)

                                                                            Jan Wac

"STROFY O OJCZY�NIE"
"Bo wiêcej wa¿y jedna dobra strofa
Ni¿ ciê¿ar wielu pracowitych stronic"
                               Czes³aw Mi³osz
W dniu 28.11.2012 roku w Specjalnym O�rod-

ku Szkolno - Wychowawczym odby³ siê XV
Jubileuszowy Powiatowy Przegl¹d Recytatorski "Strofy o Oj-
czy�nie", organizowany przez Komendê Hufca ZHP. W sk³ad
jury wchodzili: Jan Wojnarski (Przew. Komisji), Liczkowska Gra-
¿yna, Starczewska Barbara, Dobrowolska Alicja, Maria Zajdel

W nastrojowym klimacie nie�mia³o roz�wietlonego �wiecami
wnêtrza auli o�rodka, recytowa³y wiersze polskich autorów: zu-
chy i harcerze oraz m³odzie¿    Celem konkursu by³o propagowa-
nie piêkna poezji oraz upowszechnianie kultury s³owa i sztuki
recytatorskiej. Temu celowi niew¹tpliwie s³u¿y³a atmosfera ka-
meralna, by dzieci mog³y w jak najlepszy sposób wyraziæ swoje
emocje poprzez recytowane wiersze. Spotkanie dzieci i m³odzie-
¿y przybra³o charakter spotkania przyjacielskiego, na którym
wszyscy uczestnicy otrzymali s³odki poczêstunek i herbatê.

Po wys³uchaniu wszystkich wykonawców komisja wnikliwie
oceni³a, wyró¿ni³a i nagrodzi³a nastêpuj¹ce osoby:

Kat. I - kl. I - III szko³y podstawowe - I m - Marta Kubów, II m-
Magdalena Morawiec, III m- Grzegorz Dyl¹g

Wyró¿nieni: - Kamila Kopczacka,  Amelia Cybulska, Karolina
Ku�,  Martyna Purszke, Marcel Kroczak

Kat. II - SP - Im
- Aleksandra Gan-
czarska, II m - Zu-
zanna Wieczorek,

III m - Faustyna Kalisz,  Wyró¿nieni: -  Marcel Gisal,  Jakub
Witwicki,  Lidia Wieczorek,  Maria Kaniowska,  Ma³gorzata Gro-
nowicz,  Pawe³ Burkowski,  El¿bieta Konopka,

Kat. III - gimnazjum - Im - Natalia Hipnarowicz, IIm - Karolina
Górka, IIIm  - Kamila Klein, Wyró¿nieni: - Ewelina Ca³ka

Kat. IV - ZSM - Baran Bart³omiej,  Sabatowicz Monika
Na zakoñczenie podsumowano tegoroczny konkurs recytator-
ski, w którym wziê³o udzia³ 56 osób. Uczestnikom konkursu na-
grody i dyplomy wrêczali burmistrz Jan Krówka, dyr. SOSzW
Barbara Rosicka, komendant Hufca hm Ryszard Kañtoch.

   Jan Wac
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"MARYJA W POEZJI I PIE�NI"
� to tytu³ koncertów zespo³u MARIEL, które na przestrzeni

trzech miesiêcy odby³y siê w ko�cio³ach parafialnych dekana-
tu g³ubczyckiego. A mia³y miejsce w miejscowo�ciach: Bogda-
nowice (14.08.2012), Grobniki (22.09.2012), Równe
(14.10.2012) oraz Opawica (28.10.2012). Dwa ostatnie zosta³y
w³¹czone w G³ubczyckie Dni Kultury.

 Przybywaj¹c do tych¿e wsi na zaproszenie ksiê¿y probosz-
czów (Adama Szubki, Jerzego Pielki, Krzysztofa Cie�laka i Ro-
mana Smolarza), grupa wokalno-instrumentalna w przywo³anych
tekstach poetycko-muzycznych uczci³a Maryjê otoczon¹ tu
szczególnym kultem. W bogdanowickiej �wi¹tyni - Monastersk¹
Pani¹ w 270 rocznicê cudu, za� w Grobnikach - Nastasowsk¹,
Grobnick¹, w Równem - Czêstochowsk¹ i Anielsk¹, z kolei w
Opawicy - Matkê Bo¿¹ Opawick¹, Królow¹ Gór Opawskich.

 Wybrzmia³y utwory pe³ne liryzmu, wzruszeñ, nadziei, z nutk¹
patriotyzmu, pe³ne religijnych tre�ci. W�ród nich pióra wielkich
twórców - Adama Mickiewicza, Krzysztofa Kamila Baczyñskie-
go, a tak¿e Wandy £akowicz, jak i moje, skromne strofy napisa-
ne na tê okoliczno�æ, a s³awi¹ce Maryjê i Jej dedykowane.

Bolesne, ³askawe, radosne czy tajemne oblicze Matki Naj�wiêt-
szej czczone w Domach Bo¿ych, o których tu mowa, wi¹¿e siê
niejednokrotnie z motywem cudowno�ci i niezwyk³¹, czêsto
krwaw¹ historiê ikon, co warto zg³êbiæ, pielgrzymuj¹c do owych
�wiêtych. Warto te¿ porozmawiaæ  z duszpasterzami tych  parafii.

Kurtuazja nakazuje, by przywo³aæ wykonawców programu
"Maryja w poezji i pie�ni". Zatem zespó³ MARIEL, który tworz¹:
Kazimierz £ankowski - organy, Wies³aw Wierzba - gitara, �piew,
moja osoba- �piew i recytacja. Ponadto go�cinnie: Beata Krzacz-
kowska - �piew, Mietek Zaj¹c - recytacja.

 Tak oto wespó³ z wiernymi wy�piewana zosta³a chwa³a Ma-
ryi, oddany Jej pok³on i z³o¿ony ho³d. Lecz czy tak naprawdê
istniej¹ s³owa, które w pe³ni mog¹ oddaæ Matce Boskiej nale-
¿yt¹ Jej cze�æ? Wszak obok s³ów uwielbienia Królowa �wiata
oczekuje przede wszystkim dobrych uczynków od Swych pod-
danych i � bezgranicznej mi³o�ci Syna.

Maria Farasiewicz

WYCHOWAWCY ODZNACZENI
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nada³ odznaczenia pañ-

stwowe zas³u¿onym nauczycielom i wychowawcom.  Aktu deko-
racji, w imieniu Prezydenta RP, dokona³ Szef Kancelarii Pre-
zydenta RP Jacek Micha³owski.  We wtorkowej uroczysto�ci  w
Pa³acu Prezydenckim wziê³a udzia³ Pierwsza Dama.

