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       3. lutego 2018r. w Baborowie odby³y siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce przemarsz wiêŸniów obozu Auschwitz-Birkenau, zamêczonych
i zamordowanych w styczniu 1945 roku podczas "Marszu Œmierci"   W uroczystoœciach obok  przedstawicieli parlamentu,  wicewojewody
Violetty Porowskiej, senatora Grzegorza Peczkisa, przedstawicieli lokalnego samorz¹du -  wicestarosty  Anity Juchno, burmistrza Baborowa
El¿biety Kielskiej, wiceburmistrza G³ubczyc Kazimierza Bedryja, wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej G³ubczyc  Edwarda Wo³oszyna,
dyrektora Powiatowego Muzeum Ziemi G³ubczyckiej Barbary Piechaczek, s³u¿b mundurowych, zwi¹zków kombatanckich, Pocztów Sztanda-
rowych, ¿o³nierzy X Opolskiej  Brygady Logistycznej, uczestniczy³a 60 osobowa delegacja harcerzy  Komendy Hufca  im. Bp. A.  Adamiuka
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w G³ubczycach.
      Baborów by³  jedn¹ z miejscowoœci,  przez któr¹ w styczniu 1945r. stra¿nicy niemieckiego obozu œmierci w Auschwitz-Birkenau
w nieludzkich warunkach gnali tysi¹ce wiêŸniów w g³¹b Niemiec. Wed³ug historyków z kilkunastu tysiêcy uczestników Marszu, którzy
przeszli przez obecne województwo opolskie, ok. 1 tys. zmar³o z wycieñczenia lub zosta³o zamordowanych.
      Uroczystoœæ rozpoczê³¹ siê Msz¹ Œw. w koœciele parafialnym w Baborowie. Nastêpnie zgromadzeni  i zaproszeni goœcie w asyœcie Wojsko-
wej Kompanii Honorowej 10. BLog  udali siê na miejsce ods³oniêcia Tablicy Pami¹tkowej na œcianie  Ratusza Miejskiego. Szczególnymi goœæmi
byli  œwiadkowie tamtych czasów, którzy Auschwitz prze¿yli. Na zakoñczenie odby³a siê uroczysta akademia w  sali widowiskowej oraz
poczêstunek w budynku szko³y. Ka¿dy uczestnik uroczystoœci otrzyma³ pami¹tkowy znaczek "Marszu Pamiêci" wydany przez Komendê Hufca
ZHP     w G³ubczycach.     Czeœæ ich pamiêci!    (>>>Na Historycznym Szlaku str.2)                                                                         tekst i foto KHZHP
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25. KALENDARZ
G£UBCZYCKI 2018

DO NABYCIA
W KSIÊGARNI
 „EXLIBRIS”

 Zbli¿aj¹c siê, dobrze utrzyman¹ drog¹ od strony Klisina dostrze-
gamy z daleka wie¿e koœcio³ów, charakterystyczne kominy s³o-
downi, zielon¹ wstêgê lipowej alei, zrastaj¹c¹ siê na horyzoncie
z ciemn¹ zieleni¹ lasu. Czternastotysiêczne miasto poprzedzaj¹
¿yzne pola, stanowi¹ce istotny skarb tej okolicy. Z lewej  strony
za ogrodzeniem widaæ maleñki ¿ydowski cmentarz z roku 1892
i du¿y katolicki z 1874 roku. Na ¿ydowskim le¿y sterta kamieni
nagrobnych, które ktoœ kiedyœ pozrywa³ z fundamentów, wœród
traw widaæ mogi³ê chrzeœcijañsk¹. Hieny cmentarne grasowa³y nie-
gdyœ, nie daj¹c spokoju zmar³ym, dr¹¿y³y dziury do katakumb
w poszukiwaniu ³upu. Zdarza³y siê przypadki wyk³adania chodni-
ków  cmentarnymi tablicami. (...)  Cmentarz komunalny zd¹¿y³ przy-
j¹æ ju¿ tysi¹ce zmar³ych po 1945 roku.  Po okaza³oœci nagrobków
wnioskowaæ mo¿na o stopniowym wzroœcie zamo¿noœci ludzi tego
miasta. Nagrobki przedwojenne by³y okaza³e, kosztowne, zazwy-
czaj informowa³y o zawodzie i stanowisku zmar³ego. Stylowe ka-
plice  mia³y kolorowe witra¿e. W znajduj¹cym siê tu budynku przez
wiele lat po wojnie funkcjonowa³ zak³ad fotograficzny pana Opo-
lonego. Dziœ ten dom nale¿y do administracji cmentarza.
       Po prawej stronie drogi wita nas nowoczesna stacja benzy-
nowa czynna ca³¹ dobê (... ) Stadion po lewej stronie s³u¿y  miej-
scowym pi³karzom i kibicom, a przez ca³e dziesiêciolecia o¿ywia³
siê gwarem w dniu pierwszego maja(….) Na œrodku skrzy¿owa-
nia sta³ na granitowym cokole  do 1945 roku by³ pomnik hrabiego
von Goetzena, patrona miejscowego pu³ku huzarów. Najpierw
znikn¹³ pomnik, potem przez ca³e lata sta³ cokó³. Wreszcie znikn¹³
cokó³. A ktoœ wpad³ na pomys³, by  na pozosta³ym trawniku po-
stawiæ atrapê rakiety kosmicznej. Wreszcie i ona powêdrowa³a
na z³omowisko. (...) Zd¹¿amy w kierunku centrum najbardziej
uczêszczanym szlakiem G³ubczyc. Jest to g³ubczycka trasa pó³-
noc-po³udnie. Têdy ci¹gn¹ pojazdy do granicy, têdy przeje¿d¿aj¹

samochody z rejonu Bielska, Jastrzêbia Zdroju do uzdrowisk dol-
noœl¹skich.  Przed laty rozwa¿ano budowê obwodnicy dla odci¹-
¿enia centrum. Mia³a omin¹æ miasto od wschodu pomiêdzy
oczyszczalni¹ œcieków, a Grobnikami. Planu nie wykonano…  Od
XVII wieku 2 razy w tygodniu przeje¿d¿a³ konny wóz pocztowy
³¹cz¹c Racibórz z Wroc³awiem  (….)Têdy przeci¹ga³y orszaki znacz-
nych osobistoœci. W XVIII w. jecha³ têdy Fryderyk Wielki z Prud-
nika do Raciborza. W roku 1820 przeje¿d¿a³ têdy Fryderyk Wil-
helm III na Kongres Œwiêtego przymierza w Opawie.. W roku
1805 car Aleksander I zatrzyma³ siê na jeden dzieñ.
     Têdy w  styczniu 1945 roku wiód³ g³ówny szlak ewakuowa-
nych wiêŸniów Oœwiêcimia. Trasê pochodu œmierci zlustrowa³
sam Rudolf Hoess i tak o tym pisze w swoim pamiêtniku: "£atwo
mo¿na by³o przeœledziæ drogi tego pochodu mêczeñstwa, co kil-
kaset metrów le¿a³ wyczerpany wiêzieñ albo trup rozstrzelane-
go cz³owieka. Wszystkie grupy do których mog³em siê dostaæ,
kierowa³y siê na Sudety, aby nie wpaœæ w przepe³nion¹ ponad
wszelk¹ miarê ciaœninê nad Nys¹ (… )W ci¹gu pierwszej nocy
wci¹¿ natrafia³em na szosie w pobli¿u G³ubczyc na trupy wiêŸ-
niów które jeszcze krwawi³y, a wiêc wiêŸniowie dopiero co roz-
strzelani. Gdy wysiad³em z wozu przy jakimœ trupie, us³ysza-
³em w pobli¿u  strza³y  pistoletowe. Pobieg³em w kierunku strza-
³ów i zd¹¿y³em zobaczyæ jak jakiœ ¿o³nierz  zastrzeli³ wiêŸnia
opieraj¹cego siê o drzewo." (Biuletyn G³ównej Komisji  Bada-
nia Zbrodni Hitlerowskich  w Polsce" tom VII Rok 1951)
    W marcu 1945 roku przesz³y oddzia³y Armii Czerwonej, latem
tego¿ roku przemaszerowali polscy ¿o³nierze  frontowcy, niektó-
rzy z nich ¿yj¹ tu do dziœ.  W sierpniu 1968 roku przejecha³y têdy
kolumny czo³gów do Czechos³owacji...
 Jan Mruk, Kalendarz G³ubczycki 1995 rok  (fragment)

NA HISTORYCZNYM SZLAKU - JAN MRUK - KALENDARZ G£UBCZYCKI 1995
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JEST SZANSA NA ODBUDOWÊ LINII KOLEJOWEJ
RACIBÓRZ-G£UBCZYCE-RAC£AWICE ŒL¥SKIE

     Urz¹d Marsza³kowski Województwa Opolskiego poinformowa³, ¿e myœli o zleceniu dokumentacji projektowej na remont linii
kolejowej Racibórz - G³ubczyce - Rac³awice Œl¹skie. Pomys³ pojawi³ siê po tym, jak okaza³o siê, ¿e nie dojdzie do remontów dwóch
innych linii kolejowych: Opole - Kluczbork i Nysa - Brzeg. Mia³y byæ one odnowione w ramach jednego projektu razem z t¹ Opole
- Nysa. Samorz¹d województwa opolskiego zdoby³ dofinansowanie unijne na te trzy niezelektryfikowane linie w wysokoœci
ponad 110 mln z³, jednak teraz okaza³o siê, ¿e rewitalizacja tylko jednej Opole-Nysa poch³onie 101 mln z³.
    - Koszty remontów oszacowa³y PKP Polskie Linie Kolejowe, a my na podstawie tych wyliczeñ staraliœmy siê o unijne dofinan-
sowanie - wyjaœnia Szymon Og³aza, cz³onek zarz¹du województwa opolskiego.
      - Jesteœmy Ÿli na to, w jaki sposób PKP PLK je wyliczy³a. Na pewno nie odpuœcimy tematu. Za pieni¹dze, które zostan¹,
bêdziemy chcieli zleciæ dokumentacjê techniczn¹ remontów tych tras, na które zabrak³o pieniêdzy, ale równie¿ projekt odbudowy
linii Racibórz - G³ubczyce - Rac³awice Œl¹skie. Najpierw musimy jednak uzyskaæ zgodê Komisji Europejskiej na przesuniecie
funduszy. Jest bowiem spora szansa, ¿e pod koniec tej perspektywy unijnego finansowania zostan¹ na kolei pieni¹dze i wówczas
do remontów "za³api¹" siê te inwestycje, które maj¹ przygotowane kompletne dokumentacje.
        Z kolei w Urzêdzie Miejskim w G³ubczycach odby³o siê spotkanie (foto) w³adz gmin, przez które przebiega linia Racibórz -
G³ubczyce - Rac³awice Œl¹skie, w³adz województwa opolskiego oraz przedsiêbiorców z powiatu g³ubczyckiego w sprawie przy-
wrócenia ruchu poci¹gów. £ukasz Krechowiecki, wiceprezes firmy Top Farms, poruszy³ kwestiê ruchu towarowego.
     - Rocznie kolej¹ mo¿na wywoziæ z gminy nawet 250 tysiêcy ton p³odów rolnych - mówi.
       Podczas spotkania w³adze G³ubczyc, G³ogówka, Ba-
borowa, Pietrowic Wielkich oraz Raciborza, cz³onkowie
Stowarzyszenia Mi³oœników Kolei, a w imieniu przedsiê-
biorców £ukasz Krechowiecki, podpisali pismo w spra-
wie remontu torów i za poœrednictwem marsza³ka woje-
wództwa opolskiego, przekaza³y prezesowi PKP Polskie
Linie Kolejowe, do wiadomoœci premiera i ministra inwe-
stycji i rozwoju.
   - Mamy nadziejê, ¿e nasze starania przynios¹ rezultaty -
mówi Adam Krupa, burmistrz G³ubczyc.
www.nto.pl/wiadomosci  S³awomir Dragu³a
12 lutego 2018,  foto Mateusz Kitka

