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Zespó³ Pieœni i Tañca „Œl¹sk” im. Stanis³awa Hadyny
 Jeden z najwiêkszych polskich zespo³ów folklorystycznych,

 za³o¿ony 1 lipca 1953 przez Stanis³awa Hadynê

Z£OTE GODY MA£¯EÑSKIE
 ODZNACZENI MEDALAMI

„ZA D£UGOLETNIE PO¯YCIE MA£¯EÑSKIE”

Pañstwo Genowefa i Kazimierz Bernaccy,
Pañstwo Michalina i Antoni Dunikowscy,
Pañstwo Maria i Ryszard Kozik,
Pañstwo Stanis³awa i W³adys³aw Le¿añscy,
Pañstwo Helena i Andrzej £opatkiewicz,
Pañstwo Danuta i Kazimierz Mas³owscy,
Pañstwo Anna i Józef Mielnik, Pañstwo Krystyna i Ryszard Musia³,
Pañstwo Wanda i Stanis³aw Przysiê¿nik, Pañstwo Maria i Tadeusz Puzio,
Pañstwo Maria i Ryszard Reszczyñscy,
Pañstwo Anna i Józef Solarewicz, Pañstwo Ryszarda i Tadeusz Szpak,
Pañstwo Czes³awa i Tadeusz Wêgrzyn. (w kolejnoœci alfabetycznej)
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                             .RAMOWY
PROGRAM DO¯YNEK
W POMORZOWICACH

30. sierpieñ 2020
Komitet Organizacyjny Do¿ynek (foto obok)

11:00 Formowanie korowodu do¿ynkowego
                      Przemarsz korowodu do koœcio³a.
                      Korowód poprowadz¹ Branickie
                      Ma¿oretki "KAPRYS"
                      z Orkiestr¹ "PLANIA" z Raciborza
11:30 -13:00 Dziêkczynna Msza œw.
                 - oficjalne rozpoczêcie do¿ynek
                Poœwiêcenie koron do¿ynkowych i chleba
                Przejœcie korowodu na boisko
13:15       Wyst¹pienie Burmistrza G³ubczyc
                Powitanie goœci
                Otwarcie czêœci artystycznej do¿ynek
13:30       Wystêp MA¯ORETEK
                         i orkiestry "PLANIA"
14:00 Prezentacje artystyczne przedszkolaków
                     i zespo³ów dzia³aj¹cych przy MOK
15:00 Wrêczenie odznaczeñ
                    "Zas³u¿ony dla rolnictwa"
                      Rozstrzygniêcie konkursów
                       „Na najpiêkniejsz¹ posesjê”
                       „Na naj³adniejsz¹ koronê do¿ynkow¹”
15:30 Blok artystyczny
20:00 GWIAZDA WIECZORU
21:30 Zabawa taneczna
24:00 Zakoñczenie do¿ynek

ZAPROSZENIE
FRANCISZKAÑSKI OŒRODEK POMOCY DZIECIOM,

MIEJSKI OŒRODEK KULTURY
 oraz ZESPÓ£ SZKÓ£ MECHANICZNYCH

serdecznie zapraszaj¹ na doroczny koncert charytatywny
 OTWARTE SERCA

 z okazji 1. Dnia Wiosny w re¿. Marii Farasiewicz,
21. marca br. o godz. 17.00 w sali widowiskowej MOK.
Dochód z koncertu przeznaczony jest na dalszy remont

Franciszkañskiego Oœrodka Pomocy Dzieciom.
Przed koncertem zbiórka do puszek.

W  programie koncertu wiele atrakcji artystycznych!
PAX et BONUM - POKÓJ I DOBRO

(franciszkañska dewiza)
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APEL DO MIESZKAÑCÓW G£UBCZYC I OKOLIC
JEST ZIMA.

NIE B¥D•MY OBOJÊTNI DLA OSÓB SAMOTNYCH, CHORYCH,  NIEPE£NOSPRAWNYCH.
 MO¯E POTRZEBUJ¥ NASZEGO WSPARCIA.

 KONTAKT DO OŒRODKA POMOCY SPO£ECZNEJ  W G£UBCZYCACH:
UL. POCZTOWA 6A TEL. 77 485 29 22

POTRZEBUJESZ POMOCY?
Jeœli w zwi¹zku z myœlami samobójczymi lub prób¹ samobójcz¹ wystêpuje zagro¿enie ¿ycia,

w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoñ na policjê pod numer 112
lub udaj siê na oddzia³ pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeœli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, mo¿esz zwróciæ siê do
Ca³odobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222.

 Pod telefonem, mailem i czatem dy¿uruj¹ psycholodzy Fundacji ITAKA
udzielaj¹cy porad i kieruj¹cy dzwoni¹ce osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

Z Centrum skontaktowaæ mog¹ siê tak¿e bliscy osób, które wymagaj¹ pomocy.
Specjaliœci doradz¹ co zrobiæ, ¿eby sk³oniæ naszego bliskiego do kontaktu ze specjalist¹.

(przeczytaj, wytnij, zachowaj)

 URZ¥D MIEJSKI  INFORMUJE, ¿e w 2019r. Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji za poœrednictwem Wojewody
Opolskiego udzieli³ Gminie G³ubczyce dotacji celowej na realizacjê zadañ programu wieloletniego pn.

 "PROGRAM INTEGRACJI SPO£ECZNOŒCI ROMSKIEJ W POLSCE NA LATA 2014-2020".
             W /w dotacja pozwoli³a  Gminie na realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:
1. "Romowie pracuj¹ za d³ug"  z przeznaczeniem na zatrudnienie osób pochodzenia romskiego. Dziêki dotacji w kwocie 30 000

z³ zatrudniono 13 osób w  G³ubczyckim Towarzystwie Budownictwa Spo³ecznego Sp.z o.o. w G³ubczycach.
 Osoby te 50% uzyskanego wynagrodzenia za pracê przekazali na zaleg³oœci czynszowe.
2. "Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez remont lokali mieszkalnych" z przeznaczeniem na remont lokali

mieszkalnych, zasiedlonych przez rodziny romskie. Dotacja w kwocie 76 690 z³ zosta³a wykorzystana na  remont 5 lokali
mieszkalnych. Remont w lokalach mieszkalnych obejmowa³: wymianê stolarki okiennej i drzwiowej, wymianê pod³óg, remont
œcian i sufitów, wymianê Ÿróde³ ciep³a.



MARZEC 2020 nr 3/322 5

Stra¿acy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Zopowych
 sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania za przekazanie

 w ubieg³ym roku
1% podatku dochodowego.

Dziêki Pañstwa pomocy mogliœmy zrealizowaæ zakup
he³mów stra¿ackich, które w jeszcze lepszy sposób chroni¹

naszych stra¿aków.
W tym roku kolejny raz prosimy o wsparcie naszych
dzia³añ abyœmy mogli lepiej s³u¿yæ bezpieczeñstwu

Gminy G³ubczyce!
Zapraszamy równie¿ do odwiedzenia naszej strony

Internetowej gdzie na bie¿¹co umieszczamy informacje
z ¿ycia naszej jednostki: www.zopowy.osp.pl
oraz profilu www.facebook.com/osp.zopowy

Z podziêkowaniem Zarz¹d oraz cz³onkowie OSP Zopowy

DZIEÑ BABCI I DZIADKA W
PRZEDSZKOLU NR 3

Babcia i Dziadek to s³owa, które ka¿demu dziecku kojarz¹ siê z
ciep³em, mi³oœci¹ i wszystkim, co dobre. Dlatego dzieci z naszego
Przedszkola goœci³y swoje Babcie oraz Dziadków na uroczysto-
œci z tej okazji. Przedszkolaki od samego rana z niecierpliwoœci¹
wyczekiwa³y zaproszonych goœci, nie mog¹c siê doczekaæ, kiedy
zapukaj¹ do drzwi Przedszkola. Licznie przybyly  Babcie  i Dziad-
kowie, mieli okazjê podziwiaæ swoje wnuczêta w specjalnie dla
nich przygotowanych programach artystycznych. Dzieci  pod
czujnym okiem wychowawczyñ zaprezentowa³y wiersze, piosen-
ki oraz tañce, które æwiczy³y na tê uroczystoœæ. Starszaki zapre-
zentowa³y Jase³ka. W przepiêknej scenografii oraz wyj¹tkowej
atmosferze, wnuczêta wspaniale wyst¹pi³y przed bliskimi, nastêp-
nie przedszkolaki zaprosi³y Babcie i Dziadków na s³odki poczê-
stunek przygotowany przez rodziców, aby w szczególny sposób
okazaæ swoim bliskim szacunek i po raz kolejny podziêkowaæ za
mi³oœæ, cierpliwoœæ i zrozumienie. To by³y naprawdê wyj¹tkowe
uroczystoœci, pe³na uœmiechu, radoœci i dumy. Szczêœliwe
i rozpromienione twarze Babæ  i Dziadków da³y wyraz tego, jak
wa¿ne s¹ takie spotkania i chwile spêdzone wspólnie z wnukami.

