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Firma Galmet ju¿ po raz pi¹ty zosta³a nagrodzona ” OPOLSK¥
MARK¥” w kategorii Przedsiêbiorstwo w sektorze DP (Du¿ych
Przedsiêbiorstw). Uroczysta gala og³oszenia wyników konkur-
su oraz wrêczenia symboli „OPOLSKA MARKA 2012"  mia³a
miejsce 08.04.2013r.. w  Filharmonii Opolskiej. Nagrodê odebra³
prezes Stanis³aw Galara. (foto str.2)

   Organizatorem konkursu jest samorz¹d województwa opol-
skiego, a  patronat honorowy obj¹³  Minister Gospodarki Janusz
Piechociñski.  Formu³a konkursu przewiduje ocenê firm repre-
zentuj¹cych sektor ma³ych, œrednich oraz du¿ych przedsiê-
biorstw. Do jubileuszowego 10 konkursu zg³osi³o siê 36 firm.
Na wstêpie uroczystoœci Marsza³ek Województwa Opolskiego
powiedzia³:

Szanowni Pañstwo,

Promowanie regionu i jego potencja³u jest dziœ niezwykle

istotne, a ¿eby z sukcesem konkurowaæ na rynkach europej-

skich trzeba byæ nie tylko dobrym , ale tak¿e rozpoznawalnym

- czyli trzeba mieæ swoj¹ markê. I w³aœnie budowaniu wyraŸ-

nego obrazu, przemyœlanego wizerunku oraz efektywnemu za-

rz¹dzaniu atrakcyjnoœci¹ s³u¿y organizowany przez Zarz¹d

województwa Opolskiego konkurs  "OPOLSKA MARKA".

Konkurs wspiera regionalnych przedsiêbiorców i promuje tych

najlepszych  z najlepszych w regionie. To jedna z najlepszych

inicjatyw, której celem jest rozwój  przedsiêbiorczoœci, a co za

tym idzie  - wzrost konkurencyjnoœci województwa opolskie-

go… Laureaci kolejnych konkursów  "OPOLSKIEJ MARKI"

dowodz¹, ¿e warto d¹¿yæ do najwy¿szej jakoœci we wszystkich

tych  dziedzinach ¿ycia spo³eczno- gospodarczego. Samorz¹d

województwa  zaœ widzi w nich partnerów w promocji gospo-

darczej regionu. Serdecznie gratulujê  wyró¿nieñ i nagród

wszystkim laureatom , a jednoczeœnie wyra¿am nadziejê, ¿e

bêd¹ oni najlepszymi ambasadorami  dobrej jakoœci, solidno-

œci i nowoczesnoœci  województwa opolskiego.

  Tegoroczna edycja konkursu "Opolska Marka 2012" by³a ju¿

JUBILEUSZOWY KONKURS"OPOLSKA MARKA 2012" ROZSTRZYGNIÊTY
"OPOLSKA MARKA 2012" DLA FIRMY GALMET Sp.zoo Sp.kom.(foto str.2)

dziesi¹t¹ z kolei. G³ównym celem  konkursu jaki sobie za³o¿y³
jego organizator czyli Zarz¹d Województwa Opolskiego by³o
wy³onienie znacz¹cych eksporterów, najlepszych przedsiêbior-
ców, najlepszych us³ug  oraz produktów roku 2012 z terenu  na-
szego regionu. W konkursie mogli wzi¹æ udzia³  przedsiêbiorcy
maj¹cy zarejestrowan¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na terenie
Opolszczyzny. Do tegorocznej edycji konkursu zg³osi³o siê 36
przedsiêbiorstw przedstawiaj¹c 50 zg³oszeñ. 22. lutego odby³o
siê pierwsze posiedzenie jury. W sk³ad 14-osobowego jury
wchodz¹ przedstawiciele organizacji gospodarczych oraz oko-
³obiznesowych naszego regionu. Zasiadaj¹ce w nim osoby oce-
nia³y zg³oszenia w  6 kategoriach: eksport, przedsiêbiorstwo,
produkt, produkt spo¿ywczy, produkt promuj¹cy region oraz
us³uga

 Jak Pan s¹dzi  - zwracam siê do wielokrotnego laureata - co
nowego we wniosku tym razem mog³o przekonaæ  Jury,  ¿e po raz
kolejny  przyzna³o firmie GALMET  „OPOLSK¥ MARKÊ”?

Myœlê, ¿e fakt przyk³adania przez nas du¿ej wagi do odna-

wialnych Ÿróde³ energii, poniewa¿ weszliœmy ju¿ na rynki z od-

nawialnymi Ÿród³ami energii tj. produkcj¹ powietrznych i grun-

towych pomp ciep³a, które energiê pobieraj¹ z powietrza lub

ziemi. Jesteœmy w toku uruchamiania produkcji innowacyjnych

kolektorów s³onecznych w nowowybudowanym  zak³adzie, po-

szerzyliœmy produkcjê  i  asortyment kot³ów ekologicznych  cen-

tralnego ogrzewania na biomasê  i pelet do wydajnoœci 200KW.

Unowoczeœniliœmy produkcjê ogrzewaczy wody, zbiorników, wy-

mienników ciep³ej wody u¿ytkowej, buforów do 5000l.

Naszemu laureatowi  -  firmie GALMET -  gratulujemy pi¹tego
zwyciêstwa.  Z tej okazji firma GALMET otrzymala gratulacje z
Parlamentu Europejskiego od pos³anki Danuty Jaz³owieckiej.

Obok laureatów na podium stanê³y firmy wyró¿nione wœród
których w kategorii "Produkt spo¿ywczy"-Piekarnictwo - Jan
Malik z G³ubczyc  (foto str.2 u góry) za prozdrowotny chleb typu
KR-IRL. Wyró¿nion¹ firmê przedstawimy w nastêpnym G³osie.

                                                                              Jan Wac

14 kwietnia 2013 r. w Miejskim Oœrodku Kultury odby³o siê
otwarcie wystawy fotograficznej pt. "Powiat G³ubczycki - zie-
mia, któr¹ chcê Ci pokazaæ". Wystawa zosta³a zorganizowana
przez nieformaln¹ grupê fotografów-amatorów "Aparazzi" w
ramach programu "M³odzie¿ w dzia³aniu" finansowanego ze
œrodków Unii Europejskiej.

Wystawa jest podsumowaniem projektu fotograficznego pt.
"OBIEKTYWne spojrzenie - woda, l¹d, powietrze". Celem pro-
jektu by³o przedstawienie Powiatu G³ubczyckiego z ciekawej,
niecodziennej perspektywy. A dok³adnie z trzech perspektyw:
wody, l¹du i powietrza. W tym celu uczestnicy projektu zorgani-
zowali: sp³ywy kajakowe rzek¹ Op¹, lot na paralotni oraz wy-
cieczki rowerowe drogami powiatu.

Uczestnikami projektu byli m³odzi ludzie, którzy lubi¹ fotogra-
fowaæ i aktywnie spêdzaæ czas. Z po³¹czenia tych dwóch pasji,
zrodzi³ siê pomys³ stworzenia projektu.

Korzystaj¹c z dobrodziejstw powiatu, zosta³y zorganizowane
dwa sp³ywy kajakowe wzd³u¿ rzeki Opy. Sp³ywy wiod³y z Branic
do Boboluszek i z Boboluszek do Opawy. Ka¿dy sp³yw trwa³ ok.
8 godzin. £¹cznie do pokonania by³o prawie 34 km szlaku wod-
nego.

"POWIAT G£UBCZYCKI - ZIEMIA, KTÓR¥ CHCÊ CI POKAZAÆ" (foto str.20)

O bezpieczny przebieg sp³ywów zadbali: ratownik wodny oraz
profesjonalny instruktor. Ka¿dy uczestnik przeszed³ krótkie prze-
szkolenie, otrzyma³ kamizelkê ratunkow¹ i zosta³ przydzielony
do dwuosobowego kajaku. Najciekawsze atrakcje serwuje natu-
ra, dlatego i tym razem nie oby³o siê bez ekstremalnych prze-
praw przez ga³êzie i konary drzew znajduj¹cych siê w wodzie.
Czasem trzeba by³o przeprawiaæ siê ze wszystkimi kajakami.

Odby³ siê tak¿e lot na paralotni. Nad bezpieczeñstwem impre-
zy czuwa³a grupa profesjonalnych instruktorów paralotniarstwa
z Centrum Paralotniowego Orzesze-Woszczyce. Uczestnicy la-
tali w tandemie, z profesjonalnym pilotem. Przed lotem ka¿dy
pasa¿er przeszed³ przeszkolenie. Paralotnia by³a holowana za
wyci¹gark¹ na wysokoœæ oko³o 300 m. Po odczepieniu linki ho-
lowniczej, paralotnia szybowa³a w powietrzu od 3 do 5 minut.
Rekordziœci wzbili siê na wysokoœæ 270 m. Ka¿dy lot odbywa³
siê w asyœcie instruktora. By³y to tzw. loty w tandemie. Sobotni
lot by³ wyczynem na ska³ê krajow¹. Jeszcze nigdy w Polsce nie
wykonano tak wielu lotów w ci¹gu jednego dnia. Uda³o siê wy-
konaæ 29 lotów.     >>> (dok. str. 4/20)
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Budowa zbiorników w miejscowoœci G³ubczyce Sady, mo-
dernizacja pompowni wody oraz budowa kanalizacji sani-
tarnej w G³ubczycach

Do celów strategicznych spó³ki
nale¿y ograniczenie strat wody
oraz zminimalizowanie awaryjno-
œci sieci wodoci¹gowej i kanaliza-
cyjnej. Realizacja wymienionych
za³o¿eñ odbywa siê w oparciu o
roczne, jak i wieloletnie za³o¿enia
remontowe, zadania inwestycyjne

oraz wspó³pracê z uczelniami wy¿szymi a tak¿e z Instytutem Ba-
dañ Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Aktualnie Spó³ka G³ubczyckie Wodoci¹gi znajduje siê w trak-
cie finalizowania inwestycji pn. "Zwiêkszenie niezawodnoœci do-
stawy wody, oraz polepszenie jakoœci wody dostarczanej dla
miejscowoœci G³ubczyce Sady i Lwowiany". Zadanie mog³o byæ
zrealizowane dziêki wspó³dzia³aniu Gminy G³ubczyce, Agencji
Nieruchomoœci Rolnych oraz Top Farms G³ubczyce. Realizacjê
inwestycji rozpoczêto w 2012 roku. Obecnie prowadzone s¹ pra-
ce przygotowawcze do realizacji prób koñcowych oraz rozruchu
technologicznego obiektu. Realizacja inwestycji pozwoli na do-
stawê wody dla miejscowoœci Lwowiany i firmy Top Farms z
ujêcia w G³ubczycach oraz poprawi niezawodnoœæ dostawy wody
do miejscowoœci G³ubczyce Sady. Ulegnie równie¿ poprawie bez-
pieczeñstwo przeciwpo¿arowe w tych miejscowoœciach.

Spó³ka maj¹c œwiadomoœæ odpowiedzialnoœci za otoczenie zre-
alizowa³a inwestycjê proekologiczn¹ polegaj¹c¹ na zakupie i
monta¿u nowego zestawu hydroforowego na pompowni wody
przy ulicy Powstañców w G³ubczycach. Realizacja inwestycji
zapewni niezawodnoœæ i stabilnoœæ dostaw wody dla mieszkañ-
ców z terenu miasta oraz okolicznych miejscowoœci zasilanych z
ujêcia wody przy ul. Powstañców. Odpowiednio dobrany zestaw
hydroforowy zapewnia optymalne cieœninie na sieci przy jak naj-
ni¿szych kosztach eksploatacji. Zastosowane pompy s¹ bardziej
efektywne i zu¿ywaj¹ mniej energii elektrycznej przez co wp³y-
waj¹ pozytywnie na stan œrodowiska naturalnego.

Dobiega tak¿e koñca realizacja inwestycji polegaj¹ca na budo-
wie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Stelmacha, Cho-
rzowskiej, Chorzowskiej, ̄ orskiej, ̄ ytniej i Kopernika w G³ub-
czycach. Przedsiêwziêcie inwestycyjne zapewni odbiór œcieków
z tego rejonu. W efekcie inwestycja przyczyni siê nie tylko do
pozyskania nowych u¿ytkowników sieci kanalizacyjnej, ale rów-
nie¿ do poprawy stanu œrodowiska przyrodniczego.