- Ka¿dy rodzic powinien zazdro�ciæ Pañstwa uczniom. I ka¿de
dziecko powinno ¿a³owaæ, ¿e nie jest Pañstwa uczniem - mówi³a
Anna Komorowska.  Zaznaczy³a, ¿e czytaj¹c informacje o aktyw-
no�ci osób odznaczonych by³a pod ogromnym wra¿eniem. Oce-
ni³a, ¿e  dzia³alno�æ wychowawców jest imponuj¹ca.  I podkre-
�la³a, ¿e wychowanie m³odego cz³owieka nie koñczy siê wraz z
d�wiêkiem dzwonka. Po�ród grona wyró¿nionych nauczycieli i
wychowawców by³ miêdzy innymi Dyrektor Zespo³u Szkó³ w
Lisiêcicach Tadeusz Wojciechowski, któremu Prezydent przy-
zna³ Z³oty Krzy¿ Zas³ugi.

- Dzia³acie Pañstwo na tylu ró¿nych fo-
rach, aktywizuj¹c m³odych ludzi i ucz¹c
ich tego, ¿e nie tylko wiedza, ale te¿ po-
stawa  jest w ¿yciu wa¿na - powiedzia³a
Pierwsza Dama.  Jak doda³a, chcia³oby siê,
¿eby w Polsce takich nauczycieli, jak Pañ-
stwo by³o coraz wiêcej. Gratuluj¹c odzna-

czonym Ma³¿onka
Prezydenta RP
¿yczy³a, aby ich
postawa by³a za-
ra�liwa.

Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka
zaznaczy³a, ¿e w obchody Roku Korczaka wkomponowuj¹ siê w
przyznane odznaczenia bêd¹ce uhonorowaniem wychowawców,
ludzi, którzy w pracy z m³odzie¿¹ kieruj¹ siê dialogiem, szacun-
kiem dla dzieci, s³uchaniem tego, co one chc¹ powiedzieæ.

W uroczysto�ci wzi¹³ udzia³ Rzecznik Praw Dziecka Marek
Michalak, cz³onkowie komitetu obchodów Roku Korczaka, par-
lamentarzy�ci.  Wojciech Eichelberger wyg³osi³ wyk³ad "Janusz
Korczak coraz bardziej potrzebny".

Odznaczeni otrzymali oprócz Krzy¿a  Zas³ugi  pami¹tkowe dy-
plomy z dedykacj¹:  �Za wybitne zas³ugi w dzia³alno�ci eduka-
cyjnej i wychowawczej, za kszta³towanie postawy obywatelskiej
dzieci i m³odzie¿y�  Z£OTY KRZY  ̄ZAS£UGI  Tadeuszowi  WOJ-
CIECHOWSKIEMU nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polski

Informacja ze strony http://www.prezydent.pl/aktualnosci/or-
dery-i-odznaczenia/art,1169,wychowawcy-odznaczeni.html

MIKO£AJKOWY TURNIEJ
TENISA STO£OWEGO
12 grudnia 2012r.  w sali gimnastycznej Spe-

cjalnego O�rodka Szkolno Wychowawczego w G³ubczycach
odby³ siê Miko³ajkowy Turniej Tenisa Sto³owego.

Po raz kolejny w naszych murach go�cili�my zawodników z
Warsztatów Terapii Zajêciowej  w G³ubczycach,  �rodowisko-
wego Domu Samopomocy z Nowych Go³uszowic, uczniów klas
integracyjnych Szko³y Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 oraz
gospodarzy - uczniów Specjalnego O�rodka Szkolno Wycho-
wawczego w G³ubczycach.

Uroczystego otwarcia turnieju dokona-
³a Dyrektor SOSzW Barbara Rosicka. Sê-
dziowie prowadz¹cy turniej to  Tomasz
Kiszczyk i Dariusz Sza³agan.

 Jak co roku zawody tego typu wzbu-
dzaj¹ wiele emocji w�ród zawodników ki-

biców oraz go�ci. Nie inaczej by³o w tym roku, zawody minê³y w
mi³ej sympatycznej atmosferze, a ka¿dy zawodnik stara³ siê po-
kazaæ z jak najlepszej strony. Prawdziwych emocji dostarcza³y
gry fina³owe zarówno ch³opców jak i dziewcz¹t,  poziom by³
bardzo wysoki, a zawodnicy walczyli bardzo zaciêcie o ka¿dy
punkt. Najlepsi zostali uhonorowani dyplomami oraz nagrodami

rzeczowymi ufundowanymi przez Specjalny O�rodek Szkolno
Wychowawczy w G³ubczycach, a wszyscy zawodnicy poczê-
stowani s³odko�ciami.
Mam nadzieje ¿e kolejne spotkania tego typu bêd¹ tak samo
ekscytuj¹ce i równie¿ przysporz¹ zawodnikom tyle emocji co
dotychczas.
WYNIKI  DZIEWCZ¥T - 1.¯aneta Sypniewska - SOSzW, 2.Ewa
Sznurawa -  SOSzW, 3.Ewa Go³êbiewska - �DS
CH£OPCÓW - 1. Mariusz Majer - WTZ, 2.   Przemys³aw Urbañ-
ski - SOSzW,  3.Kacper Pok³adek -  Gimnazjum nr 1

                                                                   Tomasz Kiszczyk
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INTEGRACJA
SENSORYCZNA
I TERAPIA
LOGOPEDYCZNA

 Ju¿  od kilkunastu dni podopieczni stowarzyszenia
"Tacy Sami" z G³ubczyc  mog¹ korzystaæ z zajêæ inte-
gracji sensorycznej i terapii logopedycznej. Specjali-
styczne wyposa¿enie do nowych pomieszczeñ przeka-
za³a w darze Fundacja Rosa. Uroczyste otwarcie Lokal-
nego Centrum Rehabilitacji i Integracji dla dzieci oraz
m³odzie¿y odby³o siê 4.12.12

Integracja sensoryczna (z ang. 'sensory integration')
to proces, dziêki któremu mo¿liwa jest organizacja wra-
¿eñ zmys³owych docieraj¹cych do mózgu cz³owieka. Od-
bieraj¹c informacje z receptorów wszystkich zmys³ów
(dotyk, uk³ad przedsionkowy odbieraj¹cy ruch, czucie
cia³a, wêch, smak, wzrok, s³uch), uk³ad nerwowy kon-
struuje je i interpretuje w celu wykorzystania ich w efek-
tywnym dzia³aniu. Je�li integracja bod�ców zmys³owych
zostaje zaburzona, mog¹ pojawiaæ siê ró¿nego rodzaju
dysfunkcje w rozwoju poznawczym i motorycznym dziec-
ka oraz w jego zachowaniu. Maj¹ one niekiedy wp³yw na
umiejêtno�ci czytania, pisania, poczucie równowagi czy
koordynacjê ruchow¹. Mog¹ powodowaæ brak koncen-
tracji, impulsywno�æ, nadpobudliwo�æ psychoruchow¹,
nisk¹ samoocenê. W momencie zdiagnozowania u dziec-
ka zaburzeñ procesów integracji sensorycznej zalecana
jest terapia, która odbywa siê w specjalnie przygotowa-
nych, odpowiednio wyposa¿onych salach, podobnych
do tej, któr¹ Stowarzyszeniu "Tacy Sami" przekaza³a w
darze Fundacja Rosa.