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
1. 13 marca 2018 r. odbêd¹ siê:
a)    XII przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci niezabudowanej oznaczonej wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 485/12 o powierzchni 0,1246 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Miarki. Cena wywo³awcza do przetargu
wynosi 45 962,00 z³ + VAT 23%. Wadium wynosi 4 600,00 z³;
b)    X przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci niezabudowanej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 123/1 o powierzchni 0,0953 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Kopernika. Cena wywo³awcza brutto do przetargu
wynosi 51 569,00 z³. Wadium wynosi 5 200,00 z³;
c)     X przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci niezabudowanej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 123/3 o powierzchni 0,0926 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Kopernika. Cena wywo³awcza brutto do przetargu
wynosi 50 314,00 z³. Wadium wynosi 5 000,00 z³;
2. 15 marca 2018 r. odbêd¹ siê:
a)  III przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomoœci lokalowej (lokal  mieszkalny o pow. u¿ytkowej 37,70 m2),
po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Chrobrego nr 8/8 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr
274/48. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 29 096,00 z³. Wadium wynosi 2 610,00 z³.
b)  VII przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci niezabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 174 o powierzchni 0,5600 ha, po³o¿onej w obrêbie Zopowy. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 14 102,00 z³.
Wadium wynosi 1 500,00 z³;
3. 16 marca 2018 r. odbêdzie siê IV przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomoœci lokalowej (lokal
mieszkalny o pow. u¿ytkowej 13,96 m2), po³o¿onej w G³ubczycach ul. Plebiscytowej nr 12/2 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste
u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 363/16. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 10 004,00 z³. Wadium wynosi 1 001,00 z³.
4.  5 kwietnia 2018 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci oznaczonej wed³ug
ewidencji gruntów jako dzia³ki nr 205/65 i nr 205/67 o ³¹cznej powierzchni 0,7884 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. ̄ eromskiego.
Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 547 965,00 z³ + VAT 23%. Wadium wynosi 55 000,00 z³.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wadium w pieni¹dzu. Terminy i warunki wniesienia wadium zawarte s¹
w og³oszeniach o przetargach.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w G³ubczycach ul. Niepodleg³oœci nr 14 (pokój nr 20) - telefon
(077) 485 30 21 wewnêtrzny 223 i 224 lub w internecie na stronie WWW.glubczyce.pl
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O.O. FRANCISZKANIE, MIEJSKI OŒRODEK KULTURY,
ZESPÓ£ SZKÓ£ MECHANICZNYCH

serdecznie zapraszaj¹ na
koncert charytatywny OTWARTE SERCA z okazji 1. Dnia Wiosny

w re¿yserii Marii Farasiewicz
przy wspó³pracy g³ubczyckich szkó³ ponadgimnazjalnych, PSM I st., SP nr2

œroda, 21. marca, godz. 18.00 sala widowiskowa MOK, a w razie jej remontu - aula LO
Dochód z koncertu przeznaczony  na remont Franciszkañskiego Oœrodka Pomocy Dzieciom

POKÓJ  I DOBRO!

ZAPROSZENIE NA DO¯YNKI GMINNE
 „GADZOWICE 2018”   -  26 SIERPIEÑ 2018

Pierwsze spotkanie Komitetu Organizacyjnego  do¿ynek ustali³o ogólny program uroczystoœci:
11.00 - zbiórka i formowanie korowodu obok œwietlicy w Gadzowicach,
12.00 - Msza œw. w koœciele œw. Marcina w Go³uszowicach,
13.40 - oficjalne rozpoczêcie  uroczystoœci na p³ycie boiska
14.00 - wystêpy Ma¿oretek z Branic, SzP  z Go³uszowic,
15.00 - wrêczenie odznaczeñ,  wyniki konkursów,
16.00 - chór, Akord, program Marii Farasiewicz,
18.00  GWIAZDY WIECZORU, „PLEYBOYS” „IVAN KOMARENKO”

21.00 - 00.00 IMPREZA TANECZNA

 BUD¯ET OBYWATELSKI - G£UBCZYCE 2018
 "KSZTA£TUJEMY PRZESTRZEÑ MIASTA G£UBCZYCE" CD.

               Rada Miejska w G³ubczycach w dniu 25 paŸdziernika 2017r. przyjê³a Uchwa³ê Nr XXXVI/290/17 w sprawie ustalenia
i trybu przeprowadzenia konsultacji spo³ecznych dotycz¹cych bud¿etu Gminy G³ubczyce. Uchwa³a  umo¿liwia udzia³ mieszkañ-
ców miasta G³ubczyce  w procesie decyzyjnym, co przek³ada siê na bardziej skuteczne i efektywne dzia³ania. Zapraszamy
mieszkañców G³ubczyc do zaanga¿owania siê do podzia³u Bud¿etu Obywatelskiego miasta G³ubczyc na 2018r. Bud¿et Obywatel-
ski, to bud¿et partycypacyjny, to udzia³ mieszkañców w ¿yciu spo³ecznym, decydowanie o sprawach, które nas dotycz¹, to udzia³
w podejmowaniu decyzji - ,,Decydujemy razem". Œrodki w ka¿dym bud¿ecie miasta s¹ ograniczone i zwykle nie starcza ich na
sfinansowanie wszystkich pomys³ów.
     Podstawow¹ zalet¹ bud¿etu obywatelskiego, jest to, ¿e finansowane s¹ tylko te projekty, które mieszkañcy uznaj¹ za wa¿ne,
wyra¿aj¹c swoje zdanie poprzez g³osowanie nad bud¿etem. Z za³o¿eñ "Bud¿etu Obywatelskiego" wynika, ¿e mieszkañcy wiedz¹
lepiej, czego im potrzeba, a samorz¹d uzyskuje rzeczywiste, lepsze zdiagnozowanie potrzeb lokalnych mieszkañców.

BUD¯ET OBYWATELSKI NA 2018 ROK WYNOSI 200 TYS. Z£.

BUD¯ET OBYWATELSKI 2018
Informacja o zadaniach zg³oszonych do realizacji w ramach bud¿etu obywatelskiego

 (termin zg³aszania zadañ up³yn¹³ w dniu 16 lutego 2018 roku):
1. Plac rekreacyjno - zabawowy w G³ubczycach dz. nr 446/29
      (teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - plac miêdzy blokami przy ul. Krêtej).
2. Tê¿nia solankowa - Park Miejski w G³ubczycach
3. Œlizgaj siê z nami - budowa lodowiska w G³ubczycach -
     nieruchomoœæ nr 274/26 Osiedle Konstytucji 3 Maja (teren Szko³y Podstawowej Nr 3)
W terminie od 19 lutego do 9 marca 2018r. przeprowadzona zostanie weryfikacja proponowanych
do realizacji zadañ pod wzglêdem formalno - prawnym.
Do 14 marca 2018 roku - na stronie internetowej Gminy G³ubczyce opublikowane zostan¹
zweryfikowane wnioski wraz z uzasadnieniem o podjêtej decyzji.
Od  14 marca do  30 marca 2018 roku bêdzie trwa³a kampania informacyjna o zg³oszonych zadaniach.
                                                                                                                 Burmistrz G³ubczyc
                                                                                                                      Adam Krupa
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 Od 1 lipca 2013r. Gmina G³ubczyce  zobowi¹zana zosta³a
do prowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami ko-
munalnymi, zgodnego z zapisami ustawy oraz   z uwarun-
kowaniami miejscowymi.
      Obecnie, mieszkañcy p³ac¹ Gminie tzw. "podatek œmie-
ciowy", natomiast Gmina gospodaruje œrodkami z pobiera-
nych od mieszkañców op³at za odpady, egzekwuj¹c jedno-
czeœnie od wybranej w drodze przetargu firmy odpowiedni¹
jakoœæ us³ug.
    Na terenie Gminy G³ubczyce odbiorem i zagospodarowa-
niem odpadów komunalnych zajmuje siê firma Us³ugi Ko-
munalne Spó³ka z o.o. ul. Pocztowa 8; 48-100 G³ubczyce.
      Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy G³ubczy-
ce zorganizowana jest w systemie zarówno pojemnikowym
(w zabudowie wielorodzinnej) jak i workowo - pojemniko-
wym  (w zabudowie jednorodzinnej) - w oparciu o podzia³ na
nastêpuj¹ce frakcje odpadów:
- pojemnik/worek w kolorze niebieskim oznaczony napi-
sem "PAPIER" -  z przeznaczeniem na odpady z papieru, w
tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opa-
kowaniowe   z tektury,
 - pojemnik/worek w kolorze zielonym, oznaczony napisem
"SZK£O" (bia³e i kolorowe),  z przeznaczeniem na szk³o
bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szk³a,
za wyj¹tkiem szklanych odpadów budowlanych i szyb,
- pojemnik/worek w kolorze ¿ó³tym, oznaczony napisem
"METALE I TWORZYWA SZTUCZNE" - z przeznacze-
niem na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
odpady tworzyw sztucznych , w tym odpady opakowaniowe
tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomate-
ria³owe,
- pojemnik, worek w kolorze br¹zowym, oznaczony napi-
sem "BIO" z przeznaczenie na odpady kuchenne ulegaj¹-
ce biodegradacji z uwzglêdnieniem bioodpadów,
- popió³,
- pozosta³e zmieszane odpady komunalne, a tak¿e:
- przeterminowane leki - zbiórka w specjalnych pojemni-
kach, wystawionych w aptekach na terenie G³ubczyc.
     W ramach wywi¹zania siê z ustawowego obowi¹zku za-
pewnienia porz¹dku i czystoœci na terenie gminy zosta³ rów-
nie¿ utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych. PSZOK obs³ugiwany jest przez firmê Us³u-
gi Komunalne Sp. z o.o w G³ubczycach. ul. Pocztowa 8;
 Mieszkañcy samodzielnie mog¹ dostarczyæ odpady do Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W   PSZOK
przyjmowane s¹ bezp³atnie od mieszkañców Gminy G³ub-
czyce odpady takie jak:  zu¿yty sprzêt elektryczny i elektro-
niczny, przeterminowane leki, chemikalia, opony, metale, zu-
¿yte baterie i akumulatory ma³ogabarytowe, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórko-
we stanowi¹ce odpad komunalny, popió³, odpady biodegra-
dowalne, papier, tworzywa sztuczne, szk³o, odpady opako-
waniowe wielomateria³owe, zu¿yte opony.
        Nale¿y zauwa¿yæ, i¿ gospodarka odpadami komunalny-
mi stanowi wa¿ne wyzwanie w zakresie ochrony œrodowi-
ska. Sama iloœæ powstaj¹cych odpadów i ich ró¿norodnoœæ
zwiêksza siê z ka¿dym rokiem.
        Wiêkszoœæ towarów, które kupujemy w sklepach, jest
wykonana z plastiku, papieru, metalu, aluminium i innych