Zadania te znacz¹co poprawi¹ tak¿e bezpieczeñstwo zdrowot-
ne mieszkañców oraz uatrakcyjni¹ miasto pod wzglêdem inwe-
stycyjnym. Spó³ka podejmuje wiele inicjatyw zmierzaj¹cych do
rozbudowy i modernizacji sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej na
terenie Gminy oraz zwiêkszenia standardów jakoœciowych pro-
dukowanej wody.

Apelujemy o poprawne korzystanie z kanalizacji. Znajdowa-
ne w sieci i na oczyszczalni œcieków fragmenty tkanin, œcierek i
innych odpadów sta³ych powoduj¹ zatykanie siê przewodów
kanalizacyjnych, studzienek oraz systemów pompowych. Odpa-
dy sta³e znacznie zwiêkszaj¹ obci¹¿enie oczyszczalni œcieków oraz
powoduj¹ zatykanie siê sieci kanalizacyjnej co skutkuje zwiêk-
szeniem kosztów dzia³alnoœci spó³ki.

Woda dobro ograniczone - jak jej nie marnowaæ?
ONZ ostrzega, ¿e w ci¹gu najbli¿szych dekad œwiatowe zapasy

s³odkiej wody bêd¹ siê kurczyæ, podczas gdy zapotrzebowanie

na ni¹ drastycznie wzroœnie. Zmiana klimatu, rosn¹ce zapotrze-
bowanie na ¿ywnoœæ i energiê oraz potrzeby sanitarne stale ro-
sn¹cej populacji to czynniki maj¹ce wp³yw na niebezpiecznie
zbli¿aj¹cy siê wodny kryzys, Powa¿nym zagro¿eniem dla kurcz¹-
cych siê zasobów wodnych jest równie¿ niew³aœciwe korzysta-
nie z wód. Wg UNESCO ludzie nie u¿ywaj¹ jej we w³aœciwy spo-
sób. Œwiatowe zasoby wody s¹ ograniczone, dlatego te¿ je¿eli
mieszkañcy jednych rejonów kuli ziemskiej czerpi¹ z tego zasobu
nadmiernie, dla innych mo¿e jej po prostu zabrakn¹æ. Poni¿ej
podajê przyk³ady jak mo¿na ograniczyæ jej zu¿ycie:

- zamiast k¹pieli w wannie pe³nej wody, bierz krótki prysznic,
- nie zostawiaj odkrêconej wody podczas mycia zêbów czy

golenia, - zawsze dokrêcaj kran,
- sprawdŸ czy woda nie wycieka z rezerwuaru Twojej toalety,
- nie zmywaj naczyñ pod bie¿¹c¹ wod¹,
- czy Twoje instalacje wodoci¹gowe nie maj¹ przecieków,
- do podlewania trawnika u¿ywaj ekonomicznego zraszacza,
- wyposa¿ swój w¹¿ ogrodowy w zamykan¹ koñcówkê, która
pozwala regulowaæ strumieñ wody,
- gromadŸ deszczówkê, któr¹ póŸniej mo¿esz wykorzystywaæ
do podlewania ogrodu czy mycia samochodu.
Czy wiesz, ¿e w ci¹gu dnia podczas wykonywania codzien
nych czynnoœci zu¿ywasz:
- bior¹c prysznic: 40-95 litrów/ k¹piel w wannie: 120 litrów,
- podczas zmywania: 20 litrów/mycia zêbów: 10 litrów,
- podczas sp³ukiwania wody w toalecie: 10 litrów,
- podczas prania w pralce: 60-130 litrów.
Jesteœmy ju¿ na Facebooku i Twiterze - do³¹cz do nas !!! Przy-

pominamy i zachêcamy do korzystania z us³ug jakie oferuje
system Internetowe Biuro Obs³ugi Klienta. Wiêcej informacji
na stronie internetowej spó³ki www.wodociagi-glubczyce.pl.

                 mgr Marcin Grabuñczyk Pe³nomocnik Zarz¹du

INWESTYCJE G£UBCZYCKICH WODOCI¥GÓW I KANALIZACJI

"POWIAT G£UBCZYCKI - ZIEMIA,
KTÓR¥ CHCÊ CI POKAZAÆ"

>>> Doskona³¹ alternatyw¹ na sobotnie popo³udnia okaza³y
siê wycieczki rowerowe. Trasy rowerowe wiod³y do ciekawych,
czasem wczeœniej nieznanych miejsc powiatu. Ka¿dy wyjazd
gwarantowa³ spektakularne widoki, œwie¿e powietrze oraz do-
skona³e towarzystwo. W tak oryginalny i przyjemny sposób
poznawali historiê i geografiê swojej okolicy.

W trakcie trwania projektu, m³odzi ludzie uczestniczyli w warsz-
tatach fotograficznych prowadzonych przez profesjonalnego
fotografa i grafika komputerowego. Poznali zasady poprawnego
robienia zdjêæ.  Dzie³em koñcowym projektu jest album przedsta-
wiaj¹cy Powiat G³ubczycki, sfotografowany z ró¿nych perspek-
tyw. Zdjêcia zosta³y wykonane przez uczestników projektu w
czasie trwania projektu, a tak¿e nades³ane przez uczestników
konkursu fotograficznego, organizowanego w ramach projektu.

 Po d³ugich naradach, jury przyzna³o 2 wyró¿nienia i 3 nagrody
g³ówne. Wyró¿nienia otrzymali Dominik Mularz oraz Bo¿ena Czer-
niawska. Nagrod¹ za 3 miejsce by³ bon o wartoœci 150 z³. do
wykorzystania w sklepie elektronicznym. Nagrodê otrzyma³a Ju-
lia Pleszka. 2 miejsce zosta³o nagrodzone dyskiem zewnêtrznym
o pojemnoœci 1 TB. Otrzyma³ go Robert Mróz. Nagrod¹ za 1 miej-
sce by³ aparat fotograficzny z funkcj¹ GPS,  mo¿liwoœci¹ robienia
zdjêæ pod wod¹ i kamer¹ HD. Aparat otrzyma³a Karolina Byra.

Wystawê fotograficzn¹ mo¿na ogl¹daæ w sali wystawowej MOK
                                                                     Lucyna Ma³odobra
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KAZIMIERZ BEDRYJ
WICEBURMISTRZEM G£UBCZYC

Panie Burmistrzu - 1 kwietnia (to nie Prima Aprilis) obj¹³
Pan stanowisko wiceburmistrza G³ubczyc. Proszê przedstawiæ
siê czytelnikom G³osu G³ubczyc oraz swoje zwi¹zki z G³ubczy-
cami i ziemi¹ g³ubczyck¹.

Patrz¹c na zwi¹zek z  zie-
mi¹ g³ubczyck¹ w wymiarze
powiatu  lub  p³askowy¿u zie-
mi g³ubczyckiej, to jestem jej
mieszkañcem od 1966 r czyli
od urodzenia. Natomiast w
gminie G³ubczyce zamiesz-
kujê  (w Zubrzycach) od
1993r.  czyli od  zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego. Od
wyborów w 2006r. do dnia
powo³ania na stanowisko
wiceburmistrza by³em rad-
nym   Rady  Miejskiej w G³ub-
czycach.W kadencji 2006-10
uczestniczy³em w pracach
komisji:  £adu i Porz¹dku Pu-
blicznego, Komisji Rolnictwa

i Ochrony Œrodowiska, Komisji Planowania Przestrzennego, na-
tomiast w kadencji 2010-14 pracowa³em w  Komisji Oœwiaty i
Kultury, Komisji Organizacyjno-Bud¿etowej oraz Komisji Regu-
laminowo-Statutowej. Od 2007r uczestniczê w pracach  samorz¹-
du wsi Zubrzyce i w programie Odnowy Wsi.

Co sk³oni³o Pana do przyjêcia tej propozycji?.
¯artuj¹c, móg³bym powiedzieæ, ¿e by³a to prosta sytuacja: do-

sta³em propozycjê i j¹ przyj¹³em. Mówi¹c powa¿nie, dog³êbnie
rozwa¿y³em konsekwencje decyzji przyjêcia funkcji zastêpcy bur-
mistrza G³ubczyc. Jestem œwiadomy pewnych zmian w ¿yciu, nie
tylko moim. Funkcja publiczna w jakimœ sensie odziera z prywat-
noœci i trzeba temu stawiæ czo³o. Maj¹c jednak  poczucie w³aœci-
wego i uczciwego dzia³ania to pewne niedogodnoœci przechodz¹
na dalszy plan. ̄ ycie to koniecznoœæ  podejmowania ci¹gle  no-
wych wyzwañ i wyborów. Konsekwencj¹ mojego wyboru by³o
po¿egnanie siê z Urzêdem Miejskim w Kietrzu, przyznam, ¿e z
sentymentem i œwietnymi wspomnieniami. Z drugiej strony obo-
wi¹zki zastêpcy burmistrza daj¹ mi szansê dzia³ania w nowej per-
spektywie z koniecznoœci¹ przemodelowania sposobów dzia³a-
nia i postrzegania wielu spraw, ju¿ zupe³nie z innej perspektywy.
Wykaza³bym pró¿noœæ, gdybym te¿ cieszy³ siê z przys³owiowe-
go „sto³ka”i presti¿u.Cieszê siê z zaufania i poparcia, jakim  ob-
da¿y³o mnie wielu ludzi i z entuzjazmem podj¹³em now¹ pracê.
Jest mi o tyle ³atwiej ,¿e mam doœwiadczenie samorz¹dowe, znam
œrodowisko, poniewa¿ pe³ni³em przez dwie kadencje funkcjê wi-
ceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej w G³ubczycach.

Proszê zaprezentowaæ swoje kompetencje
 i dorobek zawodowy.
Po ukoñczeniu Technikum Budowlanego kontynuowa³em na-

ukê w dziedzinie budownictwa i uzyska³em w 1991 roku tytu³
mgr. in¿.budownictwa. Pracê zawodow¹ rozpocz¹³em w Urzêdzie
Miejskim w Kietrzu na stanowisku insp.ds.budownictwa.W 1992r.
w ramach przekszta³ceñ w sferze gospodarki komunalnej MPG-
KiM, zosta³o przekszta³cone w spó³kê komunaln¹ oraz zosta³
wyodrêbniony Zak³ad Budynków Komunalnych. Od paŸdzier-
nika 1992r. obj¹³em funkcjê zastêpcy dyrektora d.s technicznych

w ZBK. Zajmowa³em siê tam zarz¹dzaniem nieruchomoœciami
mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz infrastruktur¹ towarzysz¹c¹
zwi¹zan¹ z wytwarzaniem i  dystrybucj¹ energii cieplnej. Dziêki
zdobytemu doœwiadczeniu w zak³adzie uzyska³em Licencjê Za-
rz¹dcy Nieruchomoœci.W trakcie tego okresu uzupe³ni³em swoje
wykszta³cenie z zakresu ekonomii na Wydziale Ekonomicznym
Uniwersytetu Opolskiego w ramach trzysemestralnych Studiów
Podyplomowych na kierunku ”Zarz¹dzanie firm¹ w warunkach
gospodarki rynkowej”.

W lipcu 1999r. obj¹³em stanowisko kierownika Referatu Go-
spodarki Komunalnej Budownictwa i Drogownictwa w Urzêdzie
Miejskim w Kietrzu. Zajmowa³em siê tam przygotowaniem i reali-
zacj¹ inwestycji. Referat realizowa³ tak¿e zadania zwi¹zane z go-
spodark¹ komunaln¹, planowaniem przestrzennym oraz zamó-
wieniami publicznymi. Dziêki pracy w UM w Kietrzu mog³em
uczestniczyæ w realizacji wielu istotnych dla Gminy Kietrz inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, obiektów sportowych
i rekreacyjnych oraz obiektów oœwiatowych.Wiêkszoœæ tych in-
westycji realizowana by³a przy dosfinasowaniu ze ¿róde³ zewnê-
trzych w szczególnoœci œrodków unijnych takich jak PAOW,
ZPORR, PROW, RPO itp.W trakcie pracy w Urzêdzie Miejskim
ukoñczy³em studia podyplomowe na Wy¿szej Szkole Zarz¹dza-
nia i Administracji w Opolu na kierunku „Zarz¹dzanie Admini-
stracj¹ Rz¹dow¹ i Samorz¹dow¹”. Dziêki polityce pracodawcy
permanentnego doskonalenia kompetencji kadr, mog³em ukoñ-
czyæ  wiele szkoleñ   z zakresu prawa budowlanego, zamówieñ
publicznych, planowania przestrzennego, przygotowania i reli-
zacji inwestycji, pozyskiwania œrodków ze Ÿróde³ zewnêtrznych
oraz nowoczesnego zarz¹dzania w administracji publicznej. Od
2000r. jestem cz³onkiem Rady Nadzorczej Spó³ki Komunalnej ze
100% udzia³em Gminy  obecnie pe³niê tam funkcjê wiceprzewod-
nicz¹cego Rady. Przedmiotem dzia³ania przedsiêbiorstwa  s¹ us³u-
gi komunalne, gospodarka wodno-œciekowa, gospodarka miesz-
kaniowa oraz zarz¹dzanie kryt¹ p³ywalni¹.W trakcie pracy w ra-
dzie uzyska³em uprawnienia Ministra Skarbu Pañstwa do pracy
w radach nadzorczych w spó³kach Skarbu Pañstwa.