                                             Jolanta Szczepanik Nauczyciel
                   Publicznego Przedszkola nr 3  w G³ubczycach
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PRZEDSZKOLE W KLISINIE NAJLEPSZE
W POWIECIE –

BO WSPÓLNA PRACA SIÊ OP£ACA
„Trzy i cztery latka mamy,
do g³osowania was zachêcamy.
U nas na buziach weso³a mina,
bo my jesteœmy Misie z Klisina.
U nas w przedszkolu te¿ skrzaty harcuj¹
i waszych g³osów te¿ oczekuj¹.
Nasze przedszkole najlepsze w powiecie,
to wa¿na sprawa, przecie¿ wiecie.
Waszych g³osików potrzebujemy,
za ka¿dy bardzo wam dziêkujemy”.
   Z tym wierszykiem na ustach, ma³e Misie,
z m³odszej grupy przedszkolnej, Przedszkola
w Klisinie, zaraz po Pasowaniu na Przedszko-
laka, które odby³o siê pod koniec paŸdzierni-
ka z dum¹ i ochoczo rozpoczê³y walkê o g³osy w plebiscycie
prowadzonym na ³amach gazety NTO i walkê o tytu³ Przedszkola

na Medal
roku 2019.
Do plebiscy-
tu, rodzice
Misiów zg³o-
sili równie¿
Pani¹ Teresê
Micek, na-
uczycielkê
Misiów, któ-
ra dziêki
swojemu za-
anga¿owa-

niu oraz oddaniu zdoby³a serce nie jednego malucha. Pani Tere-
sa zajê³a zaszczytne drugie  miejsce jako Nauczyciel Przedszkola
na Medal roku 2019.
    Natomiast Misie, wspólnie z rodzicami i nauczycielami zdoby-
³y pierwsze  miejsce i tytu³ Najlepszego Przedszkola roku 2019
w naszym powiecie. To bardzo wa¿ne, by od najm³odszych lat po-
kazywaæ dzieciom, jak wa¿na jest wpó³praca miêdzy ludŸmi i ¿e warto
j¹ podejmowaæ. W ramach nowoczesnego wychowania przedszkol-
nego,  integracja oraz wspóldzia³anie dzieci, rodziców i grona peda-
gogicznego w naszym przedszkolu ma zasadnicze znaczenie. Dziêki
temu dzieci uczestnicz¹ w atrakcyjnych zajêciach przygotowywa-
nych przez nauczycieli, ró¿nego rodzaju uroczystoœciach niejedno-
krotnie organizowanych i przygotowywanych z pomoc¹ rodziców.
 W pa¿dzierniku, oprócz wspomnianego Pasowania na Przed-
szkolaka w naszym przedszkolu obchodzony by³ Dzieñ Edukacji
Narodowej. M³odsza grupa przedszkolna z inicjatywy rodziców
przygotowa³a dla swojej Pani niespodziankê. Razem z rodzicami,
ka¿dy Miœ przygotowa³ laurkê oraz nauczy³ siê piosenki, kór¹
wspólnie odœpiewali w przedszkolu.
 W listopadzie odby³ siê Dzieñ ¯yczliwoœci, oraz obchodzony
by³ Dzieñ Odzyskania Niepodleg³osci, podczas którego przed-
szkolaki o godzinie 11:11 z dum¹ i nale¿yt¹ powag¹ odœpiewa³y
Hymn Pañstwowy. Zorganizowana zosta³a równie¿ zabawa An-
drzejkowa, by³y tañce, zabawy, Pani Teresa w stroju czarownicy
wró¿y³a razem z dzieæmi, natomiast rodzice przygotowali dzie-
ciom pyszne babeczki ze œmiesznymi zadaniami do wykonania.
Grudzieñ w naszym przedszkolu to czas spokoju, nadziei i mi³o-
œci ale równie¿ radoœci, któr¹ szczególnie da³o siê odczuæ w Mi-
ko³ajki. W przedszkolu pojawi³y siê zimowe dekoracje. Sale zasy-
pa³y œnie¿ynki wyciête z papieru przez rodziców i nauczycieli.

W ramach miko³ajkowej niespodzianki od dyrekcji do przedszko-
la zawita³ miko³ajkowy teatrzyk. W Miko³ajki dzieci od rana uczest-
niczy³y w zabawie ze œnie¿ynkami w których role wcieli³y siê

mamusie, dok³adnie
zgodnie z ¿yczeniem
samego Œwiêtego Mi-
ko³aja, sprawdza³y po-
przez ró¿ne zabawy czy
dzieci mog¹ otrzymaæ
odznakê Grzecznego
Dziecka i Najlepszego
Pomocnika Œwiêtego
Miko³aja w którego rolê
wcieli³ siê dzielny tatuœ.
Po wrêczeniu odznak
nadszed³ czas wyczeki-

wany przez wszystkie dzieci  z wielk¹ niecierpliwoœci¹. Dzieci
wierszykiem powita³y Miko³aja     i zosta³y im wrêczone prezenty,
przygotowane przez rodziców.
W grudniu w grupach przedszkolnych odby³a siê równie¿ Wigi-
lia. Dzieci wprowadzone w œwi¹teczny nastrój przez Pani¹Teresê,
opowieœciami o magii œwi¹t i œwi¹tecznych tradycjach, dzieli³y
siê op³atkiem, œpiewa³y kolêdy oraz przy wspólnie przygotowa-
nym stole zjad³y tradycyjne potrawy wigilijne. Przed œwiêtami
odby³ siê równie¿ przegl¹d kolêd i pastora³ek. M³odsza grupa
przedszkolna wyst¹pi³a z rodzicami i razem odœpiewali pastora³kê
"Nie p³acz Jezu". W tym dniu odby³ siê równie¿ kiermasz stro-
ików œwi¹tecznych, które przedszkolaki tworzy³y z rodzicami.
Zaraz po przerwie œwi¹teczno noworocznej dzieci przygotowy-
wa³y siê do wa¿nego œwi¹ta. Dnia Babci i Dziadka. Dzieci z nie-
cierpliwoœci¹ wyczekiwa³y dnia, w którym próg ich przedszkola
przekrocz¹ dziadkowie. Przygotowa³y wspólnie z nauczycielami
piêkne laurki. W ten wyj¹tkowy dzieñ zaprezentowa³y przygoto-
wane wierszyki, uk³ady taneczne, gra³y na instrumentach, zatañ-
czy³y równie¿ taniec z dziadkami. Mimo wielkiej tremy ma³ych
artystów, wystêp przedszkolaków uda³ siê znakomicie i dostar-
czy³ wszystkim, a w szczególnoœci ich dziadkom wielu niezapo-
mnianych wra¿eñ, wzruszeñ i pozytywnych emocji. Po wystê-
pach dziadkowie zaproszeni  zostali na przygotowany przez ro-
dziców poczêstunek. I tak wspólnymi si³ami przeszliœmy przez
pierwsze pó³rocze roku szkolnego.

Tytu³ Najlepszego Przedszkola zobowi¹zuje, to nie ten dyplom,
to nie tabliczka przywieszona na elewacji budynku przedszkola,
to wspólpraca wszystkich, dyrekcji, nauczycieli, rodziców i dzie-
ci, to integracja i chêæ wspó³dzia³ania w celu osi¹gniecia czegoœ
nowego, lepszego, czegoœ wiêcej dla dobra ca³ego przedszkola.
Bo Wspó³praca Siê Op³aca... Katarzyna Gryczka
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     W 2018 r. narodzi³ siê pomys³ napisania i wydania publikacji
zawieraj¹cej opowiadania, rysunki i fotografie uczniów Zespo³u
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w G³ubczycach. Na pocz¹tku grudnia
tamtego roku, odby³o siê spotkanie otwieraj¹ce zwi¹zany z tym
projekt, w którym uczestniczy³a równie¿ szefowa biura Lokalnej
Grupy Dzia³ania "P³askowy¿ Dobrej Ziemi" w Kietrzu - Adriana
Dziaczyszyn. Grupa uczniów w sk³adzie: Jan Skoumal (obecnie
kl. III a), Mateusz Koziara (II c), Kamila Stupek (III d), Judy Khawla
(II c) i by³y uczeñ ZSO Kacper Tomis, otrzyma³a propozycje te-
matów oraz materia³y historyczne i przyst¹pi³a do pracy. Gotowy
materia³ do 103 - stronicowej ksi¹¿ki zosta³ z³o¿ony do druku
jesieni¹ 2019 r.
     Zbiór opowiadañ otwiera "Ostatni filomata" autorstwa Jana
Skoumala, którego akcja rozgrywa siê równolegle na pocz¹tku
XX w. i w 1960 r., w murach naszego liceum. G³ównymi postacia-
mi opowiadania s¹ dyrektor Franciszek Frej i nauczyciel Stani-
s³aw Karwowski. Franciszek Frej stara siê rozwik³aæ niezwyk³¹
zagadkê sprzed kilkudziesiêciu lat. Czy mu siê to uda, czytelnik
musi stwierdziæ sam. Drugie opowiadanie Jana pt. "Noc kryszta-
³owa" odnosi siê do wydarzeñ w G³ubczycach z 1938 r. i zawiera
elementy fantastyczne.
     Mateusz Koziara napisa³ opowiadanie, którego akcja toczy
siê wspó³czeœnie we W³odzieninie. Przebywaj¹cy tam na obozie
uczniowie naszego liceum, wymykaj¹ siê w nocy spod kontroli
nauczycielek i znajduj¹ wejœcie do œredniowiecznego tunelu, gdzie
ich telefony komórkowe nie maj¹ zasiêgu. Prze¿ywaj¹ niezwykle
przygody, których nie zapomn¹ do koñca ¿ycia. Z kolei opowia-
danie Judy Khawli pt. Klaser doktora Harrego Müllera, dotyczy
mieszkaj¹cego w G³ubczycach lekarza ¿ydowskiego pochodze-
nia. Doktor Müller by³ cenionym na Œl¹sku ekspertem filateli-
stycznym i posiada³ cenny zbiór znaczków pocztowych. Ponie-
wa¿ jest on w opowiadaniu œledzony przez dwóch gestapowców,
musi ukryæ swój cenny klaser.
    Kamila  Stupek narysowa³a komiks do historii wymyœlonej
przez Mateusza i ilustracjê do opowiadania Judy, natomiast Kac-
per Tomis wykona³ czêœæ fotografii zamieszczonych w tej publi-
kacji. Koordynatork¹ projektu by³a nauczycielka historii Kata-
rzyna Maler, a korektê przeprowadzi³y polonistki: Agata Wo³o-
szyn i Urszula Chawa.
     Dnia 6 lutego 2020 r., z udzia³em zaproszonych goœci, w auli
ZSO odby³a siê promocja niniejszego zbioru, wydanego dziêki
LGD "P³askowy¿ Dobrej Ziemi". Promocjê poprowadzi³a uczen-
nica klasy II a Kalina Liphardt, a o oprawê muzyczn¹ zadba³y
uczennice: Emilia Kiszczyk z II b, Natalia Ganczarska i Klaudia
Kobylañska z II a oraz Karolina Zinko z II d. Autorzy (obecnych
by³o tylko dwóch: Kamila Stupek i Jan Skoumal) przedstawili
efekty swojej pracy i otrzymali gratulacje m. in. od starosty po-
wiatowego Piotra Soczyñskiego i wicestarostki Anity Juchno
oraz od dyrektorki Powiatowego Muzeum Ziemi G³ubczyckiej
Barbary Piechaczek. Nie zabrak³o podziêkowañ ze strony dyrek-
tora ZSO Krzysztofa Tokarza i koordynatorki K. Maler dla Zarz¹-
du LGD, reprezentowanego przez  wiceprezeskê Teresê Grabowsk¹
i szefow¹ biura w Kietrzu - Adrianê Dziaczyszyn. Na koñcu m³o-
dzi autorzy z³o¿yli liczne autografy i udzielili wywiadu dla TV
Pogranicze.                                                                  Red. ZSO