metali,  czyli tworzyw, które bêd¹ mog³y zostaæ ponownie wykorzy-
stane. Posegregowanie tych odpadów, powoduje, ¿e przestaj¹ one
byæ  odpadami komunalnymi, a staj¹ siê wartoœciowymi surowcami.
Przyk³adowo: puszki aluminiowe mo¿na poddawaæ recyklingowi nie-
skoñczon¹ iloœæ razy, a przetworzenie tony aluminium to oszczêd-
noœæ 4 ton rudy i 700 kilogramów ropy naftowej.
      Opakowania szklane równie¿ mo¿na przetwarzaæ nieskoñczon¹
iloœæ razy! Ponowne wykorzystanie jednej szklanej butelki to
oszczêdnoœæ 1100W energii, której potrzeba do wyprodukowania
nowej. Tyle energii wystarczy, by przez 5,5 godziny ogl¹daæ telewi-
zjê lub 22 godziny pracowaæ przy komputerze. Do produkcji 1 tony
papieru potrzeba oko³o 17 drzew. Drzewa te produkuj¹ w ci¹gu roku
tlen, który wystarczy³by dla 170 osób, a karton po mleku ma war-
toœæ energetyczn¹, która pozwala na zasilenie ¿arówki o mocy 40W
przez 1,5 godziny.
Czy wiesz, ¿e:
-  plastikowa butelka rozk³ada siê 500 lat!
-  puszka aluminiowa rozk³ada siê od 200 do 400 lat!
- Styropianowa tacka rozk³ada siê 500 lat!
- Torebka foliowa rozk³ada siê 300 lat!
Do dzia³añ w zakresie ograniczenia powstawania dodatkowych
odpadów komunalnych zaliczymy m.in.:
-  wypo¿yczanie zamiast kupowania przedmiotów rzadko u¿ywanych,
- kupowanie towarów bardziej trwa³ych i lepszej jakoœci
(np. sprzêtu elektronicznego),
- unikanie artyku³ów jednorazowych
 (np. sztuæców, reklamówek jednorazowych),
- kupowanie produktów, które nie s¹ nadmiernie pakowane
(np. warzywa i owoce luzem).
Pamiêtajmy, aby przed wyrzuceniem opakowania odpowiednio je
oczyœciæ. Przyk³adowo: Papier/Makulatura nie powinna byæ zat³usz-
czona i zabrudzona. Czyste i suche odpady s¹ bezzapachowe, co
umo¿liwi przechowywanie w wielu miejscach bez potrzeby ich co-
dziennego wyrzucania do pojemnika na odpady.
Podczas segregowania odpadów nale¿y oddzielaæ od siebie ele-
menty wykonane z ró¿nych materia³ów. Np.czysty, pusty s³oik
umieszczamy w pojemniku na szk³o, a jego wieczko w koszu na
metale i tworzywa sztuczne. Powinniœmy tak¿e odkrêcaæ nakrêtki
z butelek PET (warto je osobno gromadziæ, gdy¿ bardzo czêsto fun-
dusze pozyskiwane z ich zbiórki s¹ przekazywane na cele charyta-
tywne), a opakowania zgniataæ, aby zajê³y jak najmniej miejsca.
Odpady wielkogabarytowe (np. ³ó¿ka, szafy, fotele, krzes³a, skrzy-
nie, dywany itp.) ze wzglêdu na swoje rozmiary i masê s¹ odpadami
problemowymi. Prosimy o nie wystawianie/pozostawianie ich kilka
tygodni przed terminem odbioru, przy tzn. gniazdach, wiatach œmiet-
nikowych itp.  Nale¿y pamiêtaæ, i¿ odpady wielkogabarytowe mo¿-
na równie¿ bezp³atnie dostarczyæ do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
Drogi Mieszkañcu, odpady nale¿y wystawiaæ w dniu wywozu naj-
póŸniej do godz. 7.00 rano lub w dniu poprzedzaj¹cym wywóz .
Odpady wielkogabarytowe z terenu miasta i terenów wiejskich
odbierane s¹ w terminach wyznaczonych w harmonogramie dla
poszczególnych obszarów, po uprzednim zg³oszeniu!
Pamiêtaj! Segreguj¹c odpady p³acimy mniej za œmieci. Brak segre-
gacji - pozbywanie siê odpadów komunalnych jedynie  w sposób
zmieszany, skutkowaæ bêdzie zwiêkszeniem stawki za odbiór œmieci.
Wobec powy¿szego segregujmy œmieci razem!
                         Katarzyna Kurek  Inspektor ds. gospodarowania
        odpadami komunalnymi Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach

SEGREGOWANIE ŒMIECI PRZYNOSI KORZYŒCI!
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ZAPRASZAMY DO UDZIA£U W VIII EDYCJI
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO DLA DZIECI
    Tegoroczna edycja Konkursu og³oszona jest pod ha-
s³em "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy".
Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowañ
zwi¹zanych z prac¹   i zabaw¹ na terenach wiejskich, posze-
rzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeñstwa i higieny pra-
cy w gospodarstwie rolnym, popularyzowanie Wykazu
czynnoœci szczególnie niebezpiecznych zwi¹zanych z pro-
wadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno po-
wierzaæ dzieciom poni¿ej 16 lat,  rozbudzanie i rozwijanie
wra¿liwoœci estetycznej oraz indywidualnych zdolnoœci
twórczych uczniów szkó³ podstawowych.
Uczestnikami Konkursu mog¹ byæ uczniowie szkó³ pod-
stawowych w nastêpuj¹cych kategoriach:
*  I grupa wiekowa - klasy 0-III szko³y podstawowej
*  II grupa wiekowa - klasy IV-VII szko³y podstawowej
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej
w formacie A-3,   w dowolnej technice, na temat zapobiega-
nia najczêœciej wystêpuj¹cym w gospodarstwach rolnych
wypadkom - upadkom osób.
Konkurs przebiega w trzech etapach : powiatowym, woje-
wódzkim i centralnym.

Etap powiatowy konkursu bêdzie przebiega³ w Samodziel-
nym Referacie Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa
Lekarskiego Oddzia³u Regionalnego KRUS w Opolu oraz
poszczególnych Placówkach Terenowych KRUS.
   Komisje powo³ane przez Dyrektora OR wybior¹ po trzy
prace konkursowe w ka¿dej grupie wiekowej oraz ewentu-
alne wyró¿nienia i przeka¿¹ je do Komisji Wojewódzkiej
Konkursu. Wszyscy laureaci powiatowego etapu konkur-
su zostan¹ nagrodzeni podczas uroczystoœci podsumowu-
j¹cej I etap konkursu.
Etap wojewódzki konkursu bêdzie przebiega³ w Oddziale
Regionalnym KRUSw Opolu.
     Wojewódzka Komisja powo³ana przez Dyrektora OR wy-
bierze trzy najlepsze prace z obu grup wiekowych. Podsu-
mowanie Konkursu na etapie wojewódzkim odbêdzie siê w
Sali im. Lecha Kaczyñskiego w Opolskim Urzêdzie Woje-
wódzkim w Opolu, gdzie nast¹pi uroczyste wrêczenie na-
gród. W uroczystoœci wezm¹ udzia³ laureaci wraz z rodzica-
mi i opiekunami, nauczyciele, cz³onkowie komisji konkur-
sowej, przedstawiciele KRUS,
Prace wybrane przez Komisjê Wojewódzk¹ zostan¹ prze-
kazane do Komisji Centralnej w Centrali KRUS - trzy
najlepsze prace z obu grup wiekowych.
Prace plastyczne nale¿y przesy³aæ lub przekazywaæ do
Oddzia³u Regionalnego lub Placówek Terenowych KRUS
do dnia 06.04.2018r. Szczegó³y na temat konkursu mo¿na
znaleŸæ na stronie : www.krus.gov.

 ZAPRASZAMY DO UDZIA£U W XVI EDYCJI
OGÓLNOKRAJOWEGO KONKURSU

"BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE"
     Profilaktyka KRUS skupia siê na rozpowszechnianiu

wœród ubezpieczonych wiedzy o zagro¿eniach zdrowia i ¿ycia przy
pracy rolniczej, a tak¿e znajomoœci zasad bezpiecznej pracy. Jed-
nym z  dzia³añ jest Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodar-
stwo Rolne.
Udzia³ w Konkursie mog¹ wzi¹æ osoby pe³noletnie prowadz¹ce pro-
dukcyjn¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹, ubezpieczone w KRUS.
Podstaw¹ oceny gospodarstw s¹ stwierdzone w nich zagro¿enia.
Przy ocenie brane s¹ pod uwagê :
*  organizacja obejœcia i podwórza gospodarstwa,
*  ³ad i porz¹dek w obrêbie podwórza, zabudowañ i stanowisk pracy
*  stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
*  stan techniczny maszyn, urz¹dzeñ i narzêdzi w gospodarstwie
*  warunki obs³ugi i bytowania zwierz¹t gospodarskich,
* wyposa¿enie w ubrania robocze i œrodki ochrony osobistej,
* przechowywanie œrodków ochrony roœlin i innych substancji,
*  estetyka gospodarstw,
*  zastosowane rozwi¹zania organizacyjne, technologiczne i tech-
niczne wp³ywaj¹ce na bezpieczeñstwo osób pracuj¹cych i przebywa-
j¹cych w gospodarstwie rolnym.
Konkurs przebiega w trzech etapach : powiatowym, wojewódzkim
i centralnym.   I etap na poziomie powiatowym polega na przeprowa-
dzeniu wizytacji zg³oszonych do Konkursu gospodarstw przez Ko-
misjê Powiatow¹, któr¹ powo³a Dyrektor OR KRUS. Zadaniem Komi-
sji Regionalnej bêdzie wybranie trzech najbezpieczniejszych gospo-
darstw  i przekazanie sporz¹dzonej dokumentacji do Komisji Woje-
wódzkiej Konkursu. Wszyscy laureaci powiatowego etapu konkursu
zostan¹ nagrodzeni podczas uroczystoœci podsumowuj¹cej I etap