Obecnie pe³niê jeszcze funkcjê sta³ego zastepcy Burmistrza
Kietrza w Komitecie Monitoruj¹cym Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, jako
przedstawiciel strony samorz¹dowej. Komitet zajmuje siê min.
analiz¹ i  zatwierdzaniem kryteriów wyboru finasowanych opera-
cji w ramach RPO oraz  analizowanie realizacji programu, w szcze-
gólnoœci osi¹gania celów wyznaczonych dla ka¿dego piorytetu.

Jakie widzi Pan przed sob¹ najpilniejsze wyzwania.
Najpilniejsze wyzwania to przygotowanie gminy do nowej per-

spektywy absorpcji œrodków z RPO WO na lata 2014-2020. Bê-
dzie to tak¿e zwi¹zane z aktualizacj¹ strategii rozwoju gminy G³ub-
czyce z uwzglêdnieniem za³o¿eñ strefy demograficznej. Praca w
samorz¹dzie to nie tylko podejmowanie strategicznych decyzji,
ale tak¿e zajmowanie siê problemami samorz¹dowymi  dnia co-
dziennego. Chcê dbaæ o pozytywny wizerunek urzêdu aby by³ to
urz¹d przyjazny dla mieszkañców, a gmina atrakcyjna dla poten-
cjalnego inwestora.

Na koniec chcia³bym zadeklarowaæ wolê wspó³pracy, ponie-
wa¿ zale¿y mi na wspólnym dzia³aniu Urzêdu Miejskiego i miesz-
kañców gminy w d¹¿eniu do tego, aby z roku na rok ¿y³o nam siê
lepiej, a dzia³ania samorz¹du by³y zbie¿ne z oczekiwaniami miesz-
kañców.

Dziêkujê za rozmowê, mam nadziejê, ¿e bêdzie Pan goœci³
na ³amach G³osu G³ubczyc jeszcze niejednokrotnie.
                                                                               Jan Wac
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicz-

nej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³o-
szeñ oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzê-
du Miejskiego w G³ubczycach w dniu:

1. 26.03.2013 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœci loka-
lowe przeznaczone do zbycia po³o¿one w G³ubczycach przy ul.
Krakowskiej nr 3b/5 i ul. Krakowskiej nr 3c/9.

Z dniem 07.05.2013 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. nr
102, poz. 651 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie
o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zby-
wanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nierucho-
moœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

2. 27.03.2013 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zby-
cia nieruchomoœæ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul.
Emilii Plater nr 1/a.

Z dniem 08.05.2013 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje rosz-
czenie o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub
odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem
zbywanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nie-
ruchomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

3. 29.03.2013 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zby-
cia nieruchomoœæ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul.
Wiejskiej nr 2/3.

Z dniem 10.05.2013 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje roszcze-
nie o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zby-
wanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nierucho-
moœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

4.  11.04.2013 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœci prze-
znaczone do zbycia:

a/ nieruchomoœæ lokalowa po³o¿ona w G³ubczycach przy ul.
Sudeckiej nr 10/5;

b/ nieruchomoœæ gruntowa po³o¿ona w G³ubczycach przy ul.
Parkowej oznaczona wed³ug ewidencji gruntów, jako dzia³ka nr
282/2 o powierzchni 0,4258 ha.

Z dniem 23.05.2013 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje rosz-
czenie o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub
odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicie-
lem zbywanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej
nieruchomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadko-
bierc¹.

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e:
I.  w dniu 14 maja 2013 r. odbêd¹ siê:
1. I rokowania nieograniczone dotycz¹ce sprzeda¿y nierucho-

moœci zabudowanej budynkiem mieszkalnym, po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ulicy Grunwaldzkiej nr 9, oznaczonej wed³ug ewi-
dencji gruntów, jako dzia³ka nr 441/5 o pow. 0,0057 ha. Cena wyj-
œciowa do rokowañ - 29 800,00 z³. Zaliczka wynosi 3 000,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wniesienie za-
liczki w pieni¹dzu. Zaliczka winna wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub
byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpóŸniej w dniu 9 maja 2013 r.

2. I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœæ gruntowej oznaczonej wg ewidencji gruntów, jako
dzia³ka nr 65 o pow. 0,1205 ha, po³o¿onej w Kietlicach. Cena wy-
wo³awcza do przetargu wynosi 10 113,40 z³. Wadium wynosi 1
000,00 z³. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu
lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpóŸniej w dniu 9.05. 2013 r.

II. w dniu 7 maja 2013 r. odbêd¹ siê:
1. II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy oddania w dzier-

¿awê czêœci nieruchomoœci zabudowanej obejmuj¹cej dzia³kê nr
478/6 o powierzchni 1.316,64 m2, po³o¿onej w G³ubczycach przy
ulicy Klasztornej nr 7. Na przedmiotowej nieruchomoœci zlokali-
zowany jest budynek warsztatowy o powierzchni u¿ytkowej
189,24 m2, z czego do dzier¿awy przeznaczona jest czêœæ budyn-
ku o powierzchni 100,00 m2. Wadium wynosi 1 500,00 z³.

2. IX przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy oddania w
dzier¿awê nieruchomoœci zabudowanej, po³o¿onej w G³ubczy-
cach przy ul. Dworcowej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów,
jako dzia³ka nr 762/1 o powierzchni 0,3067 ha.

Na przedmiotowym gruncie zlokalizowane s¹  obiekty:
-budynek adm.- warsztatowy o pow. u¿ytkowej 731,01 m2;
- budynek magazynu o powierzchni u¿ytkowej 14,80 m2;
- budynek portierni o powierzchni u¿ytkowej 13,80 m2.
Kwota wywo³awcza czynszu dzier¿awnego do przetargu
wynosi 1 500,00 z³/m-c + VAT.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie

wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu
lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpóŸniej w dniu 30.04. 2013 r.

III. w dniu 21 maja 2013 r. odbêdzie siê IV przetarg ustny nie-
ograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomoœæ gruntowej, ozna-
czonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 414 o powierzchni
0,1900 ha, po³o¿onej w G³ubczycach w rejonie ulicy Wiejskiej. Cena
wywo³awcza do przetargu wynosi 6 690,00 z³ + VAT. Wadium wyno-
si 700,00 z³. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub
byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpóŸniej w dniu 14 maja 2013 r.

IV. w dniu 28 maja 2013 r. odbêdzie siê IV przetarg ustny
nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomoœæ zabudowa-
nej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym,
oznaczonej wg ewidencji gruntów, jako dzia³ka nr 1304/2 o po-
wierzchni 0,0086 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Niepodle-
g³oœci nr 6b wraz ze zbyciem udzia³u wynosz¹cego 1/15 czêœæ w
dzia³ce nr 1304/5 o powierzchni 0,0714 ha. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 43 931,00 z³. Wadium wynosi 5 000,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium
w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ
wp³acone w kasie Urzêdu najpóŸniej w dniu 21 maja 2013 r.

Kasa urzêdu czynna : pon.  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.Niepodleg³oœci nr 14 (p. nr 20)

 - telefon (77) 485 30 21 wewnêtrzny 222, 223 i 224 lub w internecie na stronie WWW.glubczyce.pl



Drodzy sympatycy akcji
"MOGI£Ê PRADZIADA

OCAL OD ZAPOMNIENIA"
3 lipca 2013 roku po raz czwarty uczniowie dolnoœl¹skich

szkó³ wyjad¹ na tereny obecnej Ukrainy w celu ratowania pol-
skich cmentarzy niszczej¹cych za wschodni¹ granic¹. Dla
uczniów jest to wielka lekcja patriotyzmu, okazja do poznania
historii swoich rodzin, ale równie¿ historii naszego narodu.

W ubieg³ym roku 360 wolon-
tariuszy pracowa³o przy po-
rz¹dkowaniu 32 kresowych ne-
kropolii.W tym roku do pracy
chce wyjechaæ oko³o 700 wo-
lontariuszy. Bêd¹ pracowali na
53 cmentarzach po³o¿onych w
okolicach Lwowa, Stanis³awo-
wa, Tarnopola, Winnicy,
£ucka.

Akcja finansowana jest ze zbiórek m³odzie¿y i œrodków otrzy-
mywanych od ró¿nych darczyñców. Uzyskujemy wsparcie du-
chowe od wielu œrodowisk. Dobrym duchem akcji jest Konsul
Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy - dr Krzysztof
Œwiderek. Marsza³ek Województwa Dolnoœl¹skiego - Rafa³ Jur-
kowlaniec, corocznie odwiedza m³odzie¿ pracuj¹c¹ na cmenta-
rzach.  Dolnoœl¹ski Kurator Oœwiaty - pani Beata Paw³owicz
wyje¿d¿a z m³odzie¿¹, odwiedza ich na cmentarzach i wraca ra-
zem     z nimi. Akcja wspierana jest równie¿ przez Wicewojewodê
Dolnoœl¹skiego - Ewê Mañkowsk¹, Prezydenta Wroc³awia - Ra-
fa³a Dudkiewicza, kardyna³a Henryka Gulbinowicza i wielu, wie-
lu innych.

Liczymy, ¿e zbierzemy w tym roku tyle funduszy, aby wszyscy
chêtni (700 osób) mogli wyjechaæ  i uporz¹dkowaæ zaniedbane
groby swoich przodków, w tym uczestników walk o niepodle-

g³oœæ. Uczniowie
poza poszerzeniem
wiedzy historycz-
nej, poznaj¹ wartoœæ
pracy, ucz¹ siê pra-
cowaæ zespo³owo,
dbaj¹ o siebie wza-
jemnie, nawi¹zuj¹
kontakty z tamtejsz¹
ludnoœci¹ - szcze-
gólnie  Polakami
mieszkaj¹cymi za
wschodni¹ granic¹

Akcja "Mogi³ê pradziada ocal od zapomnienia" ma wiele aspek-
tów. To nie tylko wycieczka na Kresy. To nie jest te¿ tylko zbie-
ranie œrodków finansowych  "symbolicznych z³otówek" na sfi-
nansowanie wyjazdu na Kresy. Ta akcja trwa ca³y rok. W szko-
³ach organizowane s¹ spotkania z mieszkañcami maj¹cymi po-
chodzenie kresowe, podczas których uczniowie poznaj¹ histo-
riê poprzez losy zwyk³ych ludzi. Zbierane s¹ znicze, które trafiaj¹
na cmentarze kresowe. Poprzez wystawy uczniowie prezentuj¹
efekty swojej wakacyjnej pracy. W okresie œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia uczniowie zbieraj¹ artyku³y ¿ywnoœciowe z których ro-
bione s¹ paczki œwi¹teczne dla rodzin polskiego pochodzenia i
tych którzy pomagaj¹ przy porz¹dkowaniu cmentarzy.

17 maja 2013 o godz. 14.00 na wroc³awskim Rynku organi-
zujemy Koncert Kresowy, który rozpocznie siê defilad¹ pocz-
tów sztandarowych szkó³ - uczestników akcji.

W dniach 22-23 czerwca 2013 osoby zakwalifikowane do wy-
jazdu spotkaj¹ siê na pikniku patriotycznym podczas którego
zostan¹ przygotowani merytorycznie do pracy i promowania
dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej.

W bie¿¹cym roku,
poza wzrostem liczebno-
œci wolontariuszy i po-
rz¹dkowanych cmenta-
rzy poszerzymy równie¿
zakres realizowanych
dzia³añ. W 16 miejsco-
woœciach, w których
wolontariusze bêd¹ pra-
cowali na cmentarzach,
otwieramy letnie szko³y
jêzyka polskiego. Ju¿ w
ubieg³ym roku zauwa¿y-
liœmy du¿e zaintereso-
wanie dzieci polskiego
pochodzenia ( czasami
dzieci ukraiñskich )
nauk¹ jêzyka. Do miej-
scowoœci w których
bêd¹ prowadzone szko-
³y, razem z wolontariu-
szami pojad¹ nauczyciele jêzyka polskiego. Chcemy przygoto-
waæ dla ka¿dego dziecka  wyprawkê w postaci ksi¹¿ek, æwiczeñ,
zeszytów itp., a w  paŸdzierniku najlepszych uczniów (ok. 15
osób) zamierzamy przywieŸæ  na tydzieñ do Polski.