NA TROPIE ZAGADEK
           HISTORYCZNYCH
 I UKRYTYCH SKARBÓW

            PROMOCJA PUBLIKACJI
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WOLONTARIUSZE
\W dniach 4. - 7. lutego na zaproszenie p. Doroty Gogoli, p.Gra-

¿yny Zaworskiej i p. Krystyny Koziary nasz¹ szko³ê odwiedzili
niezwykli goœcie  - Daniela Rodriguez Lemus  z  Kolumbii oraz
Nurseto Dwi Nugroho z Indonezji - wolontariusze, którzy na co
dzieñ pracuj¹ z m³odymi ludŸmi w ramach programu Euroweek.

Goœcie przyjechali do nas w ramach wspó³pracy szko³y z Euro-
pejskim Forum M³odzie¿owym, od lat zajmuj¹cym siê wymian¹
wolontariuszy z ca³ego œwiata, organizowaniem obozów szkole-
niowych Euroweek "Szko³a liderów" oraz wizyt wolontariuszy
w szko³ach na terenie ca³ej Polski.

Zwyczajny, szkolny tydzieñ zamieni³ siê  w miêdzynarodowy
maraton pe³en atrakcji, spontanicznoœci, ciekawostek, niezapo-
mnianych wra¿eñ, radoœci, a przede wszystkim ogromnej dawki
¿ywego jêzyka angielskiego.  Spotkanie by³o lekcj¹ tolerancji
i poszanowania odmiennoœci ludzi innych narodowoœci, budzi³o
ciekawoœæ i chêæ poznawania œwiata, innych ras i kultur. Wizyta
ta mia³a na celu uœwiadomienie uczniom, ¿e komunikatywna zna-
jomoœæ jêzyka angielskiego pozwala dowiedzieæ siê wiêcej o lu-
dziach, którzy na co dzieñ mieszkaj¹ tysi¹ce kilometrów od nas,
na innych kontynentach.  Wolontariusze przedstawili ciekawe
prezentacje swoich krajów. Opowiadali o tradycyjnych specja-
³ach kulinarnych, historii, geografii, kulturze i edukacji.

Daniela i Nurseto spotkali siê z bardzo ciep³ym przyjêciem, za-
równo   w gronie uczniów jak i nauczycieli.  Wizyta wolontariuszy
by³a mo¿liwa dziêki wspó³pracy nauczycieli oraz wsparciu finan-
sowym  Rady Rodziców, za co serdecznie dziêkujemy. Podziêko-
wania sk³adamy równie¿ Dyrekcji Zespo³u Szkó³ Mechanicznych,
a tak¿e kierownictwu i ca³emu personelowi internatu za pomoc
i zaanga¿owanie w organizacji wizyty.

II NOWOROCZNY
 TURNIEJ TENISA STO£OWEGO

  05.02.2020  roku  w sali Specjalnego Oœrodka Szkolno - Wy-
chowawczego odby³ siê II Noworoczny Turniej Tenisa Sto³o-
wego. W zawodach wziêli udzia³ uczniowie ze Szko³y Podsta-
wowej nr 1, nr 2, Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach, Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych, Zespo³u Szkó³ Mechanicznych, Warsz-
tatów Terapii Zajêciowej, Œrodowiskowego Domu Samopomo-
cy w Nowych Go³uszowicach oraz gospodarze ze Specjalnego
Oœrodka Szkolno - Wychowawczego. Uroczystego otwarcia
zawodów dokona³ dyrektor szko³y  Tomasz Kiszczyk.
Poziom zawodów by³ wysoki, gdzie zawodnicy zaciêcie walczyli
o ka¿dy punkt. Koñcowe wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Dziewczêta szko³a podstawowa:
I m - Oliwia Kinal (SP nr 1), II m. - Karolina Mirga (SOSW)
Kobiety: I miejsce - Wiktoria Olszyna (LO)
II miejsce - Katarzyna Wiel¹dek (ZSM)
III miejsce - Kamila Bobariko (WTZ)
Ch³opcy szko³a podstawowa:
I miejsce - Mateusz Golas (SP nr 1)
II miejsce - Marek S³abicki (ZS Pietrowice)
III miejsce - Pawe³ Kiszczyk (SP nr 1)
Mê¿czyŸni: I miejsce - Tomasz Baran (ZSM)
II miejsce - Pawe³ Œlusarczyk (SP nr 1)
III miejsce - Kacper KaŸmierczak (ZSM)
    Zawody sêdziowane by³y przez nauczycieli wychowania fi-
zycznego Zbigniewa Serwetnickiego i  Dariusza Sza³agana.
Zwyciêzcy otrzymali dyplomy. Turniej sta³ siê imprez¹ cy-
kliczn¹. Mamy nadziejê, ¿e spotkamy siê w tak licznym gronie
za rok.                                                                                Dariusz Sza³agan
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BEZPIECZEÑSTWO I ZAGRO¯ENIA
6. lutego w siedzibie Spó³dzielni Mieszkaniowej odby³o

siê spotkanie z przedstawicielami Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej oraz Komendy Powiatowej Policji w G³ubczycach.

Z ramienia Stra¿y Po¿arnej spotkanie poprowadzi³ Pan Wal-
demar Ho³ownia natomiast ze strony policji Pan £ukasz Goli-
nowski.

Omówiono tematy zwi¹zane z bezpieczeñstwem i zagro¿e-
niami w ¿yciu codziennym. Poruszono kwestie ulatniania siê
tlenku i dwutlenku wêgla, montowania zabezpieczeñ w posta-
ci czujników, odpowiedniego zachowania i reagowania na wy-
padek zagro¿enia.

 Przedstawiono nowe umundurowanie stra¿y po¿arnej, przy-
bli¿ono uczestnikom spotkania charakterystykê pracy stra¿a-
ków. Zwrócono uwagê na kwestie bezpieczeñstwa w sieci,
cyberprzestêpczoœci, interweniowania w przypadku oszustw
"na wnuczka" czy te¿ pracownika Policji lub innych s³u¿b.
Spotkanie zorganizowa³a Prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej
Pani Renata Kulik.

Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e kadrze i uczniom Pañstwo-
wej Szko³y Muzycznej za wspania³y wystêp, daj¹cy ca³emu
spotkaniu œwietne dope³nienie.                                  red.

LUTY
W

PRZEDSZKOLU NR 1
    Luty - to miesi¹c, w którym nadszed³ oczekiwany przez  dzieci odpo-
czynek,bowiem by³y ferie zimowe. Niektóre dzieci wypoczywa³y wy-
je¿d¿aj¹c w góry, do bliskich czy znajomych. Dzieci dzielnie uczêszcza-
³y do przedszkola bior¹c udzia³ w wydarzeniach, które mia³y miejsce.
  Jeszcze przed feriami 5 LUTEGO odby³o siê SPOTKANIE Z PILO-
TEM  SAMOLOTÓW - panem Dariuszem Kulikiem. Dzieci licznie
zgromadzi³y siê w sali gimnastycznej. Goœæ opowiadaj¹c o swojej
ciekawej, ale i niebezpiecznej pracy potrafi³ zainteresowaæ dzieci, które
s³ucha³y w skupieniu. Dowiedzia³y siê,  jakie czynnoœci wykonuje na
codzieñ, jakie s¹ jego obowi¹zki. Zaspakajaj¹c swoj¹ ciekawoœæ po-
znawcz¹ zadawa³y wiele interesuj¹cych pytañ. Spotkanie zakoñczy-
³o siê obejrzeniem filmu pt. "TURBULENCJE" przedstawiaj¹ce loty