- Dziêki sali do integracji sensorycznej bêdziemy mogli
prowadziæ jeszcze bardziej efektywn¹ i skuteczn¹ terapiê.
Zapewnimy dzieciom i m³odzie¿y warto�ciowe zajêcia, do-
starczaj¹ce dziecku, poprzez odpowiednio dobrane przez
terapeutê æwiczenia, kontrolowanej ilo�ci bod�ców zmy-
s³owych - mówi El¿bieta Ma³ko, prezes Stowarzyszenia
rodziców dzieci niepe³nosprawnych "Tacy Sami" w G³ub-
czycach - Cieszymy siê, ¿e Fundacja Rosa dostrzeg³a na-
sze potrzeby. To dla nas i podopiecznych cenna pomoc.

Stowarzyszenie "Tacy sami" w G³ubczycach dzia³a od
2002 r. i skupia siê przede wszystkim na �wiadczeniu po-
mocy w zakresie u³atwiania dostêpu do rehabilitacji, edu-
kacji, udzia³u w kulturze, rekreacji i integracji ze �rodowi-
skiem, oraz zabezpieczeniu potrzeb socjalnych. Stowa-
rzyszenie zorganizowa³o m.in. prelekcje z pracownikiem
urzêdu skarbowego nt. ulg w podatku dochodowych od
osób fizycznych zwi¹zanych z rodzicielstwem i niepe³-
nosprawno�ci¹, a aktualnie organizuje projekt pod tytu-
³em "Poprawa dostêpno�ci rodzin z dzieæmi z niepe³no-
sprawno�ci¹ do lekarzy specjalistów".

Wiemy, jak wa¿n¹ rolê w takich placówkach odgrywa
terapia i jak istotna jest mo¿liwo�æ korzystania ze specja-
listycznego sprzêtu. Cieszymy siê, ¿e mo¿emy dotrzeæ z
pomoc¹ tam, gdzie jest ona naprawdê konieczna - mówi
Bohdan Pecuszok, prezes Fundacji Rosa. - To ju¿ 32.
pokój s³u¿¹cy do terapii, który powsta³ przy naszym udzia-
le, tym razem w województwie opolskim.

Agnieszka £esiuk agnieszka.lesiuk@prtime.pl,
tel.: 71 33 70 686, fax: 71 33 70 685 www.prtime.pl

OFICJALNE OTWARCIE LOKALNEGO
CENTRUM REHABILITACJI DLA DZIE-
CI I M£ODZIE¯Y W G£UBCZYCACH
   Z wielk¹ przyjemno�ci¹ chcieliby�my poinformowaæ, ¿e 4 grud-
nia 2012 roku odby³o siê uroczyste otwarcie Lokalnego Centrum Re-
habilitacji  i Integracji dla dzieci i m³odzie¿y, które powsta³o z inicjaty-
wy Stowarzyszenia rodziców dzieci niepe³nosprawnych "TACY SAMI".
     Z tej okazji, w imieniu Zarz¹du sto-
warzyszenia i  podopiecznych, mamy
zaszczyt  zaprosiæ Pañstwa do uczest-
nictwa w ¿yciu i dzia³alno�ci naszego
o�rodka, który  ma swoje  miejsce w
G³ubczycach przy ul. B. Chrobrego 21
(w podwórzu) dziêki  ¿yczliwo�ci pre-
zesa firmy TOP FARMS, która u¿y-
czy³a nam lokalu. Uroczysto�æ otwar-
cia zosta³a po³¹czona z otwarciem pokoi  terapeutycznych wspó³finanso-
wanych ze �rodków Fundacji Rosa z Wroc³awia oraz prezentacj¹ dotych-
czasowych przedsiêwziêæ stowarzyszenia i  pokazow¹ terapi¹ dzieci. Wiê-
cej informacj o wydarzeniu na stronie internetowej stowarzyszenia www.ta-
cy-sami.org
   W uroczysto�ci otwarcia Sali  Do�wiadczania �wiata,  4. grudnia 2012 r.
w siedzibie Stowarzyszenia "Tacy Sami"  rodziców dzieci niepe³nospraw-

nych, uczestniczyli m.in. pod-
opieczni stowarzyszenia ze swo-
imi rodzinami oraz  Jan Krówka
Burmistrz G³ubczyc, Maria Fara-
siewicz za³o¿ycielka stowarzysze-

nia, Bo¿ena Zió³kowska Kierownik
O�rodka Pomocy Spo³ecznej,  Iwo-

na Kuliñska Kierownik Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie,  Joanna Ra-

decka  Dyr. Przedszkola nr 2  z oddzia³ami
integracyjnymi,  przedstawiciele lokalnych

mediów Marian Pospiszyl TVG i Jan Wac GG, jak równie¿
Przedstawiciel Zarz¹du firmy TOP FARMS Sp. z o.o. Krzysztof
Gawêcki, którzy udostêpnili nam pomieszczenia na nasz¹ siedzibê.

 Chcia³abym podziêkowaæ  wielu postronnym osobom, któ-
re otworzy³y serca na potrzeby dzieci niepe³nosprawnych, w
tym przedstawicielom lokalnych firm budowlanych, handlo-
wych jak równie¿ wielu firm spoza terenu G³ubczyc. G³ówne

podziêkowania nale¿¹ siê Zarz¹-
dowi firmy TOP FARMS Sp. z o.
o. z G³ubczyc, którzy jako pierw-
si nam zaufali i udostêpnili po-

nad 100 m2 pomieszczenie na dzia-
³alno�æ statutow¹ stowarzyszenia

oraz Fundacji ROSA z Wroc³awia, któ-
ra wyposa¿y³a dwa pokoje terapeutycz-
ne w niezbêdne pomoce terapeutycz-
ne. Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿
terapeutom - wolontariuszom, jak rów-

nie¿ rodzicom  skupionym wokó³ stowarzyszenia, którzy odwa¿yli siê
wzi¹æ sprawy w swoje rêce i zaczêli dzia³aæ. Nie sposób wymieniæ tutaj
wszystkich nazwisk osób, które okaza³y ¿yczliwo�æ naszym podopiecz-
nym dlatego odsy³amy na nasza stronê internetow¹ www.tacy-sami.org
do zak³adki podziêkowania .

Nie mniej jednak zarówno za pomoc finansow¹, rzeczow¹, za zaanga¿o-
wanie osobiste, za rady, za wskazówki, za wiarê, ¿e siê uda� dziêkujê.

Prezes stowarzyszenia El¿bieta Ma³ko
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�l¹ski Oddzia³ Stra¿y Granicznej
M£ODZIE¯ MUNDUROWA ZSM
W STRA¯Y GRANICZNEJ
Funkcjonariusze �l¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raci-

borzu go�cili cz³onków Zwi¹zku Strzeleckiego i dwie klasy liceum
mundurowego Zespo³u Szkó³ Mechanicznych z G³ubczyc na lotni-
sku w Katowicach-Pyrzowicach.