II etap na poziomie wojewódzkim polega na przeprowadzeniu wizyta-
cji trzech gospodarstw przez Komisjê Wojewódzk¹, po uprzednim
zapoznaniu siê z dokumentacj¹ przekazan¹ przez Komisjê Regionaln¹
oraz wybraniu jednego najbezpieczniejszego gospodarstwa; nastêp-
nie przekazaniu dokumentacji do Komisji Centralnej Konkursu. Pod-
sumowanie Konkursu na etapie wojewódzkim odbêdzie siê w Sali im.
Lecha Kaczyñskiego w Urzêdzie Wojewódzkim
III etap na poziomie Centralnym - Komisja Centralna przeprowadza
wizytacjê w gospodarstwie wybranym przez Komisjê Wojewódzk¹.
Zwyciêzca kategorii gospodarstwa indywidualne otrzy-
ma nagrodê g³ówn¹ Prezesa Kasy: ci¹gnik rolniczy!
Osoby zainteresowane udzia³em w konkursie w kategorii indywidual-
nej zapraszamy do imiennego zg³oszenia w terminie do 31 marca 2018r.
pod adresem w³aœciwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy
Regulamin i formularz zg³oszenia dostêpny jest na stronie interneto-
wej: www.krus.gov.pl/prewencja oraz we wszystkich jednostkach tere-
nowych KRUS. Opracowa³a: Mroszczak Katarzyna
Z-ca Dyr. Oddz.Regionalnego KRUS    w Opolu  Piotr Ciona
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 22 LUTEGO 2018R. W "SALI POD ANIO£EM" W RATUSZU MIEJSKIM
 KH ZWI¥ZKU HARCERSTWA POLSKIEGO   ŒWIÊTOWA£A DZIEÑ MYŒLI BRATERSKIEJ

      W spotkaniu uczestniczyli nie tylko harcerze, ale równie¿ przedstawiciele zaprzyjaŸnionych s³u¿b mundurowych: 10. Opolskiej
Brygady Logistycznej, Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej, KP Policji, KPP Stra¿y Po¿arnej i Zarz¹du Miejsko-Gminnego Zwi¹zku
OSP RP. Towarzyszy³y nam piosenki harcerskie, przygrywane przez dh. Józefa Kaniowskiego oraz  naszych harcerzy, dziêki czemu
mieliœmy zapewnion¹ prawdziwie harcersk¹ atmosferê. Na dope³nienie tego wydarzenia zorganizowaliœmy równie¿ ognisko, które
nie tylko pozwoli³o siê ogrzaæ w ten zimowy dzieñ ale równie¿ by³o piêknym symbolem harcerstwa.
    Z okazji Dnia Myœli Braterskiej wyró¿niliœmy równie¿ Instruktora Roku - Dh. Urszulê Wojciechowsk¹, Gromadê Zuchow¹ Roku -
"Weso³e Nutki" z Kietrza, Dru¿ynê Roku - "Iskry" z Lisiêcic oraz Dru¿ynê Starszoharcersk¹ Roku - "Tropiciele" z G³ubczyc.
  Honorowym Goœciem tego spotkania by³ równie¿ pp³k Wies³aw Zawiœlak, który z r¹k  Przewodnicz¹cego Rady Przyjació³ Harcer-
stwa Adama Krupy za d³ugoletni¹ wspó³pracê otrzyma³ pami¹tkow¹ statuetkê "Dar Serca". Podziêkowania otrzyma³y równie¿
druhny i druhowie ze Sztabu Akcji Zimowej.
   W roku 2018 Senat Rzeczpospolitej Polskiej przyj¹³ uchwa³ê ustanawiaj¹c¹ rok 2018 Rokiem Harcerstwa, podkreœlaj¹c tym samym
uznanie zas³ug Polskiego Harcerstwa oraz przysz³ej jego roli w wychowaniu m³odego pokolenia. Ponadto w roku 2018 Zwi¹zek
Harcerstwa Polskiego obchodzi swoje 100-lecie. W dniach 1-2 listopada 1918r.  przedstawiciele wszystkich oœrodków harcerskich
powsta³ych na ziemiach polskich spotkali siê na ZjeŸdzie, podczas którego uchwalili zjednoczenie organizacji harcerskich w jeden
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego.
  Na uroczystej zbiórce odby³o siê równie¿ Podsumowanie Harcerskiej Akcji Zimowej.  Od 15 - 26.01.2018r. odbywa³a siê Harcerska
Akcja Zimowa. Komenda Hufca ZHP wspólnie z zuchami, harcerzami, instruktorami oraz nauczycielami zapewni³a dzieciom  Gminy
G³ubczyce mo¿liwoœæ aktywnego spêdzania czasu podczas ferii zimowych. W programie przewidziano zawody sportowe, basen,
gry, konkursy, zabawy oraz spotkania ze s³u¿bami mundurowymi. Du¿o radoœci uczestnikom sprawi³o równie¿ wspólne pieczenie
kie³basek, a jedn¹ z najwiêkszych atrakcji by³y wyjazdy na lodowisko do Pszowa, w których dziennie uczestniczy³o ok. 50 osób.
Tegoroczna Akcja Zima nie by³aby mo¿liwa gdyby nie wsparcie i zaanga¿owanie wielu osób, którym z tego miejsca pragniemy
podziêkowaæ. To w³aœnie dziêki nim na terenie naszego powiatu maj¹ miejsce takie inicjatywy i przedsiêwziêcia. Sk³adamy serdeczne
podziêkowania ca³emu Sztabowi HAZ, instruktorom ZHP, nauczycielom, dyrektorom szkó³, s³u¿bom mundurowym: 10 Opolskiej
Brygadzie Logistycznej, Œl¹skiemu Oddzia³owi Stra¿y Granicznej, Policji,  Stra¿y Po¿arnej i Zarz¹dowi MGZ OSP RP.
 Patronat medialny nad ca³ym wydarzeniem objê³y lokalne media.                                                              Dh. Joanna Herbut
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W WIEKU 90 LAT

PRZEBUDOWA
 DWORCA    AUTOBUSOWEGO

    W styczniu br. rozpoczê³a siê przebudowa dworca PKS w G³ub-
czycach. Prace maj¹ce na celu budowê centrum przesiadkowego
polegaæ maj¹ na budowie pawilonu z poczekalni¹ i sanitariami,
wiaty - zadaszenie 4 nowych peronów, utworzony zostanie par-
king bike&ride, park&ride, powstanie ci¹g pieszo-rowerowy.

       Zmodernizowany zostanie tak¿e plac manewrowy i infrastruk-
tura towarzysz¹ca, w tym  kanalizacja deszczowa, sanitarna             i
wodoci¹gowa, przy³¹cz elektroenergetyczny z oœwietleniem te-
renu. Efekt wizualny dope³ni zagospodarowanie przynale¿nego
do dworca terenu zielonego i wykonanie nasadzeñ w postaci
drzew i krzewów.
     Ponadto zakupiony zostanie niskoemisyjny tabor dla trans-
portu publicznego w sk³ad, którego wejd¹ 3 busy.
     Przebudowa dworca PKS oraz zakup taboru s¹ czêœci¹ projek-
tu pn. "Zintegrowany Transport Subregionu Po³udniowego -
etap I" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wartoœæ
projektu wyniesie: 2.523.999,99 z³ przy dofinansowaniu ze œrod-
ków EFRR w wysokoœci 85 % kosztów w kwocie: 2.145.399,96 z³
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"SPÊDZAMY CZAS RAZEM - CZESKO-POLSKI PROJEKT
DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y Z KRNOVA I PIETROWIC"
- projekt
      Zespó³ Szkó³ w Pietrowicach, jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Pietro-
wicach oraz Stredisko Volneho Casu w Krnovie  i jednostka Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej w Krnovie we wspó³pracy z Policj¹ z Krnova realizuj¹ projekt wspó³finan-
sowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Regionalnego  w ramach "Funduszu
Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia"w Programie INTERREGV-A
Republika Czeska -Polska oraz bud¿etu pañstwa RP "Przekraczamy granice".
Ca³kowite wydatki kwalifikowalne mikroprojektu wynosz¹:
17 214,93 EUR . Dofinansowanie z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego: 14
632,69 EUR tj. 85%, Wspó³finansowanie z Bud¿etu Pañstwa: 860,74 EUR, tj. 5%, Wk³ad
w³asny: 1721,50 EUR
W ramach projektu realizowane s¹ nastêpuj¹ce dzia³ania:
Po stronie czeskiej wspólnie dla polskich i czeskich dzieci:
1. Warsztaty ceramiczne
2. Warsztaty Dzieciêcej TV plus wspólny kana³ Youtu-
be
3. Warsztaty rysunku i grafiki plus wystawa
4. Æwiczenia strzeleckie na strzelnicy laserowej
5. Gra terenowa - bieg na orientacjê
6. Warsztaty fotograficzne plus wystawa
7. Spotkanie rekreacyjne - gry czesko-polskie dla dzieci i
8. Weekend dla dzieci i m³odzie¿y do Hradec, mu-
zeum w Opawie
Po stronie polskiej wspólnie dla polskich i czeskich
dzieci:
1. Polsko - czeskie warsztaty ceramiczne
2. Warsztaty polsko - czeskiej telewizji dzieciêcej
3. Czesko - polskie æwiczenia ratunkowe
4. Wspólne czesko - polskie æwiczenia stra¿ackie
5. M³odzie¿owe æwiczenia stra¿ackie
6. Polsko - czeskie warsztaty fotograficzne po³¹czone z wystaw¹
7. Polsko - czeskie zawody stra¿ackie dla dzieci i m³odzie¿y
8. Festyn z okazji 120 lecia OSP i 750 lecia Pietrowic  - prezentacje   artystyczne.
W ramach projektu zostan¹ poniesione nastêpuj¹ce wydatki:
1. Wy¿ywienie uczestników. 2. Transport uczestników.
3. Zakup artyku³ów papierniczych (formy styropianowe, wst¹¿ki, brystole, liternic-
two, taœmy dekoracyjne, tasmy klej¹ce, kleje, itp.) do wykonania dekoracji przez
uczniów,  na terenie szko³y, œwietlicy wiejskiej  i plenerowej sceny.
4. Zakup wyposa¿enia do przeprowadzenia zajêæ tj.:
- Stra¿ackie ubranie koszarowe  m³odzie¿ - 8 kpl.
- Stra¿ackie buty koszarowe - m³odzie¿ - 8 par.
- Stra¿ackie ubranie koszarowe (bluza, spodnie, czapka) - dzieci 20 kpl.
- Kamera na warsztaty dzieciêcej telewizji i do nagrywania podczas ca³ego
    projektu i prezentacji na wspólnym kanale Youtube.
- Wydajny laptop z samodzieln¹ kart¹ graficzn¹ do monta¿u materia³u filmowego
podczas warsztatów dzieciêcej telewizji oraz przygotowania filmików na wspólny
kana³ Youtube, opracowanie zdjêæ w ca³ym okresie trwania projektu.
- Oprogramowanie do obróbki materia³u filmowego.
- Statyczny statyw dla ujêæ statycznych kamery.
- Aparat fotograficzny (lustrzanka) z wymiennym obiektywem i akcesoriami na
warsztaty fotograficzne po³¹czone z wystaw¹ zdjêæ w ramach promocji realizacji
projektu. - Glina ceramiczna.  Zestaw narzêdzi do modelowania (ró¿ne kszta³ty).
Szkliwa.  Formy gipsowe do wyrobu ceramiki.  Upominkowe koszulki promocyjne
dla uczestników. 3. Materia³y promocyjne: - Zestaw flagowy: stojak flagowy, drzewce
i flagi PL, CZ, EU/  Tablica pami¹tkowa (np. PCV) 100x50cm na œcianê szko³y
i œwietlicy wiejskiej. Baner promocyjny 5x1 m - 2 szt.
- Medale dla zwyciêzców zawodów.