samolotów l¹do-
wych w ró¿nych
warunkach at-
mosferycznych.
By³o to dla dzieci
na pewno nowe
doœwiadczenie.
  14.  LUTY by³ dla
przedszkolaków
dniem radoœci i
przyjaŸni. Przed-
szkolaki wziê³y
udzia³ w ró¿nych
zabawach zwi¹za-
nych z walentyn-
kami, m.in.: szuka-
³y drugiej po³ówki
serca w ró¿nych
kolorach , tañczy-
³y  z serduszkami,
bawi³y siê ser-
duszkami i wyko-
na³y Walentynki

dla swoich rodziców. Na koniec ka¿de dziecko obdarowa³o walentynk¹
wybran¹ osobê - kole¿ankê, kolegê lub pani¹. Walentynki zorganizowa-
ne w grupach z pewnoœci¹ mo¿na zaliczyæ do udanych.
  26. LUTEGO dzieci     z grupy VI uczestniczy³y w bardzo ciekawych
warsztatach kulinarnych zorganizowanych z okazji  ŒWIATOWEGO
DNIA PIZZY . Tego dnia dzieci zaproszone do Pizzerii Baroko mog³y
poczuæ siê jak prawdziwi kucharze, przygotowuj¹c pizzê. Zapytane
przez w³aœciciela pizzerii pana Tomka o sk³adniki potrzebne do wyko-
nania PIZZY,  potrafi³y udzieliæ prawid³owej odpowiedzi.
 Wiedzia³y doskonale co jest potrzebne do jej wykonania .
    Potem przyst¹pi³y do dzia³ania: wyrabia³y ciasto, wa³kowa³y, do-
dawa³y: ser ,wêdliny, pieczarki, kukurydzê, sos pomidorowy wed³ug
uznania. Mia³y mo¿liwoœæ zaobserwowania jak wk³ada siê j¹ do pieca
i oczywiœcie cierpliwie oczekiwa³y  na upieczenie. Etapem koñcowym
by³a degustacja wykonanej PIZZY. Wszystkie dzieci z Przedszkola
nr 1 zapraszaj¹ na pizzê w ich wykonaniu, bo by³a pyszna.
  Serdecznie dziêkujemy wszystkim rodzicom za zaanga¿owanie
i wspó³pracê przy organizowaniu wydarzeñ w przedszkolu.
Zdjêcia  z wydarzeñ i uroczystoœci mo¿na zobaczyæ na naszej stronie
internetowej.
                                        Ma³gorzata Gr¹ziowska - Wojnarowicz
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I.  PTASIA GRYPA
Na dzieñ 24 stycznia 2020 wykryto ogniska wirusa  ptasiej gry-
py w czterech województwach Polski: lubelskim (8 ognisk, w
tym 2  przyzagrodowe), wielkopolskim (7 ognisk), zachodniopo-
morskim (1 ognisko), dolnoœl¹skim (1 ognisko). A w dniu 29
stycznia ptasia grypa zosta³a zdiagnozowana w miejscowoœci
Ruda Kozielska w powiecie raciborskim.
Niestety w przypadku "ptasiej grypy" wirus mo¿e (chocia¿ rzad-
ko)  przenieœæ siê na cz³owieka.
Choroba ta mo¿e byæ szczególnie groŸna dla osób o obni¿onej
odpornoœci, ma³ych dzieci, kobiet w ci¹¿y, oraz ludzi starszych.
Jej symptomy s¹ niespecyficzne i w zwi¹zku z tym mog¹ byæ
mylone z innymi infekcjami pochodzenia wirusowego np. ze
zwyczajn¹ gryp¹ lub przeziêbieniem.
     Zaka¿enie cz³owieka ptasi¹ gryp¹ mo¿e nast¹piæ poprzez
stycznoœæ z ¿ywymi b¹dŸ martwymi ptakami (dzikimi lub domo-
wymi), ich odchodami, piórami oraz przedmiotami bêd¹cymi w
bezpoœrednim kontakcie z wirusem. •ród³em zaka¿enia mog¹ byæ
tez: woda, powietrze, nawozy oraz ska¿ona pasza.  Wirus mo¿e
rozpowszechniaæ siê równie¿ poprzez niezdezynfekowany sprzêt
i odzie¿ robocz¹, a tak¿e œrodki transportu.
Na szczêœcie wirus ptasiej grypy nie jest odporny na tempera-
turê.Poddany obróbce cieplnej powy¿ej 50°C, ulega zniszcze-
niu! Dlatego na przyk³ad drób i jaja, usma¿one, upieczone lub
ugotowane s¹ w pe³ni bezpieczne.
Powszechnie stosowane œrodki dezynfekcyjne, myd³o i deter-
genty równie skutecznie eliminuj¹ zagro¿enie.
  Podstaw¹ jest jednak zachowanie elementarnych zasad higieny
nie tylko w wielkich fermach, ale i w gospodarstwach przydomo-
wych.
By unikn¹æ zaka¿enia wirusem ptasiej grypy nale¿y pamiêtaæ o
przestrzeganiu nastêpuj¹cych procedur:
- karmienie i pojenie drobiu powinno odbywaæ siê w pomieszcze-
niach zamkniêtych, do których nie  maj¹  dostêpu ptaki dzikie;
- drób  nale¿y przetrzymywaæ w zamkniêciu lub na ogrodzonej
przestrzeni w celu uniemo¿liwienia kontaktów z dzikim ptactwem
(siatki ochronne, zadaszenia);
-  nale¿y odizolowaæ od innego drobiu szczególnie kaczki i gêsi;
- przechowywanie paszy  powinno odbywaæ siê w pomieszcze-
niach zamkniêtych lub pod szczelnym przykryciem;
- nale¿y  unikaæ pojenia ptaków i czyszczenia kurników wod¹
pochodz¹c¹ spoza gospodarstwa  np. zbiorniki wodne i rzeki;
-  ka¿dy przypadek padniêcia drobiu nale¿y zg³aszaæ lekarzowi
weterynarii, wójtowi, burmistrzowi i innym organom w³adzy;
-  obowi¹zkowo nale¿y myæ rêce wod¹ z myd³em lub detergen-
tem po ka¿dym kontakcie z drobiem lub
ptakami, trzeba równie¿ myæ dok³adnie  wszystkie przedmioty,
które mia³y kontakt z surowym drobiem (np. deski, no¿e, talerze,
miski),;
- nale¿y pamiêtaæ, ¿e zamro¿enie miêsa drobiowego nie niszczy
wirusa grypy, wiêc surowe miêso drobiowe nie powinno mieæ
stycznoœci z innymi produktami ¿ywnoœciowymi, np. w lodów-
ce czy na kuchennym blacie;
- trzeba równie¿ pilnowaæ, aby dzieci unika³y miejsc bytowania
dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzy-
mywania;

II.  ASF
Afrykañski pomór œwiñ (African Swine Fever - ASF) jest szybko
szerz¹ca siê zakaŸn¹ chorob¹ wirusowa, na któr¹ podatne s¹
œwinie domowe , œwiniodziki oraz dziki. Zaka¿enie przebiega
powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierz¹t w stadzie, przy czym
œmiertelnoœæ zwierz¹t siêga nawet 100%.
Wirus jest wyj¹tkowo odporny na dzia³anie niskich temperatur i
zachowuje w³aœciwoœci zakaŸne we krwi, kale i tkankach miêk-
kich (zw³aszcza  w surowych, niedogotowanych produktach z
miêsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesiêcy.
Jednak¿e - i to jest dobra wiadomoœæ - w przeciwieñstwie do

ptasiej grypy ludzie nie s¹ wra¿liwi na zaka¿enie wirusem ASF, w
zwi¹zku z czym choroba ta nie stwarza zagro¿enia dla ich zdro-
wia lub ¿ycia.
Najczêstszym sposobem zaka¿enia zwierz¹t jest bezpoœredni lub
poœredni kontakt z chorymi zwierzêtami. Rozprzestrzenianie siê
wirusa jest stosunkowo ³atwe za poœrednictwem ludzi i pojaz-
dów odwiedzaj¹cych gospodarstwo, ska¿onego sprzêtu i na-
rzêdzi, zwierz¹t maj¹cych swobodny dostêp do gospodarstwa
(gryzonie, koty, psy), jak równie¿ przez ska¿on¹ paszê, wodê
oraz skarmianie zwierz¹t odpadami kuchennymi (zlewkami), za-
wieraj¹cymi nieprzetworzone miêso zaka¿onych œwiñ lub dzi-
ków.
Niedawno odby³a siê konferencja Izby Rolniczej w Opolu, na
której omawiano sposoby przygotowania terenów wojewódz-
twa Opolskiego do walki z ASF. Uczestnicy konferencji poru-
szyli wiele tematów, m.in. zaproponowano postawienie siatek
wzd³u¿ autostrady opolskiej. Siatki te mia³yby na celu ograni-
czenie migracji dzików na teren naszego województwa. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e wszystkie wypadki komunikacyjne z udzia³em tych
zwierz¹t musz¹ mieæ konsekwencje w postaci ewakuacji zw³ok w
celu przeprowadzenia szczegó³owych badan pod kontem nosi-
cielstwa wirusa ASF.
Kolejnym elementem dzia³añ zapobiegaj¹cych rozprzestrzenia-
niu choroby jest tzw. depopulacja dzika, czyli  zmasowany od-
strza³ prewencyjny i mo¿liwoœæ polowañ, równie¿ na lochy kar-
mi¹ce, lochy ciê¿arne oraz warchlaki. Przypomnijmy, ¿e takie prak-
tyki wczeœniej by³y zakazane ze wzglêdów etycznych i do dziœ