W trakcie wizyty 27 listopada  m³odzi ludzie w mundurach mogli
obejrzeæ sprzêt i uzbrojenie Stra¿y Granicznej oraz wypróbowaæ swoje
umiejêtno�ci w praktycznym wykorzystaniu tych urz¹dzeñ, gdzie pod
okiem instruktorów, próbowali swoich si³ przy obs³udze sprzêtu piro-
technicznego oraz wyposa¿enia wykorzystywanego w codziennej s³u¿-
bie. Ciekawym elementem by³o spotkanie m³odzie¿y z funkcjonariuszk¹
pe³ni¹c¹ s³u¿bê jako przewodniczka psa wyszkolonego do wyszuki-
wania materia³ów wybuchowych, który zademonstrowa³  swoje umie-
jêtno�ci i odnalaz³ niebezpieczny baga¿. Specjalnym punktem wizyty
by³o poznanie specyfiki s³u¿by w Placówce Stra¿y Granicznej dzia³aj¹-
cej na lotnisku, struktury formacji i jej zadañ co liceali�ci i strzelcy
przyjêli  równie¿ z zainteresowaniem.

Rzecznik Prasowy Komendanta �l.Oddz.Stra¿y Granicznej
w Raciborzu  st.chor. SG Daniel Bartusik

KARTKA Z KALENDARZA POLONII
NASZ WOJTEK MA£OCHA W WIDZEWIE!

16. grudnia 1993 r. za kwotê 200 mln z³ do wielkiego
 I-ligowego Widzewa £ód� przeszed³ czo³owy zawodnik

g³ubczyckiej Polonii i jeden z jej najwiêkszych talentów
WOJCIECH MA£OCHA.

By³o to, jak na warunki g³ubczyckie spore wydarzenie i
zarazem najwiêkszy do dnia dzisiejszego transfer w dziejach
klubu. Wojtek mia³ wówczas skoñczone 20 lat. Urodzi³ siê 26.
stycznia 1973 r. w G³ubczycach. W Polonii gra³ od 1986 roku,
zawsze na pozycji napastnika. Swoje pierwsze kroki stawia³
pod okiem trenera Stefana Senia, tego samego, który po-
móg³ mu w przej�ciu do Widzewa.

Tak o Wojtku pisa³ Wies³aw Janicki w "Kalendarzu G³ub-
czyckim 1995" (s. 254-255):

"Ca³ymi dniami kopa³ pi³kê pod trzepakiem, na dzikich
boiskach i wreszcie na stadionie g³ubczyckiej Polonii. Jako
trampkarz wyró¿nia³ siê �wietn¹ technik¹. Szczup³y, nie-
wysoki - imponowa³ swobodnym poruszaniem siê po bo-
isku, z ³atwo�ci¹ przyjmowa³ i prowadzi³ pi³kê, z finezj¹
mija³ i "kiwa³" kolegów, tak¿e tych starszych. Umia³ strze-
laæ z ka¿dej niemal pozycji. By³ zawsze za ma³y i za m³ody
do dru¿yn, w których przychodzi³o mu graæ. Jako tramp-
karz gra³ ju¿ w juniorach m³odszych, za� bêd¹c juniorem
m³odszym - reprezentowa³ dru¿ynê juniorów. (�) Podob-
nie by³o w dru¿ynie seniorów, do której trafi³ jako junior.
Zasmakowa³ nawet goryczy spadku do klasy A. Ale te¿ dane
mu by³o potem radowaæ siê z kolegami awansem - naj-
pierw do okrêgówki, a potem do miêdzywojewódzkiej. Strze-
la³ du¿o bramek. Gdy Polonia awansowa³a do klasy MW,
on mia³ na swym koncie 33 gole. Po rundzie jesiennej (1993)
w wy¿szej klasie, jedenastokrotnie pokonywa³ bramkarzy
przeciwników. (�) Korzystaj¹c z kontaktów trenera Senia
z ³ódzkim �rodowiskiem pi³karskim postanowi³ zapukaæ
do bram Widzewa - swej ukochanej dru¿yny."

Z Widzewem £ód� zdoby³ wicemistrzostwo Polski (1994/
1995). Pó�niej wystêpowa³ w klubach: Petrochemia P³ock
(1995-1999, awans do I ligi, 1996/1997, król strzelców II ligi,
1996/1997: 25 goli, 23 mecze w I lidze, 1 bramka), Odra Wodzi-
s³aw (1999), KSZO Ostrowiec �wiêtokrzyski (1999-2003,
awans do I ligi, 2000/2001), Korona Kielce (2003-2004), Za-
g³êbie Sosnowiec (2004-2005), Tur Turek (2006), SC Vistula
Garfield (USA, 2006), B³êkitni Raci¹¿ (2007), SV Gmunden
(Austria, 2007), Mieñ Lipno (2008).

Wojtek Ma³ocha osi¹gn¹³ bardzo du¿o, jak na nasze, g³ub-
czyckie warunki. Zaistnia³ w anna³ach polskiej pi³ki no¿nej i
jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w pi³karskim
�wiatku Polonistów. Polonistów przez du¿e P. W polskiej
lidze w sumie rozegra³ 102 spotkania i strzeli³ 9 bramek. Szko-
da tylko, ¿e rys¹ na jego karierze jest fakt, ¿e zosta³ oskar¿o-
ny o udzia³ w korupcji w jednym z klubów. Przyzna³ siê do
winy i dobrowolnie podda³ karze. To w³a�nie niech bêdzie
przestrog¹ dla m³odych g³ubczyckich pi³karzy. Byæ mo¿e
zobaczymy jeszcze Wojtka na g³ubczyckim stadionie Polo-
nii, sk¹d wyruszy³ po s³awê w wielki pi³karski �wiat. Nie w
roli kibica, ale na boisku. Tam gdzie zaczyna³ swoj¹ piêkn¹,
wielk¹ karierê, z ma³¹ rys¹�            Robert Stebnicki

Tekst pochodzi z przygotowywanej historii KS Polonii.
Zwracam siê z pro�b¹ do wszystkich chêtnych, którzy chc¹
podzieliæ siê wiedz¹ o historii g³ubczyckiego klubu do wspó³-
pracy przy opracowaniu "Dzieje Polonii G³ubczyce".

 Kontakt: tel. kom. 600040004.

PRACOWITE POPO£UDNIE
 14 listopada  w Przedszkolu nr 2 w grupie "Kubusie Puchatki"  zebra-
³a siê gromadka rodziców ze swoimi pociechami, aby wzi¹æ udzia³  w
jesiennych zajêciach plastycznych. Ka¿dy z rodziców przyniós³ wspól-
nie zebrane z dzieciakami ,,dary natury", którymi dzieci chêtnie wy-
mienia³y siê miêdzy sob¹. Przy muzyce relaksacyjnej przedszkolaki
wraz z rodzicami twórczo pracowali,  dziêki wspólnemu zaanga¿owa-
niu i pomys³owo�ci powsta³y przepiêkne obrazy jesiennych drzew.