NOWA SIEDZIBA
KLUBU  HDK  PCK

     17 lutego br. w Urzêdzie Miejskim w G³ub-
czycach mia³o miejsce uroczyste otwarcie no-
wej siedziby g³ubczyckiego Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi PCK. Sta³o siê to dziêki
staraniom burmistrza - Adama Krupy, które-
mu klub krwiodawców sk³ada serdeczne po-
dziêkowania za ¿yczliwoœæ i otwarte serca.
      A w uroczystoœci uczestniczyli: kapelan
krwiodawców - ks. Wojciech Modelski - pro-
boszcz parafii Go³uszowice, sekretarz gminy
- Anna Hauptman-G³ogiewicz, Zarz¹d klubu
HDK na czele z prezes - El¿biet¹ Kubal  i wi-
ceprezes - Wiolett¹ Makselan, rzecznik idei
czerwonokrzyskiej - Maria Farasiewicz i inni.
      Kapelan poœwiêci³ nowe lokum. By³y
¿yczenia i okolicznoœciowe przemówienia.
Spotkanie to, up³ywaj¹ce w mi³ej i serdecz-
nej atmosferze, zakoñczy³ s³odki poczêstu-
nek.

     W nowej siedzibie bêd¹ organizowane
spotkania Zarz¹du organizacji oraz tematycz-
ne i okolicznoœciowe zebrania krwiodawców.
Poprzednia by³a zbyt ciasna i nie mog³a na-
wet pomieœciæ liczne trofea i puchary zdoby-
te przez g³ubczycki klub w regionalnych czy
ogólnopolskich turniejach i konkursach. A
tych jest mnóstwo!
     Nasz klub, jak¿e zaanga¿owany w sw¹
dzia³alnoœæ spo³eczn¹, aktywnie dzia³a w lo-
kalnym œrodowisku, nale¿¹c do czo³owych
na OpolszczyŸnie. Organizuje szereg akcji
krwiodawczych, w³¹cza m³odzie¿ w te dzia³a-
nia, organizuje festyny i pikniki o nazwie
"Zbieramy Krew dla Polski". Inicjuje akcje
pomocy dla dzieci z ubogich rodzin np. "Go-
r¹czkê z³ota". Wspó³pracuje ze strukturami
samorz¹dowymi, s³u¿bami mundurowymi czy
Zespo³em Szkó³ Mechanicznych. Jego ak-
tywna dzia³alnoœæ jest widoczna i wysoko
oceniana na ziemi g³ubczyckiej.
      Krwiodawcy to skromni bohaterowie, któ-
rzy nie pragn¹ rozg³osu. Oddaj¹c krew - ra-
tuj¹ zdrowie i ¿ycie ludzkie. To wartoœæ nie-
oceniona!
                                                 Redakcja ZSM
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JAK BEZPIECZNIE
POS£UGIWAÆ SIÊ
PILARK¥ £AÑCUCHOW¥
     Pilarki, pi³y, siekiery to narzêdzia, których u¿yt-
kowanie niesie ryzyko wypadku - ich czêœci robo-

cze s¹ bowiem nieos³oniête i bardzo ostre. Przy pracy z tymi narzêdzia-
mi nale¿y pamiêtaæ o stosowaniu zasad BHP. Drewno w gospodar-
stwach rolnych ma szerokie zastosowanie jako materia³ budowlany
oraz do ogrzewania powierzchni gospodarczej i mieszkalnej. Niew³aœci-
we u¿ytkowanie narzêdzi s³u¿¹cych do jego pozyskiwania i obróbki
mo¿e zakoñczyæ siê powa¿nym wypadkiem.
Aby unikn¹æ wypadków z udzia³em narzêdzi do obróbki drewna

* zdobyæ odpowiedni¹ wiedzê o
ich stosowaniu;
* w³aœciwie konserwowaæ oraz
obs³ugiwaæ narzêdzia takie jak:
pilarki, pi³y tarczowe, kosy spa-
linowe oraz   siekiery;
* nie demontowaæ systemów
bezpieczeñstwa w pilarkach i pi-

³ach tarczowych;
* stosowaæ podczas pracy w³aœciw¹ odzie¿ robocz¹, obuwie oraz ochro-
ny twarzy i s³uchu.
     Pilarka 353 TRIO BREAK Husqvarna oznaczona znakiem bezpie-
czeñstwa KRUS posiada odpowiednie zabezpieczenia zapewniaj¹ce
bezpieczeñstwo pracy przy pozyskiwaniu surowca drzewnego. Ogól-
ne zasady bezpieczeñstwa pracy z pilark¹ ³añcuchow¹ oraz jej konser-
wacji:
 * pilarki ³añcuchowej wolno u¿ywaæ wy³¹cznie do ciêcia drzewa i przed-
miotów drewnianych;
* przed pierwszym uruchomieniem nale¿y dok³adnie przeczytaæ instruk-
cjê obs³ugi i stosowaæ siê do zaleceñ tam zawartych;
* wykonuj¹c prace w strefie roœlinnoœci ³atwopalnej oraz w czasie su-
szy nale¿y posiadaæ w pobli¿u gaœnice (zagro¿enie po¿arowe);
* pracuj¹c pierwszy raz z u¿yciem pilarki nale¿y zwróciæ siê do sprzedaw-
cy o zademonstrowanie  bezpiecznego sposobu u¿ytkowania;
 pilarki wolno u¿ywaæ tylko wtedy, gdy znajduje siê ona w nienagan-
nym stanie technicznym;  nie wolno przystêpowaæ do pracy bêd¹c pod
wp³ywem alkoholu, narkotyków lub leków, które mog¹ oddzia³ywaæ na
zdolnoœæ reakcji;
* pracuj¹c z pilark¹ nale¿y byæ w dobrej kondycji, wypoczêtym,
* w razie zbli¿enia siê osób postronnych lub zwierz¹t nale¿y natych-
miast zatrzymaæ maszynê i uk³ad tn¹cy;
*  kiedy urz¹dzenie nie bêdzie u¿ywane, nale¿y od³o¿yæ je w bezpiecz-
ny sposób, tak aby nikomu nie zagra¿a³o;
* podczas u¿ywania pilarki nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ;
* nigdy nie nale¿y podejmowaæ siê prac, które mog¹ byæ zbyt trudne
lub których zagro¿eñ nie s¹ Pañstwo w stanie ca³kowicie oszacowaæ;
* nale¿y stosowaæ wy³¹cznie akcesoria i oprzyrz¹dowanie dostarczone
przez producenta, dopuszczone do monta¿u do tego typu urz¹dzenia oraz
u¿ywaæ wy³¹cznie oryginalnych czêœci zamiennych.
Pilarka zosta³a skonstruowana tylko i wy³¹cznie do ciêcia jednego ma-
teria³u - drewna. Nigdy nie tnij na niej innych materia³ów!
Pamiêtaj, ¿e ³añcuch obraca siê z prêdkoœci¹ blisk¹ 100 km/h. Praca z
pilark¹ jest zabroniona w przypadku dzieci i m³odzie¿y poni¿ej 18 roku
¿ycia, wyj¹tek stanowi m³odzie¿ powy¿ej 16 roku ¿ycia ucz¹ca siê za-
wodu i pracuj¹ca pod nadzorem doros³ych.
Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeñstwa mo¿e stanowiæ zagro¿e-
nie dla ¿ycia.
Ÿród³o: www.krus.gov.pl

"DOBRO TO NIE JEST WIEDZA
- TO JEST CZYN"

                                Romain Rolland
      W myœl tej sentencji
Przedszkole nr 3 z tradycja-
mi wraz z Miejskim ¯³ob-
kiem postanowi³o wesprzeæ
Opolskie Stowarzyszenie
Przyjació³ Zwierz¹t. Czy-
nem, o którym mowa w na-
g³ówku by³a zbiórka darów
na rzecz zwierz¹t z g³ubczyc-
kiego "Przytuliska" - miesz-
cz¹cego siê przy ulicy To-
rowej.
      Do w³¹czenia siê w tê
inicjatywê zachêciliœmy na-
szych niezawodnych rodzi-
ców wraz  z dzieæmi. W
przedszkolu og³oszono zbiórkê oraz wyznaczono miejsca,
w których sk³adane by³y wszystkie podarunki m.in. sucha
i mokra karma dla kotów i psów.
Dziêki organizacji akcji zyskali nie tylko podopieczni "Przy-
tuliska", ale tak-
¿e nasze dzieci.
Panie wycho-
wawczynie na-
wi¹zuj¹c do ce-
lów - jakim s³u¿y-
³a zbiórka -  pro-
wadzi³y w gru-
pach rozmowy
dotycz¹ce idei
organizacji akcji charytatywnych. Dzieci pozna³y korzyœci
p³yn¹ce z niesienia pomocy innym - nie tylko ludziom, ale
równie¿ zwierzêtom. Ju¿ nied³ugo spotkamy siê z okazji
"Dnia kota" z Pani¹ Barbar¹ Lenartowicz prowadz¹c¹ "Przy-
tulisko" w naszym przedszkolu. Pani Basia przeprowadzi
krótk¹ prelekcjê na tematy zwi¹zane z opiek¹ nad zwierzê-
tami, dzieci bêd¹ mia³y wówczas szansê poznaæ bli¿ej pra-
cê pani Basi, zaznajomiæ siê z obowi¹zkami oraz potrzeba-
mi placówki, a tak¿e poznaæ historie porzuconych, nie-
chcianych i nieszczêœliwych psiaków i kotków.
       G³ównym celem zbiórki by³o przede wszystkim wspar-
cie podopiecznych Przytuliska, a ponadto uwra¿liwienie
dzieci na potrzebê i koniecznoœæ niesienia pomocy innym
oraz kszta³towanie postaw zaanga¿owania, otwartoœci,
¿yczliwoœci oraz bezinteresownoœci wzglêdem innych.
       W ramach wdziêcznoœci nasze Przedszkole otrzyma³o
dyplom  z podziêkowaniem za przyst¹pienie do akcji od
Opolskiego Stowarzyszenia Przyjació³ Zwierz¹t w Opolu
oraz osobiste podziêkowanie od Pani Barbary, której ser-
decznie dziêkujemy za mi³¹ wspó³pracê - z nadziej¹ na jej
dalsze rozwiniêcie. Najszczersze podziêkowania kierujemy
do naszych wspania³ych rodziców i ich dzieci za aktywne
w³¹czenie siê do akcji i ka¿dy z³o¿ony dar dobrego serca.
"Etyka szacunku dla ¿ycia nakazuje nam wszystkim poszu-
kiwaæ sposobnoœci, by za tyle z³a, wyrz¹dzonego zwierzê-
tom przez ludzi, poœpieszyæ im z jak¹kolwiek pomoc¹".
Albert Schweitzer
                             Agnieszka Beleæ
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GOŒCIE W PRZEDSZKOLU NR 3
        Czas zimowych mie-
siêcy grudnia i stycznia
to czas wielu spotkañ.
     W naszym przedszko-
lu goœci³y babcie z Domu
Dziennego Pobytu zapro-
szone do nas na ludowe
przedstawienia jase³kowe,
w których zaœpiewa³y i za-
tañczy³y góralki, a g³os
naszego rodaka papie¿a
Jana Paw³a II zabrzmia³ do
zgromadzonych. Przed
Œwiêtami Bo¿ego Naro-
dzenia na naszej przed-
szkolnej Wigilii goœciliœmy Burmistrza Adam Krupê, który razem
z nami dzieli³ siê op³atkiem, œpiewa³ kolêdy i  czêstowa³ siê wigi-
lijnymi potrawami, a potem wrêczy³ dzieciom prezenty: s³odycze
i piêkne puzzle z budowlami G³ubczyc. Dziêkujemy. Odwiedzili
nas równie¿ babcie i dziadkowie z okazji ich œwiêta. Przedszkola-
ki zaprezentowa³y siê z programem patriotycznym i ludowym.
Niejedna ³za pop³ynê³a dziadkom, kiedy maluchy ratowa³y or³a
ze szponów drapie¿ników i gdy œpiewa³y "Kocham Ciê Polsko".
A kiedy zabrzmia³a "Studzienka", "U³ani" czy "Czerwone jab³usz-
ko" dziadkowie zaœpiewali razem z wnukami. Takie chwile, pe³ne
emocji buduj¹ wiêzi, ucz¹ wzajemnego szacunku spotykaj¹cych
siê pokoleñ.  Dziêkujemy naszym drogim goœciom za ciep³o,
szczere s³owa zachwytu, za radoœæ i uœmiech, dla których warto
poœwiêciæ tyle prób. Dziêkujemy i zapraszamy znów…
                                                                         Barbara Bo¿êcka

        DZIEÑ BABCI  DZIADKA W DPS
      Sta³o siê tradycj¹, ¿e grupa starszaków z oddzia³u przed-
szkolnego Publicznej Szko³y Podstawowej w Klisinie odwie-
dza mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej. Tak te¿ by³o
i w tym roku.