G£OS  OSPZ  W SPRAWIE ASF  I "PTASIEJ GRYPY"
W ostatnim czasie dochodz¹ niepokoj¹ce sygna³y o pojawiaj¹cych siê w regionach niedalekich od Opolszczyzny ogniskach
ptasiej grypy i afrykañskiego pomoru œwiñ (ASF) Chcemy przybli¿yæ Pañstwu kilka danych o tych chorobach oraz przekazaæ
sposoby uchronienia siê przed  ewentualnym zara¿eniem.
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stanowi¹ znacz¹cy dylemat dla wielu myœliwych. Dla zachêty za
ka¿d¹ odstrzelon¹ sztukê myœliwi dostaj¹ pieniê¿n¹ rekompen-
satê: np. rycza³t za zabit¹ lochê wynosi 650 PLN, za samca 300
PLN.  Konsekwencj¹ wzmo¿onych polowañ jest te¿ zatwierdzo-
na niedawno ustawa o zakazie wchodzenia do lasu osób po-
stronnych - spacerowiczów, grzybiarzy, rowerzystów itp. pod
kar¹ mandatu w wysokoœci 500 PLN. Za tzw "przeszkadzanie
w polowaniach" ekologom ma groziæ nawet kara wiêzienia.
Decyzja o masowej depopulacji dzików wzbudzi³a wiele prote-
stów nie tylko wœród organizacji prozwierzecych,  ale równie¿
wœród specjalistów ze œrodowiska naukowego.
W styczniu 2020 naukowcy PAN wystosowali list do Premiera
Morawieckiego, podpisany przez Komitet Biologii Œrodowisko-
wej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk oraz  ponad 350 sy-
gnatariuszy indywidualnych.
W liœcie tym czytamy m.in.:
"Wygl¹da na to, ¿e zaplanowana eksterminacja dzików nie jest
obliczona na realn¹ walkê z wirusem, a raczej na zyskanie sobie
przychylnoœci rolników."
    Wed³ug naukowców masowy odstrza³ dzików w ramach polo-
wañ zbiorowych nie zapewni realizacji celu, jakiemu ma s³u¿yæ, tj.
zatrzymaniu ekspansji wirusa ASF w Polsce. Przeciwnie - zarów-
no wytyczne Europejskiego Urzêdu ds. Bezpieczeñstwa ̄ ywno-
œci, jak i krajowa praktyka wskazuj¹, ¿e zmasowane polowania na
dziki walnie przyczyniaj¹ siê do roznoszenia wirusa. Jak wyja-
œniaj¹ naukowcy PAN, dzieje siê to za spraw¹ zwiêkszania zasiê-
gów przemieszczania siê sp³oszonych zwierz¹t, które zara¿aj¹
kolejne osobniki, zanieczyszczania œrodowiska krwi¹ zara¿onych
dzików, która mo¿e stanowiæ Ÿród³o nowych zaka¿eñ oraz czêst-
szego kontaktu z krwi¹ i szcz¹tkami zara¿onych dzików przez
myœliwych oraz psy myœliwskie, bez mo¿liwoœci skutecznego
odka¿enia w warunkach polowania.  Co wiêcej - zwiêkszona mo-
bilnoœæ myœliwych w ramach masowych odstrza³ów mo¿e pro-
wadziæ do transmisji wirusa na du¿e odleg³oœci.
    Wobec bezsensownej merytorycznie decyzji o masowym od-
strzale dzików sprzeciw wyrazi³o nie tylko œrodowisko naukowe,
ale równie¿  wiele organizacji ekologicznych. W internecie trwa
zbiórka podpisów pod petycj¹. wyra¿aj¹c¹ protest wobec plano-
wanej depopulacji  dzika na niespotykan¹ skalê. Podpisa³o siê
pod ni¹ ju¿ ponad 100 tysiêcy osób!
Jak dowodz¹ naukowcy prawdziw¹ przyczyn¹ rozwoju ASF w
Polsce jest bowiem brak bioasekuracji i niewystarczaj¹ca kontrola
sanitarna w bran¿y trzody chlewnej.
Pomimo spadku hodowli œwiñ w województwie Opolskim ze stanu
723,8  tysiêcy sztuk w roku 2016 do  417,3 w roku 2019 (Ÿród³o GUS)
nasz region jest  nadal znacz¹cym  producentem wieprzowiny.
Jakie zatem powinny byæ wymogi bioasekuracji ?
Wspomina³  o nich na niedawnej konferencji  dla rolników i przed-
stawicieli Izb Rolniczych Wojewódzki Lekarz Weterynarii p. Wa-
c³aw Bortnik.
"Wymogi s¹ proste, ale trzeba siê im podporz¹dkowaæ. Skoñczy-
³y siê czasy, ¿e w jednym chlewiku trzymamy wszystkie zwierzê-
ta. Ma obowi¹zywaæ ich œcis³a izolacja, poniewa¿ wirus jest wszê-
dobylski..." "Nie mo¿e byæ ju¿ miejsca na swobodne poruszania
siê po gospodarstwie. Zosta³o to usankcjonowane ksi¹¿kami
wejœæ i wyjœæ, wjazdu i wyjazdu. Wszystko musi byæ zapisane.
Jednoczeœnie - co bardzo istotne w przypadku odszkodowañ -
wszystkie zwierzêta musz¹ byæ oznakowane, zgodnie z ustaw¹ o
rejestracji i identyfikacji zwierz¹t, wraz z paszportami. Odpowie-
dzialny za bioasekuracjê jest  zawsze w³aœciciel stada"…." Na
bramie ka¿dej fermy trzody chlewnej nale¿y tak¿e umieœciæ w
odpowiednim miejscu tablicê informuj¹c¹ o tym, ¿e osoby po-

stronne nie maj¹ prawa wstêpu na teren obiektu"
Poni¿ej przypominamy podstawowe œrodki zabezpieczaj¹ce fer-
my trzody chlewnej przed atakiem ASF
1. Dok³adne dezynfekowanie obuwia.
Maty z g¹bki czêsto s¹ zbyt suche i nie gwarantuj¹ odpowied-
niego odka¿enia. Du¿o lepsze jest mycie obuwia w pojemnikach.
Zapewnia to odpowiednie namoczenie i dezynfekcjê. Jeœli ko-
rzystamy z mat, to musz¹ byæ umieszczone bezpoœrednio przy
drzwiach tak, by maksymalnie zmniejszyæ mo¿liwoœæ omijania
ich przez osoby wchodz¹ce. Koniecznie te¿ trzeba pamiêtaæ o
uzupe³nianiu œrodków dezynfekcyjnych, bowiem mata sucha
nie ma ¿adnych w³aœciwoœci dezynfekcyjnych. Z preparatów
do dezynfekcji pomieszczeñ, sprzêtu, linii pojenia oraz karmie-
nia, a tak¿e do nas¹czania mat polecany jest przede wszystkim
Virkon S oraz Virocid.
2. GroŸne samochody
Wa¿nym wektorem w roznoszeniu chorób s¹ œrodki transportu.
Szczególnie niebezpieczne s¹ samochody przewo¿¹ce œwinie do
rzeŸni. Nie powinniœmy ich wpuszczaæ na teren gospodarstwa, a
za³adunek powinien odbywaæ siê poza ogrodzeniem. Je¿eli ju¿
samochód musi wjechaæ na teren gospodarstwa to powinien byæ
umyty i zdezynfekowany. Samochody powinny przeje¿d¿aæ przez
nieckê wype³nion¹ wod¹ ze œrodkiem dezynfekcyjnym lub maty
nas¹czone takim preparatem w celu dezynfekcji kó³.
Równie¿ kierowcom nie wolno wchodziæ na teren gospodarstwa
czy nawet na p³ytê rampy za³adowczej. Rampa musi byæ zlokali-
zowana i zbudowana tak, aby graniczy³a z ogrodzeniem i by³a
nachylona w sposób umo¿liwiaj¹cy sp³yw wody u¿ywanej do jej
mycia poza teren chlewni. Musi byæ ogrodzona, wykonana z
materia³ów daj¹cych siê ³atwo umyæ i zdezynfekowaæ.
3. Lekarze weterynarii czy te¿ inseminatorzy.
Przed wejœciem do gospodarstwa, podobnie jak inne osoby po-
stronne, powinni wzi¹æ prysznic. Jeœli nie ma takiej mo¿liwoœci,
musz¹ zmieniæ ubranie - swoje pozostawiæ w strefie brudnej, a
nastêpnie za³o¿yæ strój fermowy w strefie czystej.
4. Pracownicy.
Nie mog¹ wnosiæ na teren gospodarstwa  ¿ywnoœci pochodze-
nia zwierzêcego, w tym przede wszystkim wieprzowiny.
5. Deratyzacja i uszczelnienie budynków
Obie te czynnoœci nale¿y regularnie przeprowadzaæ, aby nie prze-
dostawa³y siê do nich gryzonie, które tak¿e mog¹ roznosiæ ASF.
6. Ogrodzenia.
Gospodarstwo, w którym s¹ utrzymywane œwinie w systemie
otwartym, nale¿y ogrodziæ podwójnym ogrodzeniem, o co naj-
mniej 1,5 m wysokoœci, na podmurówce lub z wkopanym krawê¿-
nikiem. Chocia¿ przedstawione powy¿ej wymogi bioasekuracji
wydaj¹ siê surowe i restrykcyjne to s¹ absolutnie konieczne, by
zapobiec zara¿eniu stad wirusem ASF. Mamy nadziejê, ¿e wszyst-
kie fermy trzody chlewnej  na terenie naszego województwa sto-
suj¹ siê  nich. Jeœli tak jest w rzeczywistoœci to zapewne ekolodzy
i naukowcy maj¹ racjê, ¿e wybijanie dzików na tak niespotykan¹
skalê nie jest konieczne.
                                     Dorota Gremaud - OSPZ G³ubczyce.
Jednoczeœnie jako organizacja po¿ytku publicznego prosimy o
przekazywanie na rzecz OSPZ 1%, który mo¿na odliczyæ od
podatku - to dla nas nieocenione wsparcie i mo¿liwoœæ niesienia
pomocy bezbronnym czworonogom.
Wystarczy wpisaæ w deklaracji podatkowej numer
 KRS: 000014 25 07
Jeœli chcieliby Pañstwo wspomóc nas ju¿ teraz podajemy nu-
mer konta do wp³at:
96 2030 0045 1110 0000 0414 6970
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A TERAZ O ZWIERZÊTACH…..
Mamy wielk¹ nadziejê, ¿e Opolskie Stowarzyszenie Przyjació³
Zwierz¹t jest ju¿ Pañstwu znane.
Jeœli jednak nasza nazwa mo¿e niewiele mówiæ, to na pewno
wiedz¹ Pañstwo, ¿e w G³ubczycach, naprzeciwko basenów, za
torami  od kilku lat istnieje przytulisko dla bezdomnych zwie-
rz¹t.