Zabawa w towarzystwie rodziców sprawi³a dzieciom du¿o rado�ci oraz
sami doro�li wyrazili zadowolenie oraz chêæ czêstszych spotkañ w
takiej formie. Zatem kolejne spotkanie ju¿ wkrótce, na którym tym
razem wspólnie poobcujemy z muzyk¹.

                                                                       Magdalena Szafrañska
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Informacje prasowe
KPP Stra¿y Po¿arnej
Od 26 listopada do 2 grudnia 2012 r. zanotowali�my ogó-

³em 7 zdarzeñ i by³y to 4 po¿ary oraz 3 miejscowe zagro¿enia.
 W dniu 26 listopada ok. godz. 20 w miejscowo�ci Lisiêci-

ce dosz³o do po¿aru poddasza budynku. Na strychu pali³y
siê resztki pozostawionej s³omy oraz czê�ciowo ogniem ob-
jêta by³a drewniana konstrukcja dachu. Stra¿acy ugasili po-
¿ar podaj¹c jeden pr¹d wody na �ród³o ognia. Po przeszuka-
niu pomieszczeñ strychu nie stwierdzono osób poszkodo-
wanych.

W dniu 28 listopada o godz. 18:23 zostali�my wezwani do
psa uwiêzionego miêdzy drabin¹ a �cian¹ basenu. Zdarzenie
mia³o miejsce w Lwowianach. Przybyli na miejsce stra¿acy
odgiêli drabinê od �ciany i uwolnili psa, który zosta³ przeka-
zany obecnemu na miejscu patrolowi g³ubczyckiej Policji.

W dniu 1 grudnia o godz. 1:15 otrzymali�my zg³oszenie o
po¿arze w miejscowo�ci Lisiêcice. Przybyli na miejsce stra-
¿acy zauwa¿yli dym wydobywaj¹cy siê z budynku inwentar-
skiego, który przylega³ do budynku mieszkalnego. Nie-
zw³ocznie podjêto dzia³ania ga�nicze podaj¹c jeden pr¹d
wody w obronie mieszkania i drugi pr¹d wody na �ród³o
po¿aru likwiduj¹c zagro¿enie. W dzia³aniach udzia³ bra³y dwa
samochody ga�nicze z OSP Lisiêcice oraz dwa samochody
ga�nicze z KP PSP w G³ubczycach w ogólnej sile 17 stra¿a-
ków.

Ponadto w minionym tygodniu stra¿acy usuwali z budyn-
ku zwisaj¹c¹ rynnê zagra¿aj¹c¹ przechodniom, gasili po¿ary
�mietników i suchych li�ci, a tak¿e otwierali drzwi do miesz-
kania umo¿liwiaj¹c wej�cie policji i Zespo³owi Ratownictwa
Medycznego (ZRM). W �rodku zastano mê¿czyznê, a bêd¹-
cy na miejscu lekarz stwierdzi³ jego zgon.

Mi³o jest nam poinformowaæ Pañstwa, i¿ w minionym ty-
godniu zosta³y rozegrane z udzia³em g³ubczyckich stra¿a-
ków pó³fina³owe mecze w pi³ce siatkowej o Puchar Opolskie-
go Komendanta Wojewódzkiego. Nasi stra¿acy w piêknym
stylu pokonali komendê z Prudnika oraz z Opola, awansuj¹c
tym samym do fina³u rozgrywek. Naszym stra¿akom ¿yczy-
my sukcesu i miejsca na podium.

m³. bryg. Wojciech Semeniuk

Pamiêtajmy!!!
¯YCIE LUDZKIE JEST
NAJWA¯NIEJSZE  I NAJCENNIEJSZE
Zbli¿aj¹ siê coraz ch³odniejsze dni, a ni¿sze temperatury mog¹

stanowiæ zagro¿enie dla ¿ycia wielu osób bezdomnych, w podesz³ym
wieku czy samotnych. To one s¹  najbardziej nara¿one na wyziêbie-
nie organizmu. Dlatego te¿ opolscy policjanci patroluj¹cy ulice
miast, w tym czasie szczególn¹ uwagê zwracaj¹ na miejsca, gdzie
osoby takie mog¹ przebywaæ.

Okres jesieni i zimy, to czas, kiedy policjanci podejmuj¹ wzmo¿one
dzia³ania, by pomóc tym, których zdrowie i ¿ycie mo¿e byæ zagro¿one
z powodu ch³odów. Przekonuj¹ osoby samotne, bezdomne by przy-
jê³y pomoc i skorzysta³y z noclegowni. To w³a�nie one s¹ najbardziej
nara¿one na wyziêbienie organizmu. Podobne zagro¿enia dotycz¹
równie¿ osób bêd¹cych pod wp³ywem alkoholu czy innych podob-
nie dzia³aj¹cych �rodków. Dlatego te¿ policjanci szczególn¹ uwagê
zwracaj¹ na te miejsca, w których mog¹  chcieæ schroniæ siê przed
zimnem bezdomni i samotni. Kontroluj¹ miêdzy innymi dworce, klatki
schodowe, kana³y ciep³ownicze, opuszczone budynki czy altanki na
dzia³kach ogrodowych. Policjanci patroluj¹cy ulice miast informuj¹
napotkane osoby bezdomne oraz potrzebuj¹ce pomocy o wolnych
miejscach noclegowych czyschroniskach.

We wtorek po godz. 18:30 dy¿urny g³ubczyckiej komendy otrzy-
ma³  zg³oszenie o potr¹ceniu mê¿czyzny na ul. Parkowej w G³ub-
czycach. Wys³ani  na miejsce zdarzenia policjanci ustalili, ¿e 52- letni
mieszkaniec G³ubczyc wychodz¹c z parku najprawdopodobniej
wtargn¹³ wprost pod jad¹cy w kierunku ul. Pocztowej samochód
Nissan kierowany przez 35- letniego mieszkañca powiatu g³ubczyc-
kiego. Kieruj¹cy Nissanem by³ trze�wy, natomiast pieszy mia³ w wy-
dychanym powietrzu 3 promile alkoholu. Odniós³ powa¿ne obra¿e-
nia cia³a i zosta³ przewieziony do Szpitala w Kêdzierzynie -Ko�lu.
Przyczyny i okoliczno�ci zdarzenia zostan¹ wyja�nione .przez  g³ub-
czyckich funkcjonariuszy.Musimy pamiêtaæ, ¿e w warunkach ograni-
czonej widoczno�ci czy zmniejszonej przejrzysto�ci powietrza jeste-
�my jako piesi praktycznie niewidoczni dla innych uczestników ru-
chu. Ju¿ najmniejszy element odblaskowy w naszym ubiorze, czy
za³o¿ony na ubiór, znacz¹co zwiêksza nasze bezpieczeñstwo i czasem
mo¿e pomóc w unikniêciu tragedii.