DZIEÑ BABCI I DZIADKA  W KLISINIE
   8 lutego 2018r.  w Szkole Podstawowej w Klisinie odby³a siê
uroczystoœæ z okazji Dnia Babci i Dziadka - to najpiêkniejsze
dni w roku. W tych dniach babcie  i dziadkowie obdarzani s¹
szczególnymi dowodami mi³oœci.
     Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiaæ wy-
stêpy swoich wnucz¹t. Dla kochanych goœci rodzice przygoto-
wali poczêstunek w postaci ciasta, kawy i  herbaty, a dzieci  wspa-

nia³y program artystyczny.
Uroczystoœæ rozpoczê³a Pani
Teresa, która serdecznie przy-
wita³a przyby³ych goœci i z³o-
¿y³a  ¿yczenia wszystkim bab-
ciom i dziadkom. W  piêknie
udekorowanej sali gimnastycz-
nej dzieci pod kierunkiem  wy-

chowawczyñ przedstawi³y  piêkny program artystyczny. W wiêk-
szoœci by³y to wzruszaj¹ce wiersze i piosenki okolicznoœciowe,
zwi¹zane tematycznie z tym¿e œwiêtem. Oprócz monta¿u s³owno
- muzycznego, szanowni goœcie obejrzeli tak¿e pokazy taneczne
w wykonaniu dzieci oddzia³u przedszkolnego i uczniów.  Wy-
stêp bardzo siê podoba³, o czym œwiadczy³y gromkie brawa.
Atmosfera tej uroczystoœci by³a wspania³a, podziêkowaniom ze
strony goœci nie by³o koñca. Dzieci poczu³y siê prawdziwymi
gospodarzami naszej placówki. Poprzez wiersz, piosenkê i ta-
niec, mog³y wyraziæ kochanym babciom i dziadkom, swoje uczu-
cia za trud w³o¿ony w ich wychowanie. Spotkanie up³ynê³o w
mi³ej i serdecznej atmosferze. Szczêœliwe i uœmiechniête twarze
Babæ i Dziadków po raz kolejny ukaza³y nam, jak wa¿ne s¹ takie
spotkania i wspólnie spêdzone chwile z wnukami.
                                                            M. Przybys³awska

   1. lutego 2018r. przejête, ale pe³ni dumy przedszkolacy przed-
stawi³y mieszkañcom zaprzyjaŸnionego Domu swój program.
By³a inscenizacja "Rzepki", recytacja wierszy, piosenka o dziad-
ku, gra na instrumentach no i oczywiœcie tañce. Wystêpy dzieci
zosta³y nagrodzone gromkimi brawami, a pani Gabrysia trady-
cyjnie zadba³a te¿ o s³odki poczêstunek.
   A ¿eby nie by³o przykro pracuj¹cym tam babciom, zosta³y za-
proszone do tañca przy piosence "Babciu, droga babciu po-
wiedz mi…"
      To by³ wyj¹tkowy dzieñ, pe³en uœmiechu, radoœci i dumy. Szczê-
œliwe i rozpromienione twarze "dziadków" ukaza³y nam, jak wa¿ne
s¹ takie spotkania. A dzieci od najm³odszych lat ucz¹ siê wra¿liwo-
œci i szacunku w stosunku do chorych i starszych ludzi.
                                                                                    T.Micek
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     Komendant Hufca ZHP hm Ryszard Kañtoch
przekaza³ podziêkowania dla Zak³adu Karnego  za
dotychczas okazan¹ pomoc  Okazj¹ by³ zorgani-
zowany 25 stycznia br. apel podsumowuj¹cy Har-
cersk¹  Akcjê Zimow¹.
       Komenda Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w G³ub-
czycach by³a organizatorem AKCJI ZIMA 2018,  Uczestnikom
zimowiska zapewniano posi³ki oraz opiekê instruktorsk¹. Or-
ganizowano zawody sportowe, gry, zabawy, projekcje bajek,
konkursy i wejœcia na basen. G³ubczycki zak³ad karny czyn-
nie w³¹czy³ siê w pomoc w organizacji przedsiêwziêcia, kieru-
j¹c do pomocy nieodp³atnie zatrudnienionych osadzonych.

    Nasz Zak³ad Karny od wielu lat wspó³pracuje ze œrodowi-
skiem lokalnym anga¿uj¹c skazanych do nieodp³atnych prac
na rzecz  podmiotów samorz¹dowych. Na poczet Zwi¹zku
Harcerstwa Polskiego w 2017 r. osadzeni przepracowali blisko
3 tys. godzin, co w przeliczeniu daje kwotê ponad 40  tys. z³.
     W trakcie spotkania Z-ca Dyrektora Zak³adu Karnego  por. 
S³awomir Ptak us³ysza³ bardzo ¿yczliwe s³owa uznania i po-
dziêkowania od œrodowiska harcerskiego oraz uczestników Akcji
Zima, 2018 r.  Stanowi to  przyk³ad, ¿e funkcjonariusze S³u¿by Wiê-
ziennej chêtnie wspieraj¹ samorz¹d oraz instytucje.  Jeœli mo¿na po-
móc, to zawsze mo¿na na nas liczyæ.
Wiêcej na http://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-glubczycach
Tekst i zdjêcia: ppor. Bart³omiej Kawulok

      W  Zak³adzie Karnym  w G³ubczycach zakoñczy³o
siê piêæ zaplanowanych w ubieg³ym roku szkoleñ, re-
alizowanych w ramach projektu pn. "Podniesienie kwa-
lifikacji zawodowych wiêŸniów w celu ich powrotu na ry-
nek pracy po zakoñczeniu odbywania kary pozbawie-
nia wolnoœci".

    W 2017 roku na terenie Zak³a-
du Karnego  przeprowadzono
³¹cznie 5 szkoleñ w zawodach: 
brukarz (3) i  technolog wykoñ-
czenia wnêtrz (2). W sumie zawo-
dowe kwalifikacje zdoby³o 59 osa-
dzonych. Z grupy koñcz¹cych
kursy ponad 70 procent osadzo-
nych zosta³o zatrudnionych pod-
czas odbywania kary.
       Szkolenia realizowane by³y
w zakresie Dzia³ania 2.7 "Zwiêk-
szenie szans na zatrudnienie
osób szczególnie zagro¿onych

wykluczeniem spo³ecz-
nym" Programu Opera-
cyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój na lata 2014-
2020, finansowanego ze
œrodków Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.
      Na rok 2018 zaplano-
wano kontynuacjê kur-
sów zawodowych w po-

staci piêciu kolejnych
szkoleñ w profesjach:
brukarza (3), technolog
wykoñczenia wnêtrz (1)
oraz fryzjer (1).
Cel projektu:
1) wzrost aktywnoœci  za-
wodowej i spo³ecznej
wiêŸniów,“2) zwiêkszenie
zdolnoœci wiêŸniów
do zatrudnienia,“3) naby-

cie przez osadzonych  nowych umiejêtnoœci zawodowych i ich od-
nalezienie siê na rynku pracy.
     Planowane efekty:“Dziêki wsparciu unijnych funduszy skazani
zdobêd¹ umiejêtnoœci, które pozwol¹ im znaleŸæ zatrudnienie, naj-
pierw na terenie zak³adu karnego, a póŸniej na wolnoœci. Kursy za-
wodowe s¹ uzupe³nieniem Rz¹dowego Programu Pracy WiêŸniów,
który jest te¿ odpowiedzi¹ na potrzeby pracodawców.
Nazwa projektu:“„Podniesienie kwalifikacji zawodowych wiêŸniów
w celu ich powrotu na rynek pracy po zakoñczeniu odbywania kary
pozbawienia wolnoœci” realizowany jest w ramach Programu Ope-
racyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020.
Wartoœæ projektu: 132 249 773,70 PLN
Wk³ad Europejskiego Funduszu Spo³ecznego: 111 460 109,27 PLN
Wiêcej na  http://sw.gov.pl/jednostka/zaklad-karny-w-glubczycach
                                    Tekst i zdjêcia: ppor. Bart³omiej Kawulok

OG£OSZENIE Burmistrz G³ubczyc informuje o
podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez wywieszenie
     na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach
oraz umieszczeniu na jego stronie internetowej w dniu:
1. 01.02.2018 r. wykazów obejmuj¹cych przeznaczone do zby-
cia n/w nieruchomoœci:
a) nieruchomoœæ niezabudowana, po³o¿ona w G³ubczycach
ul. Miarki, oznaczona jako dzia³ka nr 618/9 o pow. 0,1439 ha;
b) nieruchomoœæ niezabudowana, po³o¿ona w G³ubczycach
ul. Miarki, oznaczona jako dzia³ka nr 618/11 o pow. 0,1206 ha;
c) nieruchomoœæ niezabudowana, po³o¿ona w G³ubczycach
ul. Miarki, oznaczona jako dzia³ka nr 618/7 o pow. 0,1322 ha;
d) nieruchomoœæ niezabudowana, po³o¿ona w G³ubczycach
ul. Miarki, oznaczona jako dzia³ka nr 618/6 o pow. 0,1588 ha;
2. 07.02.2018 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœæ przezna-
czon¹ do oddania w dzier¿awê, w G³ubczycach przy  ul. Koziel-
skiej,    obejmuj¹c¹ czêœæ dzia³ki nr 331/2.

PROJEKT PT. "ZE SMAKIEM DO WSZYSTKIEGO" >>>>>STR.18
   Miejski Oœrodek Kultury w G³ubczycach oraz Stredisko Volneho Casu w Vitkovie realizuj¹ projekt wspó³finansowany ze œrodków
Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach "Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia" w Programie
Wspó³pracy Transgranicznej INTERREGV A Republika Czeska -Polska oraz bud¿etu pañstwa RP "Przekraczamy granice".
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  INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI ELITY
 W BADMINTONIE ...