      Zw³aszcza w soboty i niedziele robi siê tam gwarno, kiedy
grupa wiernych wolontariuszy przychodzi, by wyprowadziæ na-
sze psiaki na spacer. Na te spacery czworonogi czekaj¹ ca³y ty-
dzieñ. Kochaj¹ ludzi, uwielbiaj¹ ruch i odkrywaj¹ nowe zapachy.
   Ostatnio nasze przytulisko dos³ownie pêka w szwach. Czy to
wina "sezonu" poœwi¹tecznego, nie wiemy. Wiemy jednak, ¿e
wolontariuszy nigdy za wiele i ka¿da para r¹k by siê  nam bardzo
przyda³a. Jeœli zatem kochacie zwierzêta (macie ukoñczone 14
lat), brakuje Wam ruchu, a mo¿e po prostu nie mo¿ecie pozwoliæ
sobie na posiadanie psa w domu, serdecznie zapraszamy na
Dworcow¹ 17, gdzie stêsknione czworonogi tylko wypatruj¹, by
ktoœ poprowadzi³ je na odkrywcz¹ przechadzkê po okolicy.
    Przez kilka lat istnienia nasze Stowarzyszenie pomog³o setkom
psów, kotów, ale te¿ innym zwierzêtom; przez nasze rêce przewi-
nê³y siê je¿e, sarny, dzikie ptaki, ale równie¿ króliki, chomiki czy
fretki. Dziêki wspó³pracy z Urzêdem Miasta zwierzêta w potrzebie
zamiast do du¿ych schronisk gdzie przebywa ich po kilkaset
i gdzie staj¹ siê kolejnym zapomnianym "numerem" trafiaj¹ do
kameralnego przytuliska, gdzie znajduj¹ fachowa pomoc, opiekê
weterynaryjn¹ i najczêœciej nowe kochaj¹ce rodziny.
   Adopcja nic nie kosztuje. Sprawdzamy jednak warunki przy-
sz³ego domu, robimy wywiad oraz pilnujemy, by wszystkie spra-
wy urzêdowe zosta³y dope³nione. Galeriê naszych psów i kotów,
a mamy ich do wyboru do koloru, znajda Pañstwo na stronie
OSPZ na Facebooku (www.facebook.com/Niechciane)
  Nasze Stowarzyszenie reaguje na wszystkie zg³oszenia doty-

cz¹ce podejrzenia o z³ym traktowaniu zwierz¹t. Inspektorzy OSPZ
przeprowadzaj¹ wywiady, kontrole, a jeœli to konieczne interwe-
niuj¹ na miejscu w asyœcie Stra¿y Miejskiej lub Policji. Spotyka-
my siê bowiem z ro¿nymi sytuacjami i z ró¿nymi reakcjami. Bywa,
¿e mamy do czynienia z agresj¹, patologi¹, pijañstwem czy obe-
lgami. Wtedy nie mo¿emy byæ sami.  Staramy siê jednak przede
wszystkim nieœæ pomoc na miejscu. Czasami wystarczy poinfor-

mowanie o koniecz-
noœci poprawy wa-
runków bytowania
psa, dostarczenie
karmy gdy wymaga
tego trudna sytu-
acja, ocieplenie
budy czy regularne
sprz¹tanie  kojca i
zapewnienie dostê-
pu do œwie¿ej wody
i karmy. Jednak¿e
bywa i tak, ¿e w
obronie zagro¿one-
go ¿ycia lub zdro-
wia odbieramy
zwierzê od okrutne-
go w³aœciciela.
 Apelujemy zatem
do Pañstwa! Nigdy
nie przechodŸcie
obojêtni gdy widzi-
cie lub podejrzewa-
cie, ¿e pies, kot lub
zwierze gospodar-
skie jest zaniedba-
ne, opuszczone,
niekarmione lub

niepojone, ranne lub chore! Nawet jeœli Wasze obawy siê nie
potwierdz¹ (a tak te¿ bywa) lepiej dmuchaæ na zimne ni¿ pozostaæ
obojêtnym na cierpienie tych, które g³osu nie maj¹ i same siê nie
obroni¹. Wszystkie zg³oszenia pozostaj¹ anonimowe! Nie bójcie
siê z³ych spojrzeñ czy "zemsty" s¹siada. Dobro bezbronnego zwie-
rzêcia jest najwa¿niejsze, a obojêtnoœæ zabija!
   Jesteœmy tez otwarci na ró¿ne akcje, które maj¹ na celu uwra¿-
liwienie - zw³aszcza dzieci i m³odzie¿y - na niedolê zwierz¹t. Prze-
prowadzamy w szko³ach i przedszkolach pogadanki i spotkania,
organizujemy akcje zbiórki karmy i funduszy na rzecz naszego przy-
tuliska. Jeœli wiêc nasze s³owa czytaj¹ nauczyciele czy wycho-
wawcy zachêcamy do kontaktu z nami. A nu¿ wizyta naszego przed-
stawiciela z ³agodnym i radosnym schroniskowym psiakiem uatrak-
cyjni jedn¹ z lekcji wychowawczych?
Nie jest ¿adn¹ tajemnic¹, ¿e nasze Stowarzyszenie dzia³a i funkcjo-
nuje jedynie dziêki ofiarnoœci darczyñców. Mieszkañcy G³ubczyc
niejednokrotnie dowiedli, ¿e los zwierz¹t nie jest im obojêtny. Zbli-
¿a siê termin corocznych rozliczeñ podatkowych.
   Pañstwa 1% odliczony od podatku - to dla nas nieocenione
wsparcie i mo¿liwoœæ niesienia pomocy bezbronnym czworono-
gom.  Wystarczy wpisaæ w deklaracji podatkowej numer KRS:
000014 25 07
Jeœli chcieliby Pañstwo wspomóc nas ju¿ teraz podajemy nu-
mer konta do wp³at: 96 2030 0045 1110 0000 0414 6970  Dziê-
kujemy w imieniu zwierz¹t!
                                       Dorota Gremaud - OSPZ G³ubczyce
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                                                 G³ubczyce,  dnia 23.01.2020 r.
OCENA JAKOŒCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPO¯YCIA PRZEZ LUDZI
NA TERENIE POWIATU G£UBCZYCKIEGO

Podstaw¹ zapewnienia konsumentom bezpiecznej wody do
spo¿ycia stanowi¹ zarówno badania wykonywane przez pro-
ducentów wody w ramach kontroli wewnêtrznej, jak i badania
realizowane w ramach nadzoru organów Pañstwowej Inspekcji
Sanitarnej.

Woda jest w pe³ni bezpieczna dla zdrowia jeœli spe³nia wyma-
gania okreœlone w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakoœci wody przeznaczonej do spo-
¿ycia przez ludzi /Dz. U. poz. 2294/.

W ramach prowadzonego monitoringu jakoœci wody w IV
kwartale br. skontrolowano 9 wodoci¹gów. Pobrano 27 próbek
do badañ mikrobiologicznych i 15 próbek do badañ fizykoche-
micznych.

Krótkotrwa³e zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody wy-
st¹pi³y w strefie zaopatrzenia wodoci¹gu publicznego Jêdry-
chowice, Kietrz oraz Bliszczyce. Zarz¹dców wodoci¹gów zobli-
gowano do podjêcia natychmiastowych dzia³añ naprawczych ,
co skutkowa³o wyeliminowaniem zanieczyszczenia w krótkim
czasie.

W IV kwartale wszystkim konsumentom na terenie powiatu
g³ubczyckiego dostarczano wodê w ramach zbiorowego zaopa-
trzenia zgodn¹ z wymaganiami okreœlonymi   w rozporz¹dzeniu
Ministra Zdrowia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoœci wody
przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi. Mieszkañcy powiatu
g³ubczyckiego s¹ zaopatrywani w wodê bezpieczn¹ dla zdro-
wia ludzkiego, woln¹ od mikroorganizmów w liczbie stanowi¹-
cej potencjalne zagro¿enie dla zdrowia

Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w G³ubczycach mgr Alina Mazur-Ciapa

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje,  ¿e w dniu:

1. 10 marca 2020 r. odbêdzie siê II przetarg ustny ograniczony do
w³aœcicieli nieruchomoœci s¹siednich oznaczonych dzia³kami nr
386/18 i nr 386/2 w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci po³o¿onej
w G³ubczycach przy ul. Garbarskiej, oznaczonej jako dzia³ka nr
386/20. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 12 588 z³ netto.
Wadium wynosi 1 200 z³.