Oficer ds. Prasowo- Informacyjnych KPPol. w G³ubczycach
m³. asp. mgr Wojciech Nowakowski

Tel.798032502

Choinkê w ozdoby w³asnorêcznie zrobione ubra³y
dzieci i m³odzie¿ z Micha³kowic w ramach dzia³añ

Stowarzyszenia Odnowy Wsi

CHOINKA W POWIATOWYM MUZEUM ZIEMI G£UBCZYCKIEJ
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MIKO£AJOWA
PRZEMIANA

5 grudnia  sala MOK wype³nia siê po
brzegi. Miejsca  zajmuj¹ przedszkolaki
ich rodzice, dziadkowie i znajomi. Za
chwilê na scenê wyjd¹ rodzice III i IV
grupy przedszkolnej Przedszkola nr 1.
Przygotowali  oni  inscenizacjê pt. " Mi-
ko³ajowa przemiana". Nad ca³o�ci¹ czu-
wa³y panie: Lucyna Satorowska i Kry-
styna Bednarska. Jest to ju¿ kolejna
uczta duchowa przygotowana przez ro-
dziców dla milusiñskich.

  Kurtyna unosi
siê w górê. Na
scenê wychodzi
dyrektor  Anna
Pyrczak  z u�mie-
chem wita publicz-
no�æ i zaprasza na
spektakl. Widow-

nia milknie na scenie pojawia siê: narrator
a zarazem mama /Barbara Zdeb/,  jej córka
niegrzeczna dziewczynka /Lucyna Kacz-
marzyk/ i wprowadzaj¹ nas w �wiat ba�ni.
W �wiecie tym pojawia siê �wiêty Miko-
³aj /Piotr Olchowy/, krasnoludki  /Janusz
Klim, S³awomir Kopczyñski, Bogus³awa
Uhryn i Piotr Krawiec /, anio³     /Ma³go-
rzata Matusz /, tancerka / Ma³gorzata Kop-
czyñska/, pirat  /Mariusz Mielnik/, india-
nin  / Ma³gorzata Wojsznarowicz /, wró¿-
ka  /Agnieszka Gu¿da /, czarownica /Re-
nata Ripa/, kopciuszek /Karolina Giertow-

ska/,  ksiê¿niczka
Bella/Malwina
Olchowy/ i �nie-
¿ka /Anna Klim/

Aktorzy ubrani
s¹ w piêkne kolo-
rowe stroje wyko-
nane w³asnorêcz-

nie,  a na widowni s³ychaæ g³osy najm³od-
szych: "to moja mama", "to mój tata". Pa-
nuje mi³a, przyjazna i weso³a atmosfera.
Przedszkolaki oklaskuj¹c rodziców �pie-
waj¹ razem z nimi znane piosenki. Rado-
�ci nie by³o koñca.

Na zakoñczenie pani Lucyna Satorow-
ska podziêkowa³a serdecznie wystêpuj¹-
cym aktorom ,dyrektor, darczyñcom  oraz
Barbarze Wrotniewskiej i Joannie Su³kow-
skiej. zbieraj¹cym pieni¹dze na Stowarzy-
szenie ,,Ludzie wielkich serc dzieciom",

Gratulujemy i oczekujemy, ¿e spotkamy
siê za rok. Cieszê siê ogromnie, ¿e przed-
szkole do którego uczêszcza moja wnucz-
ka  jest pe³ne inicjatyw i dobrych pomy-
s³ów a wspó³praca z rodzicami uk³ada siê
bardzo dobrze.

                               Babcia Weroniczki

OKRES
PRZED�WI¥TECZNY

 W PUCHATKOWIE
�wiêta Bo¿ego Narodzenia to czas wy-

j¹tkowy nie tylko dla nas Polaków. To jed-
ne z najwa¿niejszych dni w roku, w tra-
dycji wielu narodów. To okres rado�ci i
spokoju, pe³en s³ów i gestów, które zbli-
¿aj¹ ludzi, a tak¿e serdeczno�ci i wyro-
zumia³o�ci, które zacie�niaj¹ nasze kon-
takty i zwi¹zki.

Dnia 27.11.2012 r. w Przedszkolu Nr 2
odby³y siê zajêcia plastyczne dzieci pol-
skich i czeskich, zorganizowane w ramach
wspó³pracy polsko-czeskiej, trwaj¹cej ju¿
cztery lata.

Z uwagi na fakt, i¿ do �wi¹t Bo¿ego
Narodzenia zosta³o ju¿ niewiele czasu,
w³a�nie �wiêta i zwi¹zane z nimi tradycje
by³y przewodnim tematem tego spotka-
nia. Na zorganizowanych zajêciach pla-
stycznych dzieci z obu przedszkoli wyko-
nywa³y ró¿ne ozdoby choinkowe i jedno-
cze�nie poznawa³y zwyczaje bo¿onarodze-
niowe. W�ród dekoracji, które dzieci wy-
kona³y w³asnorêcznie by³y dzwoneczki,
³añcuchy, choinki i wiele innych ozdób.

Po bardzo pracowitych zajêciach pla-
stycznych dzieci z grupy  "Tygryski" ze
swoimi czeskimi przyjació³mi uda³y siê na
wspólny obiad do restauracji. Niestety
szybko up³yn¹³ tak mile spêdzony czas i
dzieci czeskie ze swoimi nauczycielkami
po obiedzie wróci³y do Krnova, zaprasza-
j¹c nas na kolejne spotkanie w Krnovie -
tym razem na ,, spotkanie przy choince".

Wena twórcza ani przed�wi¹teczny na-
strój nas nie opu�ci³y i tak w dniu 29 listo-
pada 2012 roku w naszym przedszkolu
odby³y siê warsztaty plastyczne dla per-
sonelu. W trakcie tego spotkania wszyst-
kie panie by³y bardzo kreatywne i chêtnie
wspó³pracowa³y. Powsta³o du¿o przepiêk-
nych stroików, choinek, wieñców, dzwon-
ków i ró¿nego rodzaju dekoracji �wi¹tecz-
nych, które zdobi¹ teraz wnêtrze naszego
Puchatkowa i domy naszych milusiñskich.

                                    Olga Wiercioch

MÓJ KOCHANY
MIKO£AJU CA£Y

ROK CZEKA£EM�
 6 grudnia, wszystkie dzieci w Zespole

Szkó³ w Pietrowicach oraz w oddziale za-
miejscowym w Zopowych, z wielkim utê-
sknieniem czeka³y na niezwyk³ego go-
�cia - �wiêtego Miko³aja. Ju¿ od samego
rana z niecierpliwo�ci¹ spogl¹da³y w
okno i nas³uchiwa³y d�wiêku srebrnego
dzwonka. Pomimo braku bia³ego puchu
w asy�cie swoich pomocników: Anio³ka i
Pani Zimy przyby³ do nas �wiêty Miko-
³aj. Nie zabrak³o równie¿ niesfornego
diabe³ka.

Dzieci z ogromn¹ rado�ci¹ przywita³y
go�ci �piewaj¹c im piosenki i recytuj¹c
wcze�niej przygotowane wiersze.