... odby³y siê  w Lubinie w dniach 01-04.02.2018r.  Œwietnie
spisa³ siê zawodnik LKS Technik G³ubczyce Przemys³aw Szy-
d³owski. Przemek zdoby³ dwa br¹zowe medale, jeden w grze
podwójnej graj¹c w  parze z Paw³em Œmi³owskim z klubu
Hubal Bia³ystok i drugi w grze mieszanej w parze z Jarolin¹
Szubert z klubu Chojnik Jelenia Góra.
Serdecznie gratulujemy naszemu zawodnikowi.

"OPEN DUTCH 2018"
 TAEKWONDO

       W dniach 27-28.01.2018
w Helmond ko³o Eindhoven

 (Holandia) odby³ siê miêdzyna-
rodowy turniej Taekwondo

Open Dutch.
      Startowa³o w nim 607 zawod-
ników z Rosji, Ukrainy, Wielkiej
Brytanii, Walii, Irlandii, Norwegii,
Szwecji, S³owenii, Finlandii, Aler-
gii, Belgi, Francji, Niemiec, Pol-
ski, Kanady, W³och  i Holandii.
Zawody odbywa³y siê na 10 plan-
szach w trzech konkurencjach:
walkach, uk³adach i testach si³y.
LKS Sparta G³ubczyce i Pietrowi-
ce zdoby³ 5  z³otych, 3 srebrne i 3
br¹zowe medale. W kategorii se-
niora  nasz  klub w klasyfikacji
medalowej zaj¹³ I m oraz wygrali-
œmy w kategorii seniora konku-
rencje testów si³y i uk³adów. Wy-
niki seniorów: Karolina Konik za-
jê³a I m w testach si³y, III m walki
i III m walki kategoria otwarta,
Paulina Szpak I m uk³ady i II m
walki, Olga Jab³oñska I m walki
i II m uk³ady i Bartosz S³odkowski
I m w testach si³y i III m walki ka-
tegoria otwarta. Bardzo dobrze
spisali siê tak¿e nasi juniorzy zajmuj¹c czo³o-
we miejsca: Kinga Sztucka II m walki i Jakub
Brewus I m walki. Wszechstronne przygoto-
wanie naszych zawodników pozwoli³o na wy-
grywanie we wszystkich konkurencjach. By³
to pierwszy w tym roku turniej sprawdzaj¹cy
przed zbli¿aj¹cymi siê Mistrzostwami Europy
Taekwondo w Maribor w S³owenii oraz Pucharem Œwiata w Syd-
ney w Australii.  Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy
bardzo wysokich wyników i ¿yczymy dalszych sukcesów w nad-
chodz¹cym sezonie.                                                            DJ

9. lutego 2018r w Te-
atrze im. Jana Kocha-
nowskiego w Opolu od-
by³a siê Gala Sportow-
ców naszego wojewódz-
twa. Obecnoœci¹ za-
szczycili wybitni spor-
towcy i trenerzy nasze-
go województwa minio-
nych 50 lat. Powiat G³ubczycki reprezentowali:
1. Sportowiec roku Daria Baran z Teakwondo
2. Trener roku Janusz Ho³da z LZS Karate-Do (foto)
3. Dru¿yna roku Lew G³ubczyce - siatkówka
Bardzo dziêkujê wszystkim tym, którzy oddali swoje g³osy na
mnie, co by³o uwieñczeniem mojej wieloletniej pracy z nasz¹
utalentowan¹ m³odzie¿.
                                                                                                 JH

SPORTOWIEC ROKU 2017
W teatrze im Jana Kochanowskiego w Opolu w dniu

09.02.2018 odby³a siê fina³owa gala plebiscytu NTO i Urzêdu
Marsza³kowskiego "Sportowiec Roku 2017" Województwa
Opolskiego. W gronie nominowanych do tytu³u "Najpopular-
niejszy Sportowiec"  znaleŸli siê sportowcy,    którzy w 2017
roku byli autorami najwiêkszych sukcesów oraz  reprezentanci
najpopularniejszych   dyscyplin zespo³owych.  Wyró¿nienia
i nagrody wrêcza³ Marsza³ek Województwa Opolskiego  An-
drzej Bu³a i Wicemarsza³ek  Stanis³aw Rakoczy.

    Wœród nominowanych w kategorii juniora by³a zawodnicz-
ka Ludowego Klubu Sportowego Sparta w G³ubczycach - Da-
ria Baran. Daria w 2017 roku zdoby³a z³oty medal w uk³adach
dru¿ynowych  i srebrny medal w walkach dru¿ynowych na
Pucharze Europy Taekwondo. Za wysokie wyniki na arenach
krajowych i miêdzynarodowych zosta³a wyró¿niona Nagrod¹
Marsza³ka Województwa Opolskiego. Dziêki g³osom kibiców
Daria  zajê³a pierwsze  miejsce w  kategorii najpopularniejszego
sportowca 2017 roku w powiecie g³ubczycki i zakwalifikowa³a
siê do fina³u wojewódzkiego.  Wszystkim kibicom bardzo
dziêkujemy za oddane g³osy.                                               DJ
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NOWOROCZNE SPOTKANIE KRESOWIAN
        Grudzieñ i styczeñ to miesi¹ce dorocznych spotkañ op³atkowych ró¿nych œro-
dowisk. Jedno z nich mia³o charakter szczególny. To spotkanie op³atkowe Kresowian
ziemi g³ubczyckiej. Zorganizowane zosta³o przez Towarzystwo Mi³oœników Lwowa
i Kresów Po³udniowo-Wschodnich oddzia³ G³ubczyce pod przewodnictwem prezesa
Edwarda Wo³oszyna i jego zastêpcê-Kazimierza Naumczyka, a prowadzone przez
moj¹ osobê odby³o siê 27 stycznia 2018 r. w sali balowej Hotelu Domino. Wziê³o w
nim udzia³ ponad sto osób!
      Wœród licznie zgromadzonych goœci nie mog³o zabrakn¹æ przedstawicieli organi-
zacji krajowych i wojewódzkich. Wœród nich wyró¿niæ nale¿y prezydenta Œwiatowe-
go Kongresu Kresowian -Jana Skalskiego z Bytomia czy wiceprezesa zaprzyjaŸnio-
nego Stowarzyszenia Kresowian z K-KoŸla - Mieczys³awa Hamadê. W³adze samorz¹-
dowe reprezentowa³ nasz burmistrz-Adam Krupa, notabene, tak¿e Kresowiak.
    Warto te¿ wspomnieæ o obecnoœci dr nauk humanistycznych- Barbary Górnickiej-
Naszkiewicz, której praca doktorska, ,,obroniona" w paŸdzierniku ubieg³ego roku,
nosi tytu³ ,,Dziedzictwo kulturowe g³ubczyckich Kresowian".
     Noworoczn¹ uroczystoœæ uœwietni³ swym wyst¹pieniem goœæ specjalny, prof. Sta-
nis³aw S³awomir Nicieja, promuj¹cy przy tej okazji X tom swej ,, Kresowej Atlantydy"
i inne publikacje dotycz¹ce historii Kresów II RP.
    Skoro op³atek to i obecnoœæ kapelana Kresowiaków- ks. Adama Szubki- proboszcza
parafii Bogdanowice i kustosza  Sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej z Monasterzysk.
 Najpierw przywitanie przez prezesa Edwarda Wo³oszyna, potem okolicznoœciowe prze-
mówienia goœci, wreszcie symboliczne prze³amanie siê op³atkiem, ¿yczenia, lampka szam-
pana, smaczne kresowe jad³o i d³ugie, kuluarowe rozmowy, wspólne fotografie…
    Punkt kulminacyjny spotkania stanowi³ niew¹tpliwe koncert ¿eñskiego zespo³u
wokalnego ELEGIA z miejscowoœci Sarny na Wo³yniu. W jego wykonaniu mo¿na
by³o us³yszeæ piêkne ukraiñskie kolêdy, polskie pieœni ludowe, a tak¿e œwiatowe
przeboje, oczywiœcie w jêzyku ukraiñskim.

Chórzyœci, o których tu mowa, dzia³aj¹ przy koœciele garnizonowym Korpusu
Ochrony Pogranicza we wspomnianych Sarnach.  Ubrani  w ciekawe, stylizowane
stroje, przybyli na tê noworoczn¹  uroczystoœæ ze swoim opiekunem - polskim ksiê-
dzem W³adys³awem £ukasiewiczem przy okazji koncertowania po OpolszczyŸnie.
     Tego œwi¹tecznego wieczoru nie mog³o zabrakn¹æ nutki poetyckiej. Recytowane przez
Podolanina - Zygmunta Kosowskiego wiersze jego autorstwa, by³y swoist¹ podró¿¹ senty-
mentaln¹ na Kresy. Przepe³nione bólem i gorycz¹ wywo³a³y wiele emocji   i wzruszeñ!

Prê¿nie dzia³aj¹ce g³ubczyckie Towarzystwo Mi³oœników Lwowa i Kresów
P³d-Wsch. od szeregu lat organizuje owe spotkania op³atkowe czy tzw. Dni Kresowe.
Lecz to nie wszystko! Patronuje bowiem licznym przedsiêwziêciom   kulturalnym,
historycznym, jak i  konkursom (literacki, plastyczny, itp.). Zarz¹d tego stowarzysze-
nia inicjuje  pielgrzymki na Kresy, gromadzi materia³y historyczne, archiwizuje je,
a przede wszystkim kultywuje i popularyzuje tradycje kresowe; czci pamiêæ przod-
ków bestialsko pomordowanych przez banderowców, a co najistotniejsze, zaszczepia
w m³odym pokoleniu mi³oœæ do Kresów - ziemi praojców.
Ocala od zapomnienia!
    Maria Farasiewicz -Kresowianka z dziada, pradziada   (>>> foto str.20 GG)

Kresy nostalgiczne, Kresy sentymentalne
Przez G³ubczyckie Towarzystwo
Mi³oœników Lwowa…
Od lat wielu popularyzowane.

Poezj¹, pieœni¹ czczone,
otoczone kultem;
W obrazach przywo³ywane,
Malowane akwarel¹ i na p³ótnie.

Kresy idylliczne, tak¿e refleksyjne;
Te pe³ne zadumy,
Jak te¿ przepe³nione goryczy pio³unem.
W sferze sakrum i profanum istniej¹ce;
We ³zach naszych praojców
Za dawn¹ Rzeczpospolit¹ têskni¹cych.

Kresy w losach Polaków
wypêdzonych z Ojczyzny;
W symbolicznej grudce ziemi,
W wierze przodków,
ich mi³oœci i nadziei.

Kresy wci¹¿ ¿ywe w g³osie
,,Lwowskiej Fali'';
W dialogach Szczepka i Toñka,
W humorze,
który przetrwa³ ca³e pokolenia.

Kresy wskrzeszone
 w op³atkowych spotkaniach;
W œwi¹tecznych
i noworocznych ¿yczeniach,
W spojrzeniu wstecz
 i odwiecznym marzeniu.
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                                                                          PODZIÊKOWANIE
KOMENDA HUFCA ZWI¥ZKU HARCERSTWA POLSKIEGO IM. BP. A. ADAMIUKA

pragnie podziêkowaæ
harcerzom, instruktorom ZHP, dyrektorom szkó³ z ca³ego Powiatu G³ubczyckiego, jednostkom OSP

i przyjacio³om harcerstwa za pomoc i zaanga¿owanie w akcjê charytatywn¹
  26. Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
"Dla wyrównania szans w leczeniu noworodków".