Na cele akcji pozyskiwane s¹ œrodki finansowe, ale wci¹¿ s¹
to kwoty niewystarczaj¹ce.  Aby uporz¹dkowaæ cmentarze, do-
trzeæ przez
ogromne za-
roœla do na-
grobków i
przywróciæ im
dawn¹ œwiet-
noœæ potrzeb-
ny jest sprzêt.
A ten trzeba
zakupiæ. Pro-
blemem jest
te¿ transport
m³odz ie¿y,
zakwaterowa-
nie i wy¿y-
wienie. Tak
wiêc potrzeby finansowe s¹ wci¹¿ du¿e.

Proszê o pomoc wszystkich ludzi dobrej woli w realizacji tak
wa¿nego przedsiêwziêcia. Œrodki zbierane przez m³odzie¿ tra-
fiaj¹ na konto prowadzone przez Zwi¹zek Sybiraków III RP  we
Wroc³awiu ul. Chrobrego 11/2A

nr konta 30 1540 1030 2001 7760 0457 0001
KRS 0000228551

Gra¿yna Or³owska-Sondej - redaktor TVP Wroc³aw,

 pomys³odawca i koordynator akcji

"Mogi³ê pradziada ocal od zapomnienia"

Marian Pospiszel - w³aœciciel Telewizji G³ubczyce

- koordynator akcji w powiecie g³ubczyckim

Foto- zdjêcia grobów na cmentarzu w Bóbrce wykona³  pod-

czas pielgrzymki g³ubczyczan  na Kresy 25.06 -1.07. 2010r.

                                                                                 Jan Wac
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- PARADA!!! Wraz z naszymi goœæmi, z transparentami, instru-
mentami i pluszakami w d³oniach przemaszerowaliœmy ulicami
naszego miasta. Towarzyszy³y nam weso³e okrzyki i oczywiœcie
œpiew   "Hej ho - to dla misia ten marsz, Hej ho - dla wyprawy…"

Po paradzie wróciliœmy do przedszkola, gdzie na Kubusia i
jego przyjació³ (czyli nas) czeka³o tym razem duuuu¿e "ma³e co
nieco" czyli TORT!  Po odœpiewaniu "Sto lat" wszyscy pomo-
gliœmy naszemu Puchatkowi zdmuchn¹æ œwieczki. Wszystkie
grupy otrzyma³y od Kubusia prezenty - Apteczki Bezpiecznego
Przedszkolaka, stoliki z Kubusiem oraz s³oiczek tego, co misie
lubi¹ najbardziej… Ka¿da z grup wrêczy³a Puchatkowi w³asno-
rêcznie wykonane upominki i wszyscy udaliœmy siê na koszto-
wanie tortów.

Po s³odkich chwilach, na dzieci czeka³a kolejna niespodzianka
- "Stumilowe Kino". Dzieci wziê³y udzia³ w projekcji puchatko-
wych bajek - oczywiœcie jak na dobre kino przysta³o nie zabrak³o
i popcornu.

Po filmowych prze¿yciach dla dzieci obiadek okaza³ siê po-
dwójnie "smaczysty". Na zakoñczenie tych niezwyk³ych chwil
ka¿dy przedszkolak otrzyma³ w prezencie kubusiowy balonik
oraz mnóstwo prezentów przygotowanych przez rodziców o "pu-
chatkowych sercach".                         Magdalen Szafrañska

Kolejne sportowe sukcesy
 Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Bogdanowicach jeszcze raz udo-

wodnili ¿e tenis sto³owy jest sportem, w którym ich szko³a od-
nosi wielkie sukcesy. 15 marca 2013 w Szkole Podstawowej   nr 1
w G³ubczycach odby³y siê powiatowe zawody w dru¿ynowym
tenisie sto³owym szkól podstawowych.

Nasza szko³a w klasyfikacji koñcowej zdoby³a I miejsce. Do
sukcesu przyczyni³y siê dwuosobowe dru¿yny w sk³adzie:

M a j a
Czarnota i
Kasia Wie-
l¹dek zaj-
muj¹c miej-
sce I w ka-
t e g o r i i
dziewcz¹t
oraz To-
masz Baran
i Seweryn
B¹k miej-
sce II w ka-
t e g o r i i
ch³opców.

  Nasi uczniowie,
aby awansowaæ
do zawodów po-
wiatowych musie-
li przejœæ przez eli-
minacje gminne
zajmuj¹c tam rów-
nie¿ miejsce I w ka-
tegorii dziewczyn i
II w kategorii
ch³opców. Obie
dru¿yny swoj¹ wspania³¹ postaw¹ zapewni³y sobie awans do
fina³ów wojewódzkich.

¯yczymy dalszych sukcesów sportowych.
                                                                             £ukasz Konik

"Hej ho - to dla MISIA ten marsz!"
Minê³o ju¿ 5 lat od czasu, gdy Przedszkole nr 2 przyjê³o na

swego patrona najs³ynniejszego misia - Kubusia Puchatka.
Dnia 27.03.2013 roku nasze przedszkole uroczyœcie obcho-

dzi³o 5 rocznicê nadania naszej placówce imienia bohatera ze
Stumilowego Lasu.

Do tego wyj¹tkowego dnia przygotowania rozpoczê³y siê du¿o
wczeœniej. Dzieci wraz z rodzicami chêtnie odpowiedzieli na na-
sze propozycje - stworzyli mnóstwo przepiêknych prac plastycz-
nych oraz wymyœlali weso³e, œmieszne okrzyki i rymowanki na
czeœæ naszego bohatera.

Nasz magiczny dzieñ rozpoczêliœmy oczywiœcie "ma³ym co nie-
co" - na œniadanko dzieci zjad³y kanapeczki z miodkiem. Po mi-
siowym posi³ku wszyscy przyodzialiœmy siê w puchatkowe cza-
peczki i rozpoczêliœmy zabawê.

Po krótkim wprowadzeniu w te wyj¹tkowe chwile przez Pani¹
Dyrektor czeka³a na nas mi³a niespodzianka. Grupa "Przyjaciele
Krzysia" przygotowa³a dla nas przedstawienie  pt. " Urodziny
Kubusia Puchatka". Mali aktorzy wprowadzili nas w magiczny
klimat Stumilowego Lasu. Na koniec wystêpu wszyscy zaœpie-
waliœmy Hymn naszego przedszkola.

Kolejnym punktem naszej uroczystoœci by³a "Stumilowa gim-
nastyka", po której nast¹pi³o wrêczenie dyplomów i nagród
wszystkim uczestnikom "Puchatkowego Konkursu Plastyczne-
go". Po tych radosnych chwilach m³odsze grupy rozesz³y siê do
swoich sal, gdzie przygotowywa³y prezenty dla JUBILATA, a
grupy starsze zosta³y, aby wzi¹æ udzia³ w konkursie wiedzy zaty-
tu³owanym "Kubuœ Puchatek i Przyjaciele".

Jak przysta³o na wychowanków naszego przedszkola, w ka¿-
dej z konkurencji poradzili sobie œpiewaj¹co, za co otrzymali dy-
plomy i tak ukochane przez naszego misia s³odycze.

Przyszed³ czas na najwa¿niejszy punkt tego wspania³ego dnia
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I N F O R M A C J A
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

W dniu 15 marca mieszkaniec G³ubczyc na jednym z portali
og³oszeniowych zakupi³ telefon komórkowy , którego do chwili
obecnej nie otrzyma³. Straty 550 z³. Postêpowanie prowadzi KPP
w G³ubczycach

W dniu 31 marca o godz.15:00 dwóch n/n sprawców gro¿¹c
pobiciem za¿¹da³o  od mieszkañca G³ubczyc  wydania  200 z³ lecz
zamierzonego czynu nie osi¹gnêli z uwagi na brak pieniêdzy u
pokrzywdzonego. Postêpowanie prowadzi KPP w G³ubczycach.

W dniach 28.03-1.04.2013r  n/n sprawca wywarzaj¹c drzwi
piwniczne w³ama³ siê do domu jednorodzinnego sk¹d skrad³
z³ot¹ bi¿uteriê, pieni¹dze i sprzêt komputerowy. Postêpowanie
prowadzi KPP w G³ubczycach. Straty  8,4 tys.z³.

W dniach 22-29 marca w godz. 13-11 G³ubczyce Las (Mary-
sieñka) n/n sprawca po wywarzeniu drzwi w³ama³ siê do nieza-
mieszka³ego budynku, sk¹d skrad³ metalowe blaty z dwóch pie-
ców kaflowych. Postêpowanie prowadzi KPP w G³ubczycach.

W dniu 29 marca w T³ustomostach n/n sprawca  z otwartego
pomieszczenia gospodarczego skrad³ 200 litrów oleju napêdo-
wego. Postêpowanie prowadzi KPP  Straty  1100 z³.

28 marca 2013roku g³ubczyccy policjanci z Zespo³u Ruchu
Drogowego przeprowadzili wzmo¿one dzia³ania pod kryptoni-
mem "Prêdkoœæ". Dzia³ania mia³y charakter prewencyjno-
kontrolny, policjanci w oznakowanych i nieoznakowanych ra-
diowozach wyposa¿onych w videorejestratory zwracali szcze-
góln¹ uwagê na;

-  kierowców przekraczaj¹cych dozwolon¹ prêdkoœæ,
-  stan trzeŸwoœci kieruj¹cych,
-  stan techniczny pojazdów,
-  nieprawid³owe wyprzedzanie, omijanie,
-  nieudzielenie pierwszeñstwa przejazdu,
-  stosowanie siê kieruj¹cych do obowi¹zuj¹cych przepisów
     i znaków drogowych.
Dzia³ania maj¹ na celu ograniczenie zdarzeñ drogowych, któ-

rych g³ówn¹ przyczyn¹ jest najczêœciej przekraczanie dozwolo-
nej prêdkoœci, niekorzystanie z pasów bezpieczeñstwa czy jazda
w stanie po spo¿yciu alkoholu.

Zarówno ta akcja, jak i inne maj¹ na celu  zapewnienie bezpie-
czeñstwa w ruchu drogowym. Pamiêtajmy, ¿e my sami jako
uczestnicy ruchu drogowego jad¹c samochodem, rowerem czy
id¹c pieszo mo¿emy istotnie poprawiæ bezpieczeñstwo swoje i
innych stosuj¹c siê przede wszystkim do podstawowych prze-
pisów ruchu drogowego. Sygnalizujmy zmiany kierunku jazdy,
w³¹czaj¹c siê do ruchu zachowujmy pierwszeñstwo przejazdu,
przechodz¹c przez jezdniê w wyznaczonych do tego miejscach
upewnijmy siê czy nie nadje¿d¿a samochód, gdy¿ przejœcie dla
pieszych nie jest przed³u¿eniem chodnika.Jest to jedna z wielu
akcji przeprowadzanych przez funkcjonariuszy KPPol. w celu
zapewnienia bezpieczeñstwa w ruchu drogowym.

 27 marca  policjanci z KPPol., oraz przedstawiciele s³u¿b mun-
durowych brali udzia³ w V
Rocznicy nadania Przedszko-
lu nr 2  im.  Kubusia Puchatka.
G³ubczyccy policjanci  zabez-
pieczyli przemarsz 200 przed-
szkolaków wraz z wychowaw-
cami ulicami miasta. W para-
dzie  wzi¹³ udzia³ Burmistrz

G³ubczyc Jan Krówka oraz przedstawiciele Policji, Stra¿y Gra-
nicznej i  Stra¿y Miejskiej.(foto)

 DZIA£ANIA  NIELAT - NARKOTYKI
12 kwietnia w  G³ubczycach policjanci przeprowadzili dzia³a-

nia "Nielat-Narkotyki". G³ównym celem akcji jest zwrócenie
szczególnej uwagi na osoby nieletnie naruszaj¹ce porz¹dek praw-
ny, oraz osoby nieletnie posiadaj¹ce œrodki odurzaj¹ce.