Miko-
³aj nie za-
pomnia³
o prezen-
tach dla
ka¿dego
dziecka,
bo prze-
cie¿ ma³e
psoty za-
w s z e
m o ¿ n a
w y b a -
czyæ. Dzie-
ci jednak
obieca³y,
¿e posta-
raj¹ siê
grzecznie
zachowy-
waæ w przedszkolu, szkole i w domu. Nie-
sforny Diabe³ek obdarowa³ piêknymi ró-
zgami Dyrekcjê oraz pracowników szko³y.
�miechu i rado�ci w tym dniu by³o bardzo
wiele. Mi³o spêdzony czas u�wietni³y
wspólne miko³ajkowe zdjêcia. �wi¹teczny
nastrój udzieli³ siê nie tylko dzieciom, ale
równie¿ wszystkim

Na po¿egnanie Miko³aj, jego pomocni-
cy oraz Diabe³ek ¿yczyli wszystkim zdro-
wych i weso³ych �wi¹t Bo¿ego Narodze-
nia oraz obiecali, ¿e za rok  nas odwiedz¹.

W imieniu dzieci jak równie¿ w³asnym
dziêkujemy �wiêtemu Miko³ajowi, Anio³-
kowi, Pani Zimie i Diabe³kowi za tak mi³e
spotkanie w naszej szkole i zapraszamy
ponownie. Dziêkujemy tak¿e wszystkim
rodzicom za pomoc w zorganizowaniu nie-
spodzianek dla wszystkich dzieci, które
ma³ym serduszkom przynios³y wiele rado-
�ci, u�miechu i wra¿eñ zwi¹zanych z wi-
zyt¹ �wiêtego Miko³aja.

                           Krystyna Zapotoczna
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Oficer BORU w murach ZSM
  20 listopada odwiedzi³  Zespó³ Szkó³ Mechanicznych nieco-

dzienny go�æ, a mianowicie oficer Biura Ochrony Rz¹du Arka-
diusz Mazurkiewicz- Kulka, absolwent "Mechanika". Przyby³
na zaproszenie Marii Farasiewicz -instruktora  szkolnego teatru
TRADYCJA, którego by³ jednym  z pierwszych zaanga¿owa-

nych aktorów.
Arkadiusz Ma-

zurkiewicz- Kulka
spotka³ siê z Dyrek-
torem Janem £at¹
oraz uczniami Li-
ceum Ogólnokszta³-
c¹cego o profilu

mundurowym i technikum. Przybli¿y³ m³odzie¿y tematykê s³u¿b
specjalnych w Polsce, ich rodzaje i dzia³ania. Uczniowie z zado-
woleniem ws³uchiwali siê w przekazywane tre�ci. Nie zabrak³o
te¿ pytañ do go�cia.

Spotkanie z funkcjonariuszem BORU by³o swoist¹ lekcj¹ pa-
triotyzmu, w której nie zabrak³o odniesieñ do historii naszego
narodu i szacunku dla munduru. Podzieli³ siê on równie¿ z m³o-
dymi swoimi pasjami i licznymi zainteresowaniami, do których
nadal nale¿y teatr. W swoim ¿yciu  bowiem  ma w¹tek teatralny
kontynuowany w Studium Aktorskim Marii i Jana Machulskich
w Warszawie, którego by³ s³uchaczem i gra³ epizodyczne role w
kilku polskich  serialach: "Bulionerzy", "Na dobre i na z³e", " M
jak mi³o�æ", "Na wspólnej", "Kryminalni", a tak¿e "Klan".

Arkadiusz Mazurkiewicz -Kulka to barwna postaæ. M³odzie¿,
zadowolona ze spotkania, nagrodzi³a go�cia gromkimi brawami,
oczekuj¹c kolejnej  jego wizyty. Nadmieñmy,  ¿e pan Arkadiusz,
obecnie mieszkaniec Warszawy, wywodzi siê ze wsi Pomorzowi-
ce, któr¹ czêsto odwiedza.                            Monika Sabatowicz

W 2012r  udzia³ bra³o  w 16 zawodach rangi krajowej i miê-
dzynarodowej w kraju i za granic¹ 17 zawodników. Klub zdoby³
³¹cznie 19 medali z³otych, 17 medali srebrnych i 38 medali
br¹zowych. Najwiêcej medali uzyskali: Klaudia Bociek, Szy-
mon Cie�lik oraz Maciej Kowalczyk.

LZS Karate-Do G³ubczyce powsta³ we wrze�niu 2007r. Zajêcia
karate Shotokan oraz karate sportowe WKF prowadzone s¹
wed³ug przepisów �wiatowej Federacji Karate. Karate jest w
strukturach olimpijskich i ma szanse uzyskaæ status dyscypliny
olimpijskiej. Klub posiada 42 osoby trenuj¹ce tj. dzieci, m³odzie¿
oraz osoby doros³e. Brali�my udzia³ 7 seminariach z udzia³em
najlepszych trenerów Europy i zawodników z tytu³ami mistrzów
�wiata, przeprowadzili�my trzy pokazy z czego jeden w Holcovi-
cach-Czechy i dwa w G³ubczycach.

Nasz klub wspieraj¹: Urz¹d Miasta G³ubczyce, ZOKIS G³ub-
czyce, Szko³a Podstawowa nr1 w G³ubczycach, Starostwo Po-
wiatowe w G³ubczycach, Firma Top Farms G³ubczyce, Kombinat
Rolny w Kietrzu, Jacek i Barbara Kolasa, Krzysztof Patryjach ,
Jacek Bociek, Przemys³aw Kowalczyk, Szymon Popczyk, Lidia i
Adam Leliñscy, Tomasz Kotwica i wielu innych, którym sk³ada-
my serdeczne podziêkowania za wszelk¹ pomoc, szczególnie w
organizacji zawodów Grand Prix �l¹ska Polsko- Czeskiego.

        Instruktor karate Shotokan III Dan   Janusz Ho³da

LUDOWY ZESPÓ£ SPORTOWY
KARATE-DO W 2012 ROKU

�Pan Andrzej Siemieniak urodzi³ siê 16. 11.1912r w Tryñczy.  Mieszkañcem naszego Domu jest od 27.04.2007r. Pomimo
sêdziwego wieku Jubilat  jest osob¹ aktywn¹. Od 5 lat uprawia kwiaty w ogrodzie DPS, dogl¹da drzewek owocowych, które sam
posadzi³. Ma szeroki wachlarz zainteresowañ, lubi rozmawiaæ o przesz³o�ci jak i sprawach tera�niejszych. Wa¿ne miejsce w
¿yciu Pana Andrzeja zajmuje religia. Jest osob¹ pogodn¹, lubian¹ i szanowan¹ przez mieszkañców i personel� -powiedziala
kierowniczka DPS �Kombatant� Lucyna Majewska przedstawiaj¹c Jubilata licznym go�ciom w�ród których byli m.in. wicebur-
mistrz Mariusz Mróz, wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Tadeusz Ciechanowski, kierownik USC Beata Grochalska, Staro-
stwo reprezentowali sekretarz Tadeusz Schmidt i Halina Kleniewska,  Kasê Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego kierownik
Józef  Ma³ek, z kwiatami i prezentem stawi³a  siê równie¿ delegacja reprezentuj¹ca mieszkañców i personel tego Domu oraz
dyrekcja DPS Klisino Ma³gorzata  Krywko-Trznadel i  Micha³ Dobrowolski.  Do uroczystego obiadu wspólnie z Jubilatem
zasiedli wszysci podopieczni. By³a to okazja porozmawiaæ z Jubilatem który swoje ¿ycie podsumowa³ krótko: �Du¿o i ciê¿ko
pracowa³em w ¿yciu, ale by³em chyba po¿yteczny skoro Pan Bóg i Matka Boska pozwolili mi tak d³ugo ¿yæ�

(foto str.28)         Jan Wac

PAN ANDRZEJ SIEMIENIAK
ZAPOCZ¥TKOWA£ DRUGIE STO LAT ¯YCIA
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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.