 . Dziêkujemy za wasz¹ obecnoœæ i wielkie serce! Do tegorocznej akcji w³¹czy³o siê a¿ 86 wolontariuszy
 wspieranych przez liczne grono zuchów, harcerzy i m³odzie¿y niezrzeszonej.

 Wszystkim którzy przyczynili siê do tak wysokiego wyniku zbiórki sk³adamy serdeczne podziêkowania.
      Tegoroczny wynik fina³u zbiórki dziêki hojnoœci darczyñców powiatu g³ubczyckiego wyniós³ ponad 60 558 z³.
Do akcji  w³¹czy³y siê z wieloma atrakcjami wszystkie szko³y podstawowe i ponadpodstawowe, jednostki Ochotniczych

Stra¿y Po¿arnych, Zespó³ Opieki Zdrowotnej, Stajnia na Warszawskiej i zespo³y muzyczne. Dziêki Radnym Koalicji oraz
Ko³u Gospodyñ Wiejskich z Nowej Wsi G³ubczyckiej na wolontariuszy i mieszkañców G³ubczyc czeka³a równie¿ gor¹ca

grochówka. W trosce o wolontariuszy Us³ugi Komunalne  przekaza³y drewno na rozpalenie orkiestrowego ogniska,
dziêki temu  wolontariusze i mieszkañcy mogli siê ogrzaæ w ten zimowy wieczór.

                                                                                                                                                                                Dh. Joanna Herbut

76. ROCZNICA POWO£ANIA ARMII KRAJOWEJ
      14. lutego 2018r. o godz. 12.00 w koœciele parafialnym p.w. Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny w G³ubczycach harcerze
z Komendy Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego  zaci¹gnêli wartê honorow¹ z okazji 76. Rocznicy Powo³ania Armii Krajowej.

Obchody odbywa³y siê przed Tablic¹ Pami¹tkow¹ Ar-
mii Krajowej, gdzie harcerze wraz z przedstawicielami
w³adz samorz¹dowych, s³u¿b mundurowych, zwi¹zków
kombatanckich, dyrektorów szkó³, zak³adów pracy
i instytucji  z³o¿yli wi¹zanki kwiatów i znicze. Czêœci¹
uroczystoœci by³o  przypomienie  historii  Armii Krajo-
wej przygotowane przez uczennicê Szko³y Podstawo-
wej nr 1 oraz modlitwa poprowadzona przez ks. pro-
boszcza g³ubczyckiej parafii Micha³a Œlêczka.

Po uroczystoœci harcerze z  udali siê przed Tablicê Pami¹tkow¹ bp. Antoniego Adamiuka, patrona naszego Hufca,
            aby w tym miejscu równie¿ z³o¿yæ wi¹zanki kwiatów.                                                                 Dh. Joanna Herbut

100 Budek na 100-lecie
Niepodleg³oœci Pañstwa Polskiego

     24.01.18r. w "Sali pod Anio³em" w Ratuszu  w trakcie trwania Harcerskiej Akcji Zimowe, odby³a siê prezentacja budek
     lêgowych dla ptaków przeprowadzona przez Pana Lucjana Juroszka w³aœciciela sklepu z art. z drewna "Wiórek".
     Prezentacja odby³a siê w celu uœwiadomienia dzieciom i m³odzie¿y w jaki sposób pomóc ptactwu i zwierzynie przetrwaæ zimê.
Podczas prezentacji zosta³y omówione takie kwestie jak: czym dokarmiaæ zwierzêta, gdzie mo¿na to robiæ, oraz metody ich dokarmia-
nia. By³a to bardzo pouczaj¹ca lekcja dla wszystkich uczestników Akcji Zimowej oraz œwietna zabawa, poniewa¿ ka¿dy uczestnik mia³
równie¿ mo¿liwoœæ przy³¹czenia siê do zbudowania w³asnej budki lêgowej dla ptaków. Na koniec spotkania Pan Lucjan Juroszek zosta³
nagrodzony oklaskami, za prezentacjê przeprowadzon¹ w tak rzetelny a zarazem przyjemny dla dzieci sposób. Z tego miejsca Komenda
Hufca ZHP sk³ada wyrazy podziêkowania firmie "Wiórek".
                                                                   Dh. Joanna Herbut
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REKLAMA  W G£OSIE G£UBCZYC
 G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o zasiêgu

gminy, w formacie A4 w kolorze. Ukazuje siê na prze³omie
miesiêcy w nak³adzie 2500 egz. oraz w wersji elektronicznej
na www.glubczyce.pl  Reklamy - tylko 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.

G³os G³ubczyc -
 bezp³atny informator samorzadowy

 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach.  (ISSN 1234-0890)
nak³ad 2000 egz.

 Red. naczelny - Jan Wac,  Adres Redakcji: 48-100 G³ubczyce,
ul. Niepodleg³oœci 14, 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  w sekretariacie Urzêdu Miejskiego.

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

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

Druk -Drukarnia Printgraph ul. Mickiewicza  32-800 Brzesko
tel. +48 14 663 07 50 fax +48 14 664 07 25

<drukarnia@printgraph.pl>

- Portal regionalny o charakterze   informacyjno -turystycznym, promuj¹cy  powiat, gminê i miasto G³ubczyce.

Serwis skupia siê na propagowaniu, i wspieraniu inicjatyw spo³eczno-kulturalnych,
 tworzonych przez ludzi dla ludzi.

chcesz wiedzieæ co?  gdzie? kiedy?
 kliknij  WWW.TWOJEGLUBCZYCE.PL

                                                                                                                                          G³ubczyce, 10.01.2018r.
OCENA JAKOŒCI WODY

 PRZEZNACZONEJ DO SPO¯YCIA PRZEZ LUDZI
NA TERENIE POWIATU G£UBCZYCKIEGO W IV KWARTALE 2017R.

Nadzór nad jakoœci¹ wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi sprawowany jest przez organy Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem poboru próbek wody w nadzorowanych 30 wodoci¹gach.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia
przez ludzi woda jest w pe³ni bezpieczna dla zdrowia jeœli spe³nia okreœlone w nim wymagania. Przekroczenie parametrów
okreœlonych w rozporz¹dzeniu wymaga ka¿dorazowo dokonania oceny zagro¿eñ oraz okreœlenia przydatnoœci wody do spo¿y-
cia. Ocena jakoœci wody sporz¹dzana jest osobna dla ka¿dego wodoci¹gu. Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia
ludnoœci na terenie powiatu g³ubczyckiego pochodzi z ujêæ podziemnych. Jakoœæ wody skontrolowano w 12 wodoci¹gach.

W ramach prowadzonego monitoringu jakoœci wody pobrano 36 próbek do badañ mikrobiologicznych i 10 próbek do badañ
fizykochemicznych.

 Zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody stwierdzono w wodoci¹gu Dzieæmarów- Baborów /gmina Baborów/ oraz w jednym
podmiocie leczniczym prowadz¹cym ca³odobow¹ opiekê medyczn¹. W wyniku prowadzonego postêpowania administracyjnego
oraz prowadzonych przez zarz¹dcê obiektu dzia³añ naprawczych, jakoœæ wody doprowadzono do obowi¹zuj¹cych norm.

W wodzie z wodoci¹gu publicznego Mokre Wieœ /gmina G³ubczyce/ wykryto nieznaczne przekroczenie zawartoœci radonu.
W zwi¹zku z powy¿szym administrator wodoci¹g pracuje nad ustaleniem koncepcji uzdatniania wody w celu zredukowania
stê¿enia radionuklidu. Radon w wodzie jest pochodzenia naturalnego. Podczas mieszania, przelewania  i gotowania wody bardzo
szybko uwalnia siê do powietrza. Wykazane stê¿enia nie stanowi¹ zagro¿enia dla zdrowia ludzi. Jednak dla osób bardziej
wra¿liwych zaleca siê spo¿ywanie wody po przegotowaniu.

Pozosta³e systemy zbiorowego zaopatrzenia rozprowadzaj¹ wodê spe³niaj¹c¹ wymagania rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.

                                               Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w G³ubczycach  mgr Alina Mazur-Ciapa

Fotografie

noworodków:

 KADR  Studio

Fotograficzno -

Filmowe

Janusz Baczkur,

 G³ubczyce,

  Grunwaldzka 2,

662 065 354

Walczak Laura
c.Angeliki G³ubczyce

25.11.2017 4.20 3540/54
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Serdecznie Witamy 40 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych w styczniu 2018r. w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach. Rodzicom Gratulujemy!

Biernacki Jakub
s.Magdaleny Prudnik
07.01 1.30 3450g 56cm

Binek Leo
s.¯anety Zawada

15.01 4.55 3700g 58cm

Burkowska Kaja
c.Barbary G³ubczyce

11.01 10.10 2880g 52cm

Ch³ond Samanta
c.Ewy G³ogówek

30.01 0.40 3200g 54cm

Cybulski Maciej
s.Marceliny Dobieszów
24.01 0.05 3400g 55cm

Gasiul Julia
c.Bo¿eny Wojnowice

25.01 10.50 3110g 54cm

Grabowska Nadia
c.Agnieszki G³ucho³azy
06.01 22.55 3800g 60cm

Groñska Lena
c.Roksany Ciesznów

23.01 11.25 3000g 52cm

Judycka Alicja
c.Justyny Baborów

02.01 21.10 3540g 57cm

Kochmaniewicz Maja
c.Beaty Racibórz

22.01 9.00 3200g 55cm

Kubów Oliwier s.Iwony
Równe

08.01 14.20 3650g 56cm

Kudzia Maja c.
Angeliny Dzbañce Os.
04.01 8.00 3700g 60cm

Kursa Wiktoria
c.Anny G³ubczyce

19.01 4.20 3070g 56cm

KuŸmiñski Igor
s.Dagmary Wojnowice
03.01 21.10 2700g 53cm

Lichosik Ignacy s.
Aleksandry G³ubczyce
25.01 9.20 3500g 55cm

Ma³ek Sara
c.Agaty  G³ogówek

19.01 14.20 2650g 54cm

Marko Kacper
s.Katarzyny G³ubczyce
11.01 8.45 3300g 56cm

Mokrzycka Maja
c.Agnieszki Kietrz

29.01 21.15 3540g 60cm

Peska Liliana c.Jesiki
Prudnik 16.01 11.10

3050g 53cm

Plachta Marcelina c.
Dominiki Górka Prudn.
01.01 17.20 3440g 54cm

Romanik Marcel s.Kingi
G³ubczyce

22.01 11.20 2650g 54cm

Samsel Nadia
c.Ma³gorzaty Kietrz

22.01 22.00 3900g 60cm

Szemel Alicja
c.Izabeli Zopowy

31.01 8.35 4170g 57cm

Sztajn Klara c.
Ma³gorzaty Rozumice

02.01 13.55 3300g 56cm

Walecki Micha³
s.Diany Jakubowice

16.01 19.00 3500g 57cm
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NOWOROCZNE SPOTKANIE KRESOWIAN