 Akcja by³a przeprowadzana w godzinach 9:00-15:00. Funk-
cjonariusze z G³ubczyc i Baborowa  patrolowali miejsca grupo-
wania siê m³odzie¿y pod k¹tem spo¿ywania alkoholu i posiada-
nia œrodków odurzaj¹cych przez osoby nieletnie. G³ównym ce-
lem by³a kontrola w Zespole Szkó³ Mechanicznych w G³ubczy-
cach, do której zosta³ wykorzystany funkcjonariusz z Placówki
Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu wraz z psem
przeszkolonym do szukania narkotyków.  Policjanci, którzy brali
udzia³ w dzia³aniach sprawdzali tak¿e punkty sprzeda¿y alkoho-
lu i wyrobów tytoniowych pod k¹tem udostêpniania ich nielet-
nim oraz miejsca, gdzie mo¿e dochodziæ do sprzeda¿y œrodków
psychotropowych. Funkcjonariusze zwracali równie¿ uwagê na
czyny karalne i wybryki chuligañskie, których mog¹ dopusz-
czaæ siê m³odzi ludzie .

ST. SIER¯. MARCIN ŒLEPECKI
 I ST. POST. ANNA KLIM
Z G£UBCZYCKIEJ POLICJI
URATOWALI MÊ¯CZYZNÊ
7 kwietnia 2013 roku, kilkanaœcie minut po 17, dy¿urny

Komendy Powiatowej Policji w G³ubczycach otrzyma³ telefo-
niczn¹ informacjê od kobiety, ¿e w jednym z mieszkañ na tere-
nie miasta jej syn zamierza targn¹æ siê na w³asne ¿ycie.

Dy¿urny natychmiast skierowa³ tam patrol policji. Gdy funk-
cjonariusze przyjechali na miejsce drzwi do mieszkania by³y za-
mkniête, nikt te¿ nie chcia³ ich otworzyæ. Policjanci podjêli decy-
zjê o ich wywa¿eniu. Wezwani na miejsce stra¿acy wywa¿yli
drzwi.

Funkcjonariusze natychmiast po u³o¿eniu mê¿czyzny na pod-
³odze przyst¹pili do przywrócenia mu funkcji ¿yciowych. Na miej-
sce wezwane zosta³o pogotowie ratunkowe. Po chwili 32-latek
odzyska³ przytomnoœæ. Mê¿czyzna zosta³ przewieziony do szpi-
tala, gdzie przebywa pod opiek¹ specjalistów.

                          Oficer ds. Prasowo- Informacyjnych KPPol.
m³. asp. mgr  Wojciech Nowakowski  Tel.79803250
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INFORMACJE
KPP STRA¯Y PO¯ARNEJ
 Od 25 marca do 7 kwietnia 2013 r. zanotowaliœmy ogó³em
8 zdarzeñ i by³o to 5 po¿arów oraz 3 miejscowe zagro¿enia.
 25 marca otrzymaliœmy zg³o-

szenie o przymarzniêtych ³abê-
dziach do tafli lodu na stawie
hodowlanym w Zawiszycach.
Przybyli na miejsce stra¿acy ubra-
ni w specjalne kombinezony przy
u¿yciu sañ wodno-lodowych
uwolnili dwa ³abêdzie.

 2 kwietnia w Micha³kowi-
cach w gm. Branice dosz³o do
po¿aru gara¿u. Wezwani stra-
¿acy na miejscu zastali p³on¹-
cy gara¿, a wewn¹trz dwa sa-
mochody oraz wyposa¿enie
warsztatowe. Po ugaszeniu
straty oszacowano na 25 tys.
z³. W dzia³aniach bra³y udzia³
4 zastêpy w iloœci 18 stra¿aków.

 Ponadto w minionym okresie stra¿acy gasili po¿ary suchych
traw, sadzy w kominie, a tak¿e pomagali Policji w otwarciu miesz-
kania, w którym mê¿czyzna próbowa³ pope³niæ samobójstwo.

 Zima powoli nas opuszcza i nied³ugo zacznie siê czas porz¹d-
ków na dzia³kach i przydomowych ogródkach. Niestety, ale jesz-
cze ci¹gle sprz¹taniu towarzyszy wypalanie suchej trawy i po-
zosta³oœci roœlinnych. Jest to nie tylko bardzo niebezpieczne,
ale tak¿e pozbawia glebê jej naturalnej równowagi. Oprócz strat
materialnych co roku w po¿arach suchych traw gin¹ ludzie. Dla-
tego te¿ apelujemy do Naszych mieszkañców o niewypalanie
suchych traw, ani wszelkiego rodzaju pozosta³oœci roœlinnych.

                         Sporz¹dzi³:m³. bryg. Wojciech Semeniuk

Informacja PP Inspektora Sanitarnego
nt. jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi
 na terenie powiatu g³ubczyckiego w I kwartale 2013 roku.
Organy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej sprawuj¹ nadzór nad

jakoœci¹ wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi na podsta-
wie ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pañstwowej Inspekcji Sani-
tarnej i ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków.

Jakoœæ wody przeznaczonej do spo¿ycia powinna odpowia-
daæ wymaganiom okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Zdro-
wia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakoœci wody przeznaczonej
do spo¿ycia przez ludzi.Monitoring jakoœci sanitarnej wody pro-
wadzony przez PPIS obejmuje 35 wodoci¹gów

. W I kwartale b.r. skontrolowano stan sanitarno-techniczny
urz¹dzeñ i wyposa¿enia 4 systemów wodoci¹gowych. Niepra-
wid³owoœci w tym zakresie nie stwierdzono.

 Przeprowadzono 33 kontrole zwi¹zane z poborem próbek
wody. £¹cznie w 26 wodoci¹gach pobrano 51 próbek do badañ
mikrobiologicznych i 18 próbek do badañ fizykochemicznych.

Obecnie 4 wodoci¹gi na terenie powiatu rozprowadzaj¹ wodê
warunkowo przydatn¹ do spo¿ycia przez ludzi ze wzglêdu na
ponadnormatywne parametry fizykochemiczne. S¹ to wodoci¹g
publiczny Branice, Jêdrychowice, Chróœcielów-Nasiedle i Klisi-
no. Pozosta³e systemy zbiorowego zaopatrzenia rozprowadzaj¹
wodê spe³niaj¹c¹ wszystkie wymagania sanitarne i zdrowotne.

W dniach od 06 do 07
kwietnia w Bielsku Bia³ej
odby³o siê miêdzynarodo-
we seminarium karate z
udzia³em trenerów i zawod-
ników z Polski, Holandii i
Malty.Zajêcia prowadzi³
Santo Torre 7 Dan, Dyrek-
tor Techniczny Centro
Studiów Karate Shotokan
w Katani i Vittoria, konsul-
tant techniczny Maltañ-
skiego Zwi¹zku Karate,
by³y trener w³oskiej Kadry
Narodowej kata, trener
wielu mistrzów Œwiata i Eu-

ropy.W zajêciach uczestniczy³ równie¿ prezes Polskiego Zwi¹z-
ku Karate Wac³aw Antoniak. Nasz klub reprezentowali sensej
Janusz Ho³da oraz zawodnik Szymon Cieœlik 3 kyu. Odbyte se-
minarium przyczyni³o siê do poprawienia znajomoœci prowadze-
nia treningów a Szymonowi poprawienie technicznego wyko-
nania kata na wy¿szym poziomie.                   J. Ho³da

W dniu 6.04.2013r w
Legnicy odby³y siê za-
wody karate o Puchar
Dolnego Œl¹ska. Ludo-
wy Zespó³ Sportowy
Karate-Do G³ubczyce re-
prezentowali:Maciej Ko-

walczyk, który w
kata zdoby³ z³oty
medal, w kumite
srebrny medal oraz
w kata dru¿yno-
wym razem z Alek-
sandrem Kolas¹ i
Jakubem Patryja-
chem z³oty medal,
Jakub Patryjach
zdoby³ równie¿
br¹zowy medal w
kata, Klaudiusz Le-

liñski w kata zdoby³ z³oty
medal a Mateusz Stankie-
wicz srebrny medal,Julia
Hac w kata zdoby³a z³oty

medal a Emilia Klein zdo-
by³a srebrny. Bez medalu
tym razem wrócili Micha-
lina Jung oraz Tomasz
Kolasa.

                 J. Ho³da

MIÊDZYNARODOWE
SEMINARIUM KARATE

ZAWODY KARATE
O PUCHAR DOLNEGO ŒL¥SKA
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II OTWARTY MEMORIA£
P£YWACKI  KU CZCI

JANA PAW£A II
02.04.2013 roku w Kêdzierzyñskiej krytej p³ywalni odby³ siê

II Otwarty Memoria³ P³ywacki Ku Czci Jana Paw³a II. W VIII
rocznicê œmierci wielkiego Polaka  Jana Paw³a II  w sztafecie
wziê³o udzia³ 320 osób z województwa opolskiego, a Honorowy
Patronat obj¹³ Biskup Opolski Andrzej Czaja. Powiat G³ubczycki
reprezentowali; Emilia Kiszczyk, Tomasz Kiszczyk oraz ucznio-

wie Specjalnego Oœrodka Szkolno Wychowawczego Tomasz
Ho³da oraz Aleksander Kêdzierski.

 Do przep³yniêcia zaplanowanych by³o 9665 d³ugoœci basenu
tyle ile trwa³ pontyfikat Jana Paw³a II. Po uroczystym otwarciu
oraz  obejrzeniu  projekcji filmowej wys³uchaliœmy piosenki "Bar-
ka",  która by³a ulubion¹ piosenk¹ Ojca Œwiêtego. Pierwsza oso-
ba punktualnie o 21-37 wskoczy³a do wody czyli  w godzinê œmier-
ci papie¿a, rozpoczynaj¹c ca³onocn¹ sztafetê. Kiedy wiêkszoœæ
osób spa³a, zawodnicy opanowali basen i walczyli ze swoimi s³a-
boœciami. Warto by³o nie przespaæ nocy i uczyniæ coœ niewiary-
godnego. Ostatnia osoba zakoñczy³a swój start ok. godz. 8 rano.
Jak siê okaza³o przep³yniêto 17379 d³ugoœci basenu.

„Trzeba czuwaæ,
troszczyæ siê o ka¿de
dobro cz³owiecze. Nie
mo¿na pozwoliæ, by
marnowa³o siê to, co
ludzkie, na tej ziemi”.
(Karol Wojty³a)

Pomimo wielogodzin-
nych i wyczerpuj¹cych
zmagañ wszyscy ju¿ de-
klaruj¹, ¿e w przysz³ym
roku, w jeszcze wiêk-
szym sk³adzie, dokonaj¹
czegoœ wiêkszego.
Wszyscy uczestnicy
otrzymali pami¹tkowy
dyplom i poczêstowani
zostali ciep³ym posi³-
kiem.  Zapraszamy za
rok!

  Tomasz Kiszczyk

W HO£DZIE OFIAROM
 - W TRZECI¥ ROCZNICÊ

ZGROMADZENI, BY ODDAÆ HO£D
OFIAROM TRAGEDII POD SMOLEÑSKIEM,
JAKO MIESZKAÑCY ZIEMI G£UBCZYCKIEJ

£¥CZYMY SIÊ W BÓLU ZE SPO£ECZEÑSTWEM.
ZJEDNOCZENI W SMUTKU I ̄ A£OBIE,

WDZIÊCZNI ZA S£U¯BÊ OJCZY•NIE
WSPOMINAMY TYCH, CO ZGINÊLI

W KATASTROFIE LOTNICZEJ, NIEWINNIE.
ZE S£OWAMI MODLITWY NA USTACH,

Z CZCI¥ WIELK¥ I SZACUNKIEM
CHCEMY DAÆ WYRAZ NASZEJ JEDNOŒCI

Z POLEG£YMI W SPRAWIE WIELKIEJ.
REPREZENTOWALI POLSKI NARÓD

I KRWAW¥ HISTORIÊ KATYNIA.
G£OSILI PRAWDÊ I WOLNOŒÆ -

POCH£ONÊ£A ICH OBCA ZIEMIA.
RODZINOM, KREWNYM, ZNAJOMYM

SK£ADAMY POWTÓRNE KONDOLENCJE,
CHOÆ ̄ ADNE S£OWA NIE ZDO£AJ¥ WYRAZIÆ

OGROMU BÓLU PO ICH TRAGICZNYM ODEJŒCIU.
                                                             Maria Farasiewicz

W   dniach  12-14.04. 2013 r. w Solcu Kujawskim odby³y
siê  Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów
w badmintonie oraz M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski.

Opolszczyznê
reprezentowali
zawodnicy LKS
Technik G³ub-
czyce, którzy
zdobyli 8 medali.
Wyniki zawodni-
ków LKS Tech-
nik przedstawiaj¹
siê: Juniorzy:-
Dominik Steb-
nicki- III m. - gra
podwójna mê¿-
czyzn -Kinga
Haracz- I m.- gra
podwójna ko-
biet;  II m.-gra
mieszana

-Daniela Ko-
beluch -  I m.- gra
podwójna ko-
biet.