2.   12 maca 2020 r. odbêdzie siê III przetarg ustny nieograniczony
w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci niezabudowanej, po³o¿onej
w Bogdanowicach, oznaczonej jako dzia³ka nr 862/7. Cena wy-
wo³awcza do przetargu wynosi 6 463 z³ netto.
Wadium wynosi 650 z³.

3. 17 maca 2020 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nieograniczony w
sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci lokalowej (lokal mieszkalny),
po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Warszawskiej nr 30/6. Cena
wywo³awcza do przetargu wynosi 32 515 z³.
 Wadium wynosi 3 300 z³.

4. 31 maca 2020 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nieograniczony w
sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci lokalowej (lokal mieszkalny),
po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Koœciuszki nr 15/9. Cena wy-
wo³awcza do przetargu wynosi 30 600 z³.
 Wadium wynosi 3 000 z³.

5. 28 kwietnia 2020 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci niezabudowanej, po-
³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Kozielskiej, oznaczonej jako dzia³ki
nr 331/4 i nr 334/3. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 567
950 z³ netto. Wadium wynosi 100 000 z³;

Warunkiem uczestnictwa 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 na stronie interneto-
wej (www.glubczyce.pl).

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wia-

domoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umiesz-
czeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczy-
cach (www.glubczyce.pl) wykazów obejmuj¹cych nieruchomo-
œci Gminy G³ubczyce, przeznaczonych do oddania w u¿yczenie,
po³o¿onych w G³ubczycach przy ul. Wiejskiej, obejmuj¹cych
dzia³ki nr 435/14 i 435/15 oraz przy ul. Moniuszki, obejmuj¹-
cej czêœæ dzia³ki nr 492/8.

OSOBY POTRZEBUJ¥CE  POMOCY
 - MOG¥ J¥ UZYSKAÆ-W ZWI¥ZKU  Z PROBLEMEM  ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM

LUB PRZEMOC¥ W RODZINIE
* w Punkcie Konsultacyjnym, budynek Urzêdu Miejskiego,  ul. Niepodleg³oœci 14,   pok. 24 (II p) tel. 77 485-08-60
  - dy¿ury cz³onków Gminnej Komisji ds. Rozwi¹zywania  Problemów  Alkoholowych:
       we wtorki  w godz. 12.00 -14.00,   w pi¹tki w godz.  9.00 - 11.00,  w œrody w godz. 14.00 - 16.00
* dy¿ury terapeuty: w poniedzia³ki i œrody w godz. 16.00 - 19.30,  telefon zaufania - bezp³atna infolinia: tel  0800-475 - 070,    -
     codziennie od poniedzia³ku  do pi¹tku w godz. 8.00 - 14.00
*  u psychologa ds. przemocy /w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej   przy  ul. Pocztowej 6a tel. 77 485-29-22/ -
        w pi¹tki w godz. 14.00 - 16.00      (termin spotkania  uzgodniæ telefonicznie)
* Grupy samopomocowe AA i AL-Anon spotykaj¹ siê w pomieszczeniach Stowarzyszenia G³ubczycki Klub Abstynenta
   (Urz¹d Miejski  ul. Niepodleg³oœci 14)   grupa AA-w ka¿d¹ œrodê o godz. 18.00,  grupa Al-Anon -  w ka¿dy wtorek  o 18.00
* G³ubczycki Klub Abstynenta  czynny codziennie od godz. 17.00
*  Franciszkañski Oœrodek Pomocy Dzieciom /ul. Zakonna 3  czynny codziennie w godz. 14.00 - 22.00  /tel. 77 485-61-77/
*  Ogólnopolski telefon  zaufania dla dzieci i m³odzie¿y - po³¹czenie bezp³atne: 116 111
    facebook.com/Niechciane.Glubczyce
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Mi³o mi poinformowaæ Pañstwa, ¿e ukaza³ siê i trafi³ do
Ksiêgarni kolejny, wydany nak³adem Rady Miejskiej,  ju¿
XXVII  Kalendarz G³ubczycki  2020.

Serdecznie dziêkujê autorom i korekcie tekstu, autorom i
kolekcjonerom zdjêæ archiwalnych, pocztówek,  za bezin-
teresowne  ich udostêpnianie oraz napisanie i przygotowa-
nie tekstów do KG 2020. Jedynym honorarium dla auto-
rów jakim dysponujê jest jeden egzemplarz Kalendarza.
Kalendarz  autorski mo¿na otrzymaæ w Urzêdzie Miejskim
pok. nr 10 (wg listy autorów) u  Pana  Mateusza Kitki. Z
podziêkowaniem i nadziej¹ na dalsz¹ wspó³pracê

red. Jan Wac
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SPORTOWIEC ROKU 2019
     W „Dom Expo" w Opo-
lu w dniu 31.01.2020 od-
by³a siê fina³owa gala ple-
biscytu NTO i Urzêdu
Marsza³kowskiego "Spor-
towiec Roku 2019" Woje-
wództwa Opolskiego. W
gronie nominowanych do
tytu³u "Najpopularniejszy
Sportowiec"  znaleŸli siê
zarówno  sportowcy,    któ-
rzy w 2019 roku byli auto-
rami najwiêkszych sukce-
sów, a tak¿e reprezentanci
najpopularniejszych   dys-
cyplin zespo³owych.
       Wœród nominowanych
byli zawodnicy, trener i klub
LKS Sparta G³ubczyce.

W kategorii „Sportowiec Roku Kobiety" Karolina Konik zajê³a pierwsze  miejsce w powiecie g³ubczyckim i zakwalifikowa³a siê
do fina³u wojewódzkiego. Karolina w  roku 2019 zosta³a Mistrzyni¹ Œwiata Taekwon-do w Inzell oraz wygra³a Puchar Europy
w Soczi. Nagrodzona zosta³a równie¿ Nagrod¹ Ministra Sportu i Turystyki, Nagrod¹ i Stypendium Marsza³ka Województwa
Opolskiego oraz Stypendium Burmistrza G³ubczyc. W kategorii "Sportowiec Roku Mê¿czyzn" Bartosz S³odkowski zaj¹³ pierw-
sze  miejsce w powiecie g³ubczyckim  i zakwalifikowa³ siê do fina³u wojewódzkiego. Bartosz w  roku 2019 zosta³ wicemistrzem
Œwiata w Inzell oraz wygra³ Mistrzostwa Europy w Sarajewie. Nagrodzony zosta³ równie¿ Nagrod¹  Ministra Sportu i Turystyki,
otrzyma³  Stypendium i Nagrodê Marsza³ka
Województwa Opolskiego oraz Stypendium
Burmistrza G³ubczyc. W kategorii "Sporto-
wiec Roku Junior" Tomasz Witek  zaj¹³ pierw-
sze  miejsce w powiecie g³ubczyckim i zakwali-
fikowa³ siê do fina³u wojewódzkiego. Tomasz
wygra³ Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa Ta-
ekwondo oraz  zosta³ wyró¿niony Nagrod¹
Prymusa Opolszczyzny i Nagrod¹ Burmistrza
G³ubczyc. W kategorii "Trener Roku" Daniel
Jano zaj¹³ pierwsze  miejsce w powiecie g³ub-
czycki i zakwalifikowa³ siê do fina³u wojewódz-
kiego. W roku 2019 zosta³ wyró¿niony Na-
grod¹ Ministra Sportu i Turystyki oraz Na-
grod¹ Marsza³ka Województwa Opolskiego.
W kategorii "Dru¿yna Roku" LKS Sparta G³ub-
czyce i Pietrowice zaj¹³ pierwsze  miejsce w
powiecie g³ubczyckim i zakwalifikowa³ siê do
fina³u wojewódzkiego. LKS Sparta 2019 roku
wygra³ klasyfikacjê medalow¹ Indywidualnych
Mistrzostw Polski Taekwondo Seniorów oraz
Klasyfikacjê Generaln¹ Pucharu Europy.
Wszystkim kibicom bardzo dziêkujemy za od-
dane g³osy a  nagrodzonym serdecznie gratu-
lujemy.
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MIÊDZYNARODOWE
WYRÓ¯NIENIE DLA UCZENNICY