Mieszkanie w pobli¿u szpitala w spokojnej kamienicy (Ip.)
do wynajêcia

Kuchnia, przedpokój, ³azienka - wyposa¿one komfortowo,
 2 pokoje wolne, piwnica

 Tel. 691516102

LEKCJA WIEWIÓRCZEJ GIMNASTYKI
W naszej szkole zawsze jest bardzo weso³o, ale tego dnia (8 listopada) rado�æ by³a przeogromna, bowiem dzieci z Zespo³u Szkó³

w Bogdanowicach odwiedzi³a du¿a, pluszowa wiewiórka! Dziêki uprzejmo�ci banku BG¯ nasze pociechy mog³y prze¿yæ emocjonu-
j¹ce spotkanie z bohaterk¹ reklamy konta osobistego z premi¹.

Ju¿ samo wej�cie wielkiej maskotki wywo³a³o ogromy okrzyk rado�ci. Przedszkolaki nie mog³y uwierzyæ, ¿e przyszed³ do nich taki
go�æ. Wiewiórka od razu wszystkich zaprosi³a do wspólnej zabawy. Liczne konkursy i gry rozweseli³y nasze pociechy, które chcia³y

dotkn¹æ zwierzaka, z³apaæ go za rêkê czy przytuliæ siê do niego.
Ale nie tylko przedszkolaki mog³y siê nim nacieszyæ, bowiem
du¿y pluszak z przedszkola przeniós³ siê na salê gimnastyczn¹.
Za wiewiórk¹ przyszli wszyscy uczniowie  z m³odszych klas,
wiêc ca³a sala wype³ni³a siê dzieæmi: ich u�miechami, okrzykami
rado�ci i ruchem. Wiewiórka z wielka doz¹ humoru poprowadzi-
³a "lekcjê" gimnastyki i tañca: na pocz¹tku by³a krótka "roz-
grzewka", potem ju¿ hulankom nie by³o koñca. Wszystkie czê-
�ci cia³a by³y w ci¹g³ym ruchu, a oczy skierowane w stronê
maskotki, która z wielkim wyczuciem przemieszcza³a siê po sali i
pokazywa³a najprzeró¿niejsze figury i uk³ady taneczne. Ucznio-
wie starali siê jak najlepiej na�ladowaæ jej energiczne ruchy.Czas
spêdzony z pluszakiem up³yn¹³ bardzo szybko. ¯egnaj¹c siê z

nami, wiewiórka rozda³a dzieciom balony oraz s³odkie upominki. Uczniowie podziêkowali jej za przybycie i zapraszali ponownie do
naszej szko³y, aby znów mogli bawiæ siê razem z ni¹. - Kiedy znów odwiedzi nas wiewiórka? - pytaj¹ dzieci. Do dzi� maj¹ w pamiêci
"lekcjê wiewiórczej gimnastyki" i ju¿ czekaj¹ na nastêpn¹...

                                                                                                                                                                      mgr Barbara Górnicka

Najserdeczniejsze ¿yczenia Noworoczne wszystkim uczniom, obecnym i by³ym pracownikom,
Panu Robertowi Galara, pozosta³ym sponsorom oraz W³adzom Gminy G³ubczyce

sk³ada Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Bogdanowicach  mgr Aleksandra Bobkier

OG£OSZENIE
Sprzedam mieszkanie 125m2, 5 pokoi, kuchnia, ³azienka,

spi¿arka, 5 piwnic,  pomieszczenia gospodarcze,
2 szopki, 2 gara¿e,  podwórko i gród.

Miejscowo�æ po³o¿ona 7km od G³ubczyc.
Telefon  660-140-983
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Serdecznie Witamy 33 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych w listopadzie 2012 w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach, Rodzicom  -  Gratulujemy!

Tromsa Emilia c.Anny
G³ubczyce 12.10.2012

23.55  3650-58

Wojnarska  Milena
c.Katarzyny G³ubczyce

08.10.2012  23.10  2750- 53

Wójcik Marlena c.
Joanny Opawica

01.10.2012 13.45 3600-57

Wysoczañska Magdale-
na c.Aleksandry Grob.

11.10.2012 8.25 3300-52

W¹cha³a B³a¿ej s.Joanny
Rozumice 26.10.2012

24.55 3500-54

Zawada B³a¿ej s.Anety
Chróstno 04.10.2012

8.40 3100-56

Barañski s.Krystyny
Królowe 28.11.2012

22.35 3150

Cwynar Karolina
c.Marzeny Kietrz

26.11.2012 8.25 3350-56

Drozdowska Milena c.
Marii  Baborów

11.11.2012  8.45  3250-57

Boroñska Sandra c.
Ma³gorzaty G³ubczyce

21.11.2012 8.20 3350-57

Jacheæ Antoni s. Anny
Kietrz 08.11.2012 14.05

3700-58

Koziura Filip s.Justyny
Branice 15.11.2012

11.10 2950-56

£apiga Szymon s.Natali
Bogdanowice 27.11.2012

17.15 3150-58

Michalska Zuzanna
c.Marzeny G³ubczyce

02.11.2012 8.00 2650-50

Osadnik Julia c.Sylwi
Baborów 11.11.2012

21.05 3400-57

Paluch Konrad s.Kata-
rzyny G³ubczyce

10.11.2012 17.50 3100-57

Pawlu� Oliwia c.Iwony
Dzbañce O�. 14.11.2012

22.25 2900-54

P¹czko Bart³omiej
s.Katarzyny 29.11.2012

8.10 3800-58

Pieszak Lena c.Bo¿eny
Bliszczyce 11.11.2012

2.45 3000-54

Porwoll Marcin
s.Agnieszki G³ubczyce

21.11.2012 23.15 57- 3500

Przyby³a Oskar s. Sylwi
Radoszowy 08.11.2012

10.20 2850-50

Rusnak Szymon
s.Sylwi Kietrz

 19.11.2012 23.10 3400-54

Silarski Tymoteusz
s.Anny G³ubczyce

24.11.2012 6.05 3030-54

S³odkowska Faustyna
c.Agaty G³ubczyce

08.11.2012 8.25 3800-57

Walaszek s.Aleksandry
G³ubczyce 27.11.2012

16.15 3300-54
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