M³odzie¿owcy:
-Aneta Wojtkowska-  I m. - gra pojedyncza kobiet,
-Katarzyna Macedoñska-  III m.- gra poj. kobiet,
 III miejsce- gra podwójna kobiet
- Justyna  Pasternak-   I m.- gra mieszana.
Zawodnikom LKS Technik G³ubczyce gratulujemy
i ¿yczymy dalszych sukcesów!
                                                                        Adam Pawlaczek

ZAWODNICY LKS TECHNIK
G£UBCZYCE ZDOBYLI 8 MEDALI
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„SMERFY” Z WIZYT¥
W DOMU DZIENNEGO POBYTU

 Dnia 13.03.2013 grupa IV „Smerfy” z Przedszkola nr 1 w
G³ubczycach uczestniczy³a  w warsztatach œwi¹tecznych zor-
ganizowanych przez Pani¹ Ma³gorzatê wspólnie  z pensjona-
riuszkami Domu Dziennego Pobytu w G³ubczycach.

Po przywitaniu goœci dzieci  5 i 6-letnie  zaprezentowa³y krótki
program artystyczny o tematyce wiosenno-wielkanocnej. By³y
œwi¹teczne ¿yczenia, s³odki poczêstunek i wspólne wykonywa-
nie prac plastycznych tj.:  œwi¹tecznych kartek i baranków wiel-
kanocnych. Dzieci spêdzi³y czas w mi³ej atmosferze i na  poga-
wêdkach z seniorkami. Pe³ne wra¿eñ, wspomnieñ i z ciekawymi
pracami wróci³y do  przedszkola. Ju¿ nie mo¿emy siê doczekaæ
kolejnego spotkania.

 Serdecznie dziêkujemy za zaproszenie Pani Ma³gosi.
                                                             Agnieszka Biœta.

 „ŠKOLKY BEZ HRANIC”
-  takiej wizyty jeszcze nie by³o w naszym Przedszkolu
 Od wrzeœnia 2012  Przedszkole nr 1 w G³ubczycach  bierze

udzia³  w projekcie czesko- polskim  „Školky bez hranic”. Nawi¹-
zaliœmy wspó³pracê z piêcioma przedszkolami z Ostravy. W pro-
jekcie  bior¹  udzia³ dzieci 5 i 6- letnie z grupy V „Akademia
Przedszkolaka”. 21.03.2013 ca³e przedszkole  z niecierpliwoœci¹
oczekiwa³o przyjazdu naszych goœci z Czech. Dzieci z Ostra-
vskich przedszkoli   przyjecha³y po godzinie 9.00 , serdecznie siê
z nami witaj¹c. Po krótkim odpoczynku wszyscy  razem ruszyli-
œmy z Marzann¹ i gaikami do sali ZOKiS na spotkanie z iluzjo-
nist¹. Podczas  wystêpów „Magika” wszyscy œwietnie siê bawi-
li. Po zakoñczonym wystêpie spacerkiem - wiosennym korowo-
dem wróciliœmy do Przedszkola aby zaprezentowaæ goœciom
nasze obrzêdy  ludowe zwi¹zane z po¿egnaniem zimy i powita-
niem wiosny. PóŸniej by³ czas na obiad  i zwiedzanie naszego
Przedszkola. Mi³ym akcentem i niespodziank¹ by³y wykonane
przez naszych  goœci prezenty, które otrzymaliœmy wszyscy.
Radoœci by³o co niemiara.  Nastêpnie zaprosiliœmy goœci i grupê
V na spacer po mieœcie w kierunku Ratusza. Tam dzieci mia³y
mo¿liwoœæ zwiedziæ Muzeum Ziemi G³ubczyckiej. Pani Barbara
Piechaczek œwietnie  przedstawi³a dzieciom historiê pochodze-
nia zgromadzonych tam eksponatów. Wszyscy s³uchali jej  z
zaciekawieniem. No i nast¹pi³ czas po¿egnania, jeszcze tylko
pami¹tkowe zdjêcie i wrêczenie  prezentów przyby³ym goœciom
przez dyrekcjê Annê Pyrczak, Dorotê Sobol i nauczycielki:

Agnieszkê Biœta i Marzenê Gisal. Nasi przyjaciele bardzo dziê-
kowali nam za zorganizowanie  spotkania. I choæ trochê zmêcze-
ni, to myœlê, ¿e ten dzieñ na d³ugo pozostanie w ich  wspomnie-
niach. Nasza  wspó³praca jeszcze siê nie koñczy. Czekaj¹ nas
jeszcze dwa wyjazdy   z naszymi dzieæmi do Ostravy na wyciecz-
kê oraz olimpiadê sportow¹, na które to my i nasze dzieci  nie
mo¿emy siê ju¿ doczekaæ.                                   Dorota Sobol

W dniu 26. marca na zaproszenie Dowództwa 10
Opolskiej Brygady Logistycznej im. p³k. Piotra Wy-
sockiego strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 3009 G³ub-
czyce im. p³k. Stanis³awa Gliñskiego uczestniczyli w
dniu otwartych koszar. G³ubczyckich strzelców za-

pozanano z histori¹ i tradycj¹  oraz pokazem sprzêtu i wyposa¿e-
nia 10 Brygady Logistycznej.Ciekawym elementem spotkania
by³ pokaz udzielania pierwszej pomocy medycznej a tak¿e spo-
tkanie z ¿o³nierzami- uczestnikami misji pokojowych i stabiliza-
cyjnych Wojska Polskiego. Na zakoñczenie strzelcy odwiedzili
salê tradycji 10. Opolskiej Brygady Logistycznej.Dni otwartych
koszar na sta³e wspisane s¹ w kalendarium wydarzeñ jednostki
strzeleckiej 3009 G³ubczyce i jak zawsze ciesz¹ siê du¿ym zainte-
resowaniem m³odych ludzi.Wiecej informacji na www.js3009.bo.pl

                                                                    GRZEGORZ TOBIASINSKI

NA ZAPROSZENIE

20 000 z³otych przeznaczy³ Zarz¹d Powiatu  na s³u¿by po-
nadnormatywne dla Policji. Komendant Powiatowy Policji
m³.insp. Joanna Paruszewska ze starost¹ g³ubczyckim oraz
jego zastêpc¹ podpisa³a porozumienia w tej sprawie.

  Dzisiaj m³.insp. Joanna Paruszewska po zakoñczeniu wszyst-
kich formalnoœci
spotka³a siê ze
Starost¹ G³ubczyc
Józefem Kozin¹
oraz jego zastêpc¹
Piotrem Soczyñ-
skim w celu pod-
pisania umów
zwi¹zanych ze
sfinansowa-
niem przez Sta-
rostwo w G³ub-

czycach dodatkowych s³u¿b. Istot¹ i celem podpisanych po-
rozumieñ jest powo³anie dodatkowych patroli, w ramach któ-
rych policjanci w czasie wolnym od s³u¿by bêd¹ podejmowaæ
dodatkowe czynnoœci i bêd¹ zwalczaæ przede wszystkim prze-
stêpstwa i wykroczenia najbardziej uci¹¿liwe spo³ecznie takie
jak zak³ócenia ³adu, porz¹dku, ciszy nocnej w miejscach publicz-
nych, kradzie¿e, bójki, rozboje, w³amania. Pieni¹dze te przyczy-
ni¹ siê tak¿e w znacznym stopniu do zakupu psa s³u¿bowego.

DODATKOWE S£U¯BY
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10.03.2013 r. w Zespole Szkó³ w Pietrowicach odby³ siê In-
dywidualny Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar Burmistrza
G³ubczyc. Celem turnieju
by³o: popularyzacja gry w
tenisa sto³owego oraz ak-
tywne spêdzanie czasu wol-
nego. Zawody by³y organi-
zowane w szeœciu katego-
riach wiekowych mê¿czyzn
oraz dwóch kategoriach wie-
kowych kobiet.   Do pietro-
wickiej szko³y przyjecha³o
72 mi³oœników ping ponga
niemal z ca³ego powiatu g³ub-
czyckiego a liczn¹ grupê re-
prezentowali nasi po³udniowi
s¹siedzi z Czeskiej Republiki.
Grano systemem rosyjskim do
dwóch przegranych meczów.
Najlepsi zawodnicy w po-
szczególnych kategoriach
wiekowych otrzymali pami¹t-

kowy medal, dyplom oraz puchar. Burmistrz G³ubczyc Jan Krów-
ka oraz dyrektor Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach sk³adaj¹ podziê-
kowania za pomoc w organizacji turnieju panu Dariuszowi Sza-
³agan, pani Monice Sak, Przyszkolnemu Klubowi Tenisa Sto³o-
wego w Pietrowicach oraz Zarz¹dowi Oœwiaty, Kultury i  Sportu
w G³ubczycach

W dniach od 1 do 3 marca w bu³garskiej miejscowoœci Sa-
mokov odby³ siê V Puchar Europy Taekwon-do ITF. W zawodach

wziêli  udzia³  zawodnicy  22
pañstw  m. in.: Bia³orusi, Cypru,
Finlandii, Francji, Gruzji, Grecji,
Wêgier, Irlandii, Izraela, £otwy,
Mo³dawii, Macedonii, Polski,
Rumunii, Rosji, Serbii, S³owenii,
S³owacji, Szwecji, i Ukrainy. Nasz

klub pod okiem trenera Daniela Jano reprezentowa³o 4 zawodników Marta Wsiaki, Paulina Szpak,
Mateusz H³ady³owicz i Micha³ Jano, którzy pokazali siê z bardzo dobrej strony zdobywaj¹c 7
medali. Marta Wsiaki w indywidualnych walkach w po³¹czonej wadze 62-68kg zdobywa srebrny

medal oraz br¹zowy w uk³adach I Dan. Paulina Szpak zajmuje pierwsze miejsce w uk³adach  oraz drugie miejsce w indywidualnych
walkach w po³¹czonej wadze 56 kg. Mateusz H³ady³owicz w indywidualnych walkach w kategorii 70 kg zdobywa srebrny medal i 2
z³ote w dru¿ynowych walkach i uk³adach. Dla zawodników by³ to sprawdzian przed tegorocznymi Mistrzostwami Europy w Szwecji,
a tak¿e Mistrzostwami Œwiata w Hiszpanii.                BB

INDYWIDUALNY TURNIEJ
TENISA STO£OWEGO

O PUCHAR BURMISTRZA

V PUCHAR EUROPY
TAEKWON-DO ITF

ZK G£UBCZYCE -  KLUB PRACY -
SZKOLENIE Z ZAKRESU UMIEJÊT-
NOŒCI POSZUKIWANIA PRACY

 W Zak³adzie Karnym w G³ubczycach prowadzony jest ko-
lejny cykl programu readaptacji spo³ecznej pod nazw¹  "KLUB
PRACY"  szkolenia z zakresu umiejêtnoœci aktywnego po-
szukiwania pracy.

Podczas zajêæ skazani uczyli siê efektywnego poszukiwania
pracy, okreœlali i porów-
nywali swoje mocne
strony co pozwala³o im
staæ siê osobami bar-
dziej przedsiêbiorczymi
umiej¹cymi sobie radziæ
na rynku pracy tzn. zna-
leŸæ pracê w sektorze pry-
watnym czy pañstwo-

wym lub otworzyæ w³asn¹ dzia³alnoœæ. Nabyli umiejêtnoœci: prze-
prowadzenia rozmowy z pracodawc¹, sporz¹dzenia dokumentów
aplikacyjnych, radzenia sobie w sytuacjach stresuj¹cych.

W trakcie szkolenia wykorzystywane s¹ metody i techniki
grupowego dzia³ania. Zajêcia maj¹ charakter praktycznych æwiczeñ
przeplatanych krótkimi wyk³adami. W celu wzmocnienia przekazu
s³ownego, podtrzymania uwagi uczestników oraz eliminacji nieja-
snoœci w przekazie werbalnym prowadz¹cy wychowawcy dzia³u
penitencjarnego stosuj¹  pomoce wizualne takie jak pokaz slajdów,
czy te¿ projekcjê filmów edukacyjnych. Takiego typu programy
readaptacji spo³ecznej ciesz¹ siê ogromnym zainteresowanie wœród
skazanych, którzy bardzo aktywnie w nich uczestnicz¹.

                         Tekst i zdjêcia: m³.chor. Bart³omiej Kawulok
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21.03.2013 roku w sali
Specjalnego Oœrodka
Szkolno Wychowawczego
odby³y siê XVIII Wojewódz-
kie Mistrzostwa Tenisa Sto-
³owego.

W zawodach wziê³o udzia³ 45 osób z  6 dru¿yn z Dobrodzienia,
K - KoŸla, Kluczborka, Strzelec Op., Leœnicy, G³ubczyc.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonali; Kierownik Oœwia-
ty i Zdrowia Starostwa
Powiatowego  Tomasz
Señ, burmistrz Jan Krów-
ka oraz dyrektor SOSzW
Barbara Rosicka. Sêdzio-
wie prowadz¹cy to To-
masz Kiszczyk oraz Da-
riusz Sza³agan.

Po raz osiemnasty mie-
liœmy zaszczyt przeprowa-
dziæ Wojewódzki Turniej
Tenisa Sto³owego w G³ub-
czycach i po raz osiemna-

sty dostarczyliœmy zawodnikom, trenerom, kibicom oraz goœciom
niesamowitych wra¿eñ.

Jak powiedzia³ burmistrz  Jan Krówka "w prowadzeniu turnie-
ju tenisa jesteœmy ju¿ pe³noletni i w pe³ni dojrzali". Baga¿ do-
œwiadczeñ jaki niesie ze sob¹ organizacja turnieju wojewódzkie-
go przyczyni³ siê do profesjonalnego przygotowania oraz za-
pewnienie zawodnikom komfortowego uczestnictwa w zawo-
dach. Zawodnicy graj¹ na 6 sto³ach do tenisa sto³owego oraz

dysponuj¹ naj-
lepszym sprzê-
tem sporto-
wym. Po zawo-
dach uczestni-
cy otrzymuj¹
medale , dyplo-
my oraz nagro-
dy rzeczowe za
pierwsze trzy
miejsca,  a ka¿-
dy z uczestni-

ków otrzymuje s³odki upominek. Nale¿y pamiêtaæ  i¿ wszystkie
nagrody jakimi dysponujemy s¹ dziêki naszym sponsorom: Ku-
ratorium Oœwiaty w Opolu, Starostwu Powiatowemu  oraz
SOSzW  za co serdecznie dziêkujemy!!!

Uczniowie naszej szko³y przoduj¹ w tej dyscyplinie  w woje-
wództwie opolskim i nie inaczej by³o w tym roku, zdobyli oni

 I miejsce w klasyfikacji dru¿ynowej egzekwo z dru¿yn¹ z Le-
œnicy. Turniej zakoñczy³ siê rozdaniem nagród oraz smacznym
obiadem przygotowanym przez gospodarzy. Uczestnicy Turnieju
wrócili do swoich miejscowoœci zadowoleni i uœmiechniêci.

                                                                      Tomasz Kiszczyk

KAT:  DZIEWCZÊTA M£ODSZE (1999 i m³odsze):
1.Wiktoria  Mirga - K. KoŸle- (op. A. Plutecki, M. Gajewski)
2. Katarzyna Mirga - G³ubczyce -   (op. Tomasz Kiszczyk)
3. Natalia Brañka - G³ubczyce -  (op. Tomasz Kiszczyk)
KAT.: DZIEWCZÊTA STARSZE (1996 i m³odsze):
1. Maria Widera - Kluczbork - (op. Marek Nakonieczny)
2. ̄ aneta Sypniewska - G³ubczyce - (op. T. Kiszczyk)

       >>>>>
3. Ewa Sznurawa - G³ubczyce -  (op. Tomasz Kiszczyk)
KATEGORIE:  KOBIETY  (1995 i starsze):
  1. Sandra Zdzymira - Kluczbork     (op. Marek Nakonieczny)
     2. Katarzyna Bodynek - Leœnica       (op. Tomasz Siciak)
      3. Angelika Widera - Kluczbork   (op. Marek Nakonieczny)
KATEGORIA: CH£OPCY M£ODSI (1999 i m³odsi):
1. Przemek Urbañski - G³ubczyce   (op. Tomasz Kiszczyk)
2. Marcin Gawron - Strzelce Op.   (op. Wojciech Mielnik)
3.  Jaros³aw Lecjan - K. KoŸle
      (op. Andrzej Plutecki, Marek Gajewski )
KATEGORIA: CH£OPCY STARSI (1996 i m³odsi)
1. Tomasz Libigocki - Leœnica              (op. Tomasz Siciak)
2. Robert Cielontko - Leœnica               (op. Tomasz Siciak)
3. Mateusz Mirga - G³ubczyce                (op. Tomasz Kiszczyk)
KATEGORIA: MÊ¯CZY•NI  (1995 i starsi)
1. Ireneusz Kupiec - Leœnica          (op. Tomasz Siciak)
2.  Andrzej Matros - Leœnica           (op. Tomasz Siciak)
 3. Kamil Mikulski - Kluczbork        (op. Marek Nakonieczny)
Klasyfikacja Dru¿ynowa
1. G³ubczyce                          36 pkt.
1.  Leœnica                              36pkt.
 3. Kluczbork                          26 pkt.
 4.  K. KoŸle                            14 pkt.
  5.  Strzelce Op.                       6 pkt
   6.  Dobrodzieñ                       0  pkt.

                                         Tomasz Kiszczyk                                                                              >>>>>>>

ZAK£AD KARNY
-  READAPTACJI CI¥G DALSZY
 W Zak³adzie Karnym w G³ubczycach realizowany jest ko-

lejny cykl programu edukacyjno - korekcyjnego dla spraw-
ców przemocy w rodzinie adresowany do  mê¿czyzn stosuj¹-
cych przemoc wobec partnerek.

 Wykwalifikowana kadra wychowawców dzia³u penitencjar-
nego od marca br. prowadzi dzia-
³ania na rzecz promowania i
wprowadzania nowoczesnych
metod resocjalizacji wobec
sprawców przemocy domowej.
Do programu kwalifikowani s¹
skazani prawomocnymi wyroka-
mi za przestêpstwo z art. 207 § 1
kodeksu karnego lub inne przeciwko rodzinie i opiece, ze stwier-
dzeniem sprawstwa przemocy.

 G³ównym celem programu  jest dostarczenie osadzonym bio-
r¹cym udzia³ w programie wiedzy na temat przemocy oraz re-
dukcja ich zachowañ przemocowych. Ponadto realizatorzy pro-
gramu stawiaj¹ sobie za cel kszta³towanie u uczestników progra-
mu postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet, przyjêcie przez
skazanych bior¹cych udzia³ w programie odpowiedzialnoœci za
pope³nione czyny przemocowe, uzyskanie przez partnerki uczest-
ników programu informacji o jego za³o¿eniach a tak¿e miejscach
w których mog¹, jako ofiary przemocy, uzyskaæ pomoc.

   Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W czêœci
edukacyjnej koncentrowano  siê na przekazaniu wiedzy na te-
mat zjawiska przemocy, czêœæ korekcyjna ukierunkowana jest
na zdobycie umiejêtnoœci niestosowania przemocy, trening
umiejêtnoœci spo³ecznych i asertywnoœci oraz naukê konstruk-
tywnego rozwi¹zywania sporów i korzystania ze wsparcia spo-
³ecznego.        Tekst i zdjêcia: m³.chor. Bart³omiej Kawulok
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REKLAMA W G£OSIE G£UBCZYC
 G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o zasiêgu gminy,

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

100,00z³ +VAT, przy wiêkszej iloœci cenê mo¿na negocjowaæ.
   Treœæ reklam nadsy³aæ  w wersji elektronicznej w pliku JPG

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

"parametrów" niezbêdnych do wystawienia
 Faktury Vat   przez Miejski Oœrodek Kultury.

 BIBLIOTEKA MIEJSKA I GMINNA
 W G£UBCZYCACH  RATUSZ IIP

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

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

Oddzia³ dla dzieci pn.8.00-16.00 wt-pt.10.-18.00
Inne dane dotycz¹ce dzia³alnoœci Biblioteki

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

Mo¿na znaleŸæ tam katalogi online, aktualnoœci,
wydarzenia, opinie, statystyki itp.

PRACOWNIA KRAWIECKA
"FENIKS"

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

- ubiory - codziennego u¿ytku, alby komunijne

- ubrania - okolicznoœciowe, wizytowe, ochronne,
         firmowe, medyczne,  dla gastronomii i motocyklistów

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

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

- przebrania - karnawa³owe, okolicznoœciowe
                                      dla doros³ych i dzieci

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

- wszelkie nietypowe zlecenia
- z zakresu krawiectwa,  szkolenia indywidualne

ceny - przystêpne

FHU MARIOX
imp-eks

 Mariusz £ankowski
ul. Ko³³¹taja 3b,

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

Nasze us³ugi:
Us³ugi maszynami budowlanymi,

Us³ugi walcami drogowymi,
Sprowadzanie maszyn bud. i rol.

Naprawy i wynajem maszyn,
Prace rozbiórkowe,

Wykopy fundamentowe,
Równanie terenu,

Transport,
Instalacje gazowe,

Kontakt
strona internetowa wwwmariox.pl
adres e-mail mariox@mariox.pl
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 Ju¿ po raz dziewi¹ty spotkaliœmy siê wieczorem  na Placu Jana
Paw³a II w rocznicê upamiêtniaj¹c¹ Jego œmieræ.

 Jak na tak¹ zimn¹, ciemn¹ porê 02.04.2013 zebra³o siê du¿o lu-
dzi, a tak¿e harcerzy, którzy nie zwa¿ali na ch³ód i przyszli mimo
wszystko. Na pocz¹tku uroczystoœci odby³a siê czêœæ artystycz-
na, w której m³odzie¿ i ja pod kierownictwem  Józefa Kaniowskiego
zaœpiewa³a utwory:  Dalekie wybrze¿a ciszy,  Tatry strome jak krzy¿,
Rodzinka wujka Karola, A¿ dot¹d doszed³ Bóg. Dwa z nich napisa³
Jan Pawe³ II, dwa Jacek Cygan, a muzykê do nich skomponowa³  Józef Kaniowski. Nastêpnie przemówi³  burmistrz Jan Krówka,
potem odby³a siê wspólna modlitwa z proboszczem ks. Micha³em Œlêczkiem. Na zakoñczenie zgromadzeni i w³adze samorz¹dowe na
czele z burmistrzem Janem Krówk¹, z³o¿yli kwiaty i znicze pod pami¹tkow¹ tablic¹  Jana Paw³a II- Karola Wojty³y wielkiego Polaka.

                                                                                                                                               Maciej Kaniowski kl.1 Gimnazjum nr 1

CZUWANIE!
 22.03.2013r. odby³o siê Harcerskie Czuwanie w

Nowej Cerekwi. Harcerze i m³odzie¿ wziêli udzia³ w
drodze krzy¿owej i Mszy Œw. Wieczorem odby³o
siê spotkanie z Kapelanem 10 Opolskiej Brygady
Logistycznej z Opola p³k. Henrykiem Kaczmarkiem.

2 kwietnia odby³ siê VIII Marsz Pamiêci Jana Paw³a II.
W Marszu uczestniczy³o ponad 100 osób, rozpocz¹³ siê w

G³ubczycach, a skoñczy³ ze wzglêdu na warunki pogodowe w
Dobieszowie . Uczestnikom nie straszne  by³y zaspy œnie¿ne
ani mroŸna  pogoda.
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G³os G³ubczyc - bezp³atny informator samorzadowy
 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach.
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Urz¹d Miejski, tel. 77 485-30-21

e-mail janwac@o2.pl
Materia³y zamówione i niezamówione przyjmujemy

 do 10 ka¿dego miesi¹ca. Materia³y mo¿na zostawiaæ równie¿
w sekretariacie Urzêdu Miejskiego.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za nades³ane
 i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania i

redagowania  tekstów i zmiany tytu³ów;
Nie odpowiadamy za treœæ zamieszczonych

 og³oszeñ i reklam.
Numery archiwalne GG  - www.glubczyce.pl,

wszystkie GG oraz Kalendarze G³ubczyckie na

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

 42-500 Bêdzin, tel.604 257 694, www.wie-druk.pl

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

WA¯NE DLA  JAD¥CYCH  DO CZECH

ŒWIÊTO BABECZEK
WIELKANOCNYCH

W PRZEDSZKOLU NR 3
Do wielkiego wachlarza tradycji i œwi¹t w naszym przedszko-

lu dosz³o ostatnio stosunkowo m³ode Œwiêto Babeczek Wielka-
nocnych.

Od kilku lat, tu¿ przed Wielkanoc¹ pieczemy miniaturowe ba-
beczki. Ciasto jest przygotowywane wed³ug tradycyjnej recep-
tury a dzieci s¹ obserwatorami procesu przygotowania sk³adni-
ków oraz ciasta.

Po upieczeniu babeczek, dzieci je dekoruj¹ polew¹ i posypka-
mi a najlepsze zostaje na koniec - zjedzenie pysznej, œwie¿ej,
pachn¹cej babeczki.

Takie wydarzenie wprowadza dzieci w atmosferê œwi¹teczn¹,
dzieci czuj¹c piêkny zapach unosz¹cy siê w przedszkolu czuj¹
zbli¿aj¹ce siê œwiêta a udzia³ w³asny w tworzeniu babeczki daje
dzieciom satysfakcjê a babeczkom dodaje walorów smakowych.

                                          Anna Komplikowicz - Serwetnicka

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Prezes Zarz¹du G³ubczyckiego TBS

Spó³ka z o.o.
z siedzib¹ przy ul. Pocztowej 8,

 48-100 G³ubczyce
og³asza I ustny przetarg

na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego nr 4
po³o¿onego  w G³ubczycach przy ul. Zacisze 2

 wraz z u³amkowym udzia³em w gruncie
1. Przetarg odbêdzie siê w œwietlicy siedziby G³ubczyckiego

TBS Sp. zoo ul. Pocztowa 8, w G³ubczycach, w dniu
21.05.2013r.  o godzinie  10.00.

2. Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w
pieni¹dzu do dnia 20.05.2013r.  w³¹cznie,  w wysokoœci 1930z³,
przelewem na konto: BZ WBK 62 10902154 0000 0005 6000 7786
z adnotacj¹: "przetarg - Zacisze 2/4" Za skuteczne uwa¿a siê
wniesienie wadium w formie przelewu, który dnia 21.05.2013r.
zostanie zaksiêgowany na rachunku G³ubczyckiego TBS Spz oo

3.Cena wywo³awcza 19300,00 z³, wysokoœæ post¹pienia: 300z³.
4. Lokal mo¿na ogl¹daæ w ka¿dym uzgodnionym telefonicznie
terminie, za wyj¹tkiem dni wolnych od pracy.
5. Opis lokalu: lokal mieszkalny sk³adaj¹cy siê z jednej izby o

powierzchni u¿ytkowej 21,30m2, po³o¿ony jest na II piêtrze bu-
dynku wielorodzinnego 6 lokalowego. Do lokalu nie przynale¿¹
¿adne pomieszczenia gospodarcze. Na uk³ad funkcjonalny loka-
lu sk³adaj¹ siê: jedna izba, wc wspólne poza lokalem mieszkal-
nym. Lokal nie posiada balkonu ani loggi. Lokal wyposa¿ony
jest w instalacjê wod - kan (zlew), elektryczn¹. Ogrzewanie pie-
cowe. Lokal wymaga  remontu. Budynek mieszkalny wieloro-
dzinny, w którym usytuowany jest lokal nie jest wpisany do
rejestru zabytków. Lokal nie jest obci¹¿ony.

6. Nabywca ponosi wszelkie koszty zwi¹zane z zawarciem no-
tarialnej umowy kupna-sprzeda¿y, op³at s¹dowych, skarbowych
oraz podatków.

7. Osoba uprawniona do kontaktów:
Miros³aw Pelc tel. (77) 485 22 42 wew. 24
8.Pouczenie - utrata wadium nastêpuje kiedy ¿aden z uczest-

ników przetargu nie zaoferuje ceny wywo³awczej,
- je¿eli oferent, którego oferta zostanie przyjêta, uchyli siê od

zawarcia umowy.

EUROPEJSKI TYDZIEÑ SZCZEPIEÑ
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  uprzejmie infor-

muje, ¿e  w dniach 22-27 kwietnia 2013r. po raz kolejny obchodzo-
ny bêdzie Europejski Tydzieñ Szczepieñ - European Immuniza-
tion Week (EIW) objêty patronatem Œwiatowej Organizacji Zdro-
wia. G³ównym celem przedsiêwziêcia jest zwiêkszenie œwiado-
moœci spo³ecznej w zakresie szczepieñ ochronnych, jako najsku-
teczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaŸnym  i zaka¿e-
niom, ze szczególnym uwzglêdnieniem grup ryzyka, do których
trudno dotrzeæ (np. spo³ecznoœæ romska, emigranci) oraz osoby,
które z ró¿nych przyczyn sprzeciwiaj¹ siê idei szczepieñ.

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepieñ w
siedzibie stacji zostanie zorganizowana akcja plakatowa oraz uru-
chomiony punkt informacyjny dla osób zainteresowanych pro-
blematyk¹ szczepieñ ochronnych.

Jednoczeœnie informujê ¿e obchody Europejskiego Tygodnia
Szczepieñ w Polsce koordynuje Departament Matki i Dziecka w
Ministerstwie Zdrowia. Wiêcej informacji na temat obchodów
znajdziecie Pañstwo na stronie WHO http://www.who.un.org.pl
w zak³adce aktualnoœci      .PPIS mgr Alina Mazur - Ciapa
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WYJAZD
SPORTOWO - KULTURALNY

 DO KRNOVA
21 marca 2013 r.  uczniowie Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach

skorzystali z zaproszenia Urzêdu Miejskiego w Krnovie i uda-
li siê na wyjazd sportowo-kulturalny do Krnova, który odby³ siê
w ramach projektu "Wsparcie czesko-polskiej literatury re-
gionalnej i promocji regionu - Regio Litera".

W czasie wyjazdu uczniowie doskonalili swoje umiejêtnoœci
³y¿wiarskie oraz p³ywackie pod czujnym okiem opiekunów: Anny
Saroty - Borszowskiej i Moniki Sak. Zajêcia na basenie i na lodo-
wisku trwa³y oko³o dwóch godzin. Po zajêciach sportowych przy-
szed³ czas na "strawê dla ducha" - spotkanie literackie w wielkiej
sali posiedzeñ Urzêdu Miejskiego w Krnowie, w którym wziêli
udzia³ uczniowie naszej szko³y, opiekunowie, dyrektor Bogdan
Kulik, wicedyrektor Mariola Bedryj oraz zaproszeni goœcie z Polski
oraz Czech.

Podczas spotkania odby³a siê promocja ksi¹¿ki Wojciecha
Ossoliñskiego pt. "40 NIEPOPRAWNYCH WIERSZY O MOIM
MIASTECZKU" oraz ksi¹¿ki Marka Rapnickiego pt. "BARA-
BASZ I INNE WIERSZE", które wyda³o miasto Krnov przy
wspó³pracy z gmin¹ G³ubczyce. W trakcie promocji uczniowie
mogli pos³uchaæ o twórczoœci i pocz¹tkach pisarskich obu auto-
rów oraz us³yszeæ fragmenty ich wierszy.

Po promocji ksi¹¿ek uczniowie uczestniczyli w poczêstunku,
podczas którego mogli podzieliæ siê swoimi odczuciami oraz prze-
myœleniami z autorami ksi¹¿ek.

Na koniec wszyscy wpisali siê do ksiêgi pami¹tkowej Urzêdu
Miejskiego w Krnovie oraz zwiedzili wie¿ê widokow¹ Krnovskie-
go Ratusza                                                            Monika Sak

,,ODDAJ¥C KREW,
DODAJESZ NADZIEI…''
…to has³o przyœwiecaj¹ce czwartemu ju¿ poborowi krwi w

Zespole Szkó³ Mechanicznych w  G³ubczycach. Owa akcja, jak-
¿e zreszt¹ potrzebna, odby³a siê 4 kwietnia br. w œwietlicy szko³y.

Wziê³a w niej udzia³ niemal 40-osobowa grupa pe³noletniej
m³odzie¿y, z której osiemnaœcie osób mog³o tego dnia zostaæ
dawcami. Ofiarowali tym samym osiem litrów bezcennego p³y-
nu. Przebyte choroby, panuj¹ca grypa, przeziêbienie i inne,
zw³aszcza medyczne przyczyny, uniemo¿liwia³y pozosta³ym od-
danie krwi. Ale chêæ i dobra wola s¹ tak¿e istotne!

Zreszt¹ bêdzie jeszcze niejednokrotna okazja ofiarowaæ" cz¹st-
kê siebie" podczas  kolejnych akcji  tego typu. Tak w ZSM, jak
te¿ przy Urzêdzie Miejskim.

Krwiodawstwo to otwarcie siê na potrzeby drugiego cz³owie-
ka. To pomoc i ratunek !

Swoista lekcja heroizmu. Akt mi³oœci bliŸniego.

Jak¿e szlachetn¹ postawê przyjmuj¹ uczniowie "Mechanika",
odpowiadaj¹c na apel Polskiego Czerwonego Krzy¿a. Mo¿e wiêc
warto zachêciæ do udzia³u w tym przedsiêwziêciu pozosta³e szko³y
ponadgimnazjalne naszego powiatu?

Kwietniowy
pobór krwi zor-
ganizowa³a i
prowadzi³a pani
Helena - ¿ona
Micha³a Kuba-
la-  zmar³ego
przed miesi¹-
cem prezesa
Zarz¹du Klubu
Honorowych
Dawców Krwi
w G³ubczycach
.

Pe³na troski i zaanga¿owania skrupulatnie rejestrowa³a m³o-
dych krwiodawców, wœród których byli tak¿e "debiutanci". Z
ramienia szko³y akcjê nadzorowa³a nauczycielka chemii -  Beata
Lehun- Madzia³a, od lat propaguj¹ca na terenie ZSM ideê krwio-
dawstwa. Tego dnia nie mog³o tak¿e zabrakn¹æ szkolnej pielê-
gniarki - Janiny Wêgrzyn, która, jak zwykle, czuwa³a nad samo-
poczuciem uczestników.

Rzecz to piêkna i szlachetna zostaæ honorowym dawc¹ krwi.
Dlatego te¿ dziêkujê z ca³ego serca naszym uczniom za ich ofiar-
noœæ, jak i tym wszystkim, którzy regularnie oddaj¹ krew, ratuj¹c
ludzkie ¿ycie. Krwiodawstwo kszta³tuje w³aœciwe postawy spo-
³eczne. Stanowi wzorzec dydaktyczno - wychowawczy.

                                                Maria Farasiewicz



    Maj 2013  nr 5/240 19

Serdecznie Witamy 27 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

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

Fotografie

noworodków:

KADR Studio

Fotograficzno -

Filmowe

Janusz Baczkur,

G³ubczyce,

Grunwaldzka 2,

77 485 31 07,

662 065 354

Bal Krzysztof
s.Barbary Baborów
14.03 19.50 55-3300

Bicz Micha³
s.Katarzyny Lisiêcice
06.03 21.15 4750-60

Borek Filip
s.Anny Opawica

24.03 11.20 4100-61

Czerepak Antoni
s.Sabiny G³ubczyce
 07.03 14.55 2900-55

Dubiniak Eliza
c.Aliny Boguchwa³ów

19.03  12.30 3000-51

Franciszkiewicz Nikola
c.Katarzyny Klisino
 17.03 6.50 3050-55

Gawroñska Lena
c.Danuty Branice

26.03 22.30 4050-61

Godzimska Weronika c.
Ma³gorzaty G³ubczyce

 02.03 7.20 3550-57

Janczura Martyna
c.Katarzyny Kietrz
 09.03 18.05 3000-53

Krudel Lena
c.Eweliny Kietrz
23.03 17.05 3450

Lechoszest Aleksander
s.Agnieszki Babo-rów

13.03 21.10 4300-61

Majewski Maciej
s.Aleksandry Królowe
 03.03  23.30 4250-61

Mularski Filip
s.Amanty G³ubczyce
 17.03 5.00 56-3350

Piskorz Jakub
s.Agnieszki G³ubczyce

 20.03  8.55 3150-56

Piskorz Karol
s.Aliny Bernacice
12.03 15.15 3150-56

Sitnicki Kacper
s.Teresy G³ubczyce
 20.03  3.20 3300-56

Socha Martyna
c.Justyny Nasiedle
 14.03  8.35 3000-54

Sztreker Martyna
c.Agnieszki Baborów
 11.03  4.00 3420-58

Szymczak Jakub
s.Ewy Klisino

06.03 8.35 3750-59

Szymków Maciej
s.Agnieszki G³ubczyce

 28.03  8.25 3450-56

Wêgrzyn Maria c.
Gabrieli Nowy Ro¿nów

23.03 18.30 3250-54

Wojtowicz Milena
c.Patrycji G³ubczyce
10.03 2.55 3450-56

Wolmerg Wiktoria
c.Beaty Zopowy

13.03 17.50 3500-55

¯ywina Mateusz
s.Moniki Pomorzowice

05.03  6.15 2710-53
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