Z G£UBCZYC
      Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry wspólnie z Euro-
regionem Silesia – CZ oraz Partnerami projektu Miastem Wodzi-
s³aw Œl¹ski, Mìsto Budišov nad Budišovkou, Obec Jeseník nad
Odrou, realizuje projekt "Silesianka" – szlak wie¿ i platform wido-
kowych w Euroregionie Silesia.
    G³ównym celem projektu jest stworzenie nowego komplek-
sowego transgranicznego produktu turystycznego o nazwie
"Silesianka" poprzez dobudowanie 3 nowych wie¿ widoko-
wych i po³¹czenie wszystkich wie¿ widokowych na terenie
Euroregionu Silesia.
    W ramach w/w projektu og³oszono miêdzynarodowy publicz-
ny konkurs plastyczny pod tytu³em „Zaprojektuj Silesiankê”.
Celem konkursu by³o zwizualizowanie wygl¹du „Silesianki” w
formie „maskotki” (np. figury, zwierzêcia, roœliny, rzeczy), która
po³¹czy wszystkie wie¿e i platformy widokowe na terenie Eurore-
gionu Silesia. Zwyciêski projekt/forma „maskotki” zostanie pro-
fesjonalnie opracowany graficznie i stanie siê symbolem ³¹cz¹-
cym wszystkie wie¿e i platformy widokowe tworz¹ce „Silesian-
kê” – szlak wie¿ i platform widokowych w Euroregionie Silesia.
    Konkurs przeznaczony by³ dla uczniów szkó³ podstawowych
z klas 1-9 (CZ) oraz klas 1-8 (PL) w dwóch kategoriach wieko-
wych (6-10 lat oraz 11-15 lat). Dzieci, które mog³y braæ udzia³ w
konkursie to dzieci z powiatów czeskich (Opava, Ostrava i
Nový Jièín)       i polskich (g³ubczycki, raciborski, rybnicki,
wodzis³awski - bez gminy Godów).
     Zg³oszono 230 prac plastycznych z Polski i Czech. Wy³o-
niono 9 laureatów, wœród których ze strony polskiej, powiat
g³ubczycki reprezentowa³a Zuzanna Lewicka (10 lat) z III kla-
sy SP nr 3 w G³ubczycach.
   Autorzy 9 najlepszych prac zostali zaproszeni wraz z opiekuna-
mi na ceremoniê wrêczenia nagród. Uroczystoœæ odby³a siê 20
lutego 2020r. w ramach Konferencji rozpoczynaj¹cej projekt „Si-
lesianka” – szlak wie¿ i platform widokowych w Euroregionie
Silesia, w auli GONG na terenie obszaru Dolnych Vitkowic
w Ostrawie (cz: Dolní oblasti Vítkovic v Ostravì).
Silesianka CZ 002.jpeg
    Praca Zuzi nie zdoby³a grand prix, jednak¿e znalezienie siê
w tak nielicznym gronie wyró¿nionych jest ju¿ sporym sukce-
sem. Serdecznie gratulujemy Zuzannie wspania³ego reprezento-
wania ziemi g³ubczyckiej na arenie miêdzynarodowej, ¿ycz¹c dal-
szych sukcesów w kreacji artystycznej i nauce.
   Transgraniczny produkt turystyczny „Silesianki” ma obejmo-
waæ 14 nowo zbudowanych wie¿ widokowych (11 obiektów
z etapów I-III realizowanych w ramach Funduszu Mikroprojek-
tów w Euroregionie Silesia, 3 obiekty w ramach realizacji projektu
„Silesianka”) oraz wszystkie obecnie istniej¹ce wie¿e widokowe
i punkty widokowe na terenie Euroregionu Silesia, a ponadto
tak¿e œcie¿ki rowerowe i piesze.
Wiêcej informacji o projekcie:
 https://www.euroregion-silesia.pl/index,,131.html
Data publikacji: 21-02-2020 09:34
Data modyfikacji: 21-02-2020 10:23
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KORONAWIRUS - ZALECENIA
      Jeœli w ci¹gu ostatnich 14 dni by³eœ w pó³nocnych W³oszech,
Chinach, Korei Po³udniowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietna-
mie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowa³eœ u siebie poni¿sze
objawy:
- gor¹czkê,
- kaszel,
- dusznoœci,
- bóle miêœni,
- zmêczenie
to:
1. Powiadom telefonicznie stacjê sanitarno-epidemiologiczn¹
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Telefon alarmowy ca³odobowy: 604958325
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w G³ubczycach
Telefon alarmowy ca³odobowy: 512244008
800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia
dotycz¹cej postêpowania w sytuacji podejrzenia zaka¿enia koro-
nawirusem2. Zg³oœ siê bezpoœrednio do oddzia³u zakaŸnego lub
oddzia³u obserwacyjno-zakaŸnego, gdzie okreœlony zostanie
dalszy tryb postêpowania medycznego.
NIE ZG£ASZAJ SIÊ do lekarza rodzinnego!!!
NIE ZG£ASZAJ SIÊ na Szpitalny Oddzia³ Ratunkowy i Izbê Przy-
jêæ!!!
Najbardziej nara¿one na rozwiniêcie ciê¿kiej postaci choroby i
zgon, s¹ osoby starsze, z obni¿on¹ odpornoœci¹, którym towa-
rzysz¹ inne choroby, w szczególnoœci przewlek³e.
Wirus przenosi siê drog¹ kropelkow¹.
Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi.
Mo¿na natomiast stosowaæ inne metody zapobiegania zaka¿e-
niu, zaprezentowane poni¿ej.
Metody te stosuje siê równie¿ w przypadku zapobiegania innym
chorobom przenoszonym drog¹ kropelkow¹ np. grypie sezono-
wej (w przypadku której, szczyt zachorowañ przypada w okresie
od stycznia do marca ka¿dego roku).
ZALECENIA
1. Czêsto myj rêce!
Czêsto myj rêce u¿ywaj¹c myd³a i wody, a jeœli nie masz do nich
dostêpu, u¿ywaj p³ynów/¿eli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie r¹k ww. metodami zabija wirusa, jeœli
znajduje siê on na rêkach.
2. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu
i kichania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiêtym
³okciem lub chusteczk¹ – natychmiast wyrzuæ chus-
teczkê do zamkniêtego kosza i umyj rêce u¿ywaj¹c my-
d³a i wody, a jeœli nie masz do nich dostêpu – p³ynów/
¿eli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kicha-
nia zapobiega rozprzestrzenianiu siê zarazków i wiru-
sów.
!Jeœli kichasz lub kaszlesz w d³onie, mo¿esz zanieczy-
œciæ przedmioty lub dotykane osoby.!
3. Zachowaj bezpieczn¹ odleg³oœæ
Zachowaj co najmniej 1 metr odleg³oœci miêdzy sob¹ a
innymi ludŸmi, szczególnie tymi, którzy kaszl¹, kichaj¹ i
maj¹ gor¹czkê.
Dlaczego? Gdy ktoœ zara¿ony wirusem powoduj¹cym
chorobê uk³adu oddechowego, tak¹ jak COVID-19, kaszle lub
kicha, wydala pod ciœnieniem ma³e kropelki œliny i œluzu zawiera-

j¹ce wirusa. Jeœli jesteœ zbyt blisko, istnieje ryzyko, ¿e mo¿esz
wdychaæ wirusa.
4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dlaczego? D³onie dotykaj¹ wielu powierzchni, które mog¹ byæ
ska¿one wirusem. Jeœli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczysz-
czonymi rêkami, mo¿esz przenieœæ wirusa z powierzchni na sie-
bie.
5. Jeœli masz gor¹czkê, kaszel, trudnoœci w oddychaniu, zasiêgnij
pomocy medycznej
Jeœli masz gor¹czkê, kaszel, trudnoœci w oddychaniu, zasiêgnij
pomocy medycznej.
Dlaczego? Objawy ze strony uk³adu oddechowego z towarzy-
sz¹c¹ gor¹czk¹ mog¹ mieæ wiele przyczyn np. wirusow¹ (wirusy
grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragry-
py) czy bakteryjn¹ (pa³eczka Haemophilus influenzaea, pa³eczka
krztuœca, chlamydia, mykoplazama).
6. Jeœli masz ³agodne objawy ze strony uk³adu oddechowego i
nie podró¿owa³eœ do Chin.
Jeœli masz ³agodne objawy ze strony
oddechowego i nie podró¿owa³eœ do Chin, pamiêtaj o stosowa-
niu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz
higieny r¹k i pozostañ w domu do czasu powrotu do zdrowia,
jeœli to mo¿liwe.
Chroñ siebie i innych przed zachorowaniem.
7. Nie zaleca siê u¿ywania masek na twarz przez zdrowych ludzi w
celu zapobie¿enia rozprzestrzenianiu siê SARS-Cov-2
Noszenie maseczki zas³aniaj¹cej usta i nos mo¿e pomóc ograni-
czyæ rozprzestrzenianie siê niektórych chorób uk³adu oddecho-
wego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje po-
wstrzymania infekcji i powinno byæ po³¹czone ze stosowaniem
innych œrodków zapobiegawczych, w tym higien¹ r¹k i zasadami
ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wy¿ej) oraz unika-
niem bliskiego kontaktu z innymi ludŸmi (co najmniej 1 metr odle-
g³oœci).
Œwiatowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie
maseczek.
U¿ywaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony uk³a-
du oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie
infekcjê SARS-Cov-2 przebiegaj¹c¹ z ³agodnymi objawami lub
opiekujesz siê osob¹ z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

     Technika dezynfekcji r¹k (foto str.16/17)
 Obszary pomijane najczêœciej przy dezynfekcji r¹k

opr. na podst. www.sp zoz g³ubczyce
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     Harcerska Akcja Zimowa 2020 odbywa³a sie na bazie "Sali
pod Anio³em" w Ratuszu Miejskim  oraz Szko³y Podstawowej
nr 2 w G³ubczycach. Codziennie dzieci i m³odzie¿ w wieku od 6
do 16 lat z terenu naszej gminy spêdza³a czas pod opiek¹ har-
cerskiej kadry i uczestniczy³a w przygotowanych zajêciach.
    Wycieczki na lodowisko do Pszowa, wycieczka do 10.Opol-
skiej Brygady Logistycznej w Opolu, biwak w szkole w Bogano-
wicach, zimowy piknik nad stawem w Zawiszycach z przygoto-
wan¹ prelekcj¹ przedstawicieli Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego
Oddzia³ G³ubczyce i ogniskiem czy gry terenowe wraz z piecze-
niem kie³basek w Stajni na Warszawskiej to nie jedyne atrakcje.
     Zaproszone do wspó³pracy s³u¿by mundurowe spisa³y siê na
medal. Z 10.Opolskiej Brygady Logistycznej oddelegowano do
nas dwóch ¿o³nierzy na ca³y czas trwania Akcji Zimowej. Ponad-
to w ka¿d¹ œrodê ferii zimowych przyje¿d¿a³a delegacja oficerów
z pokazem sprzêtu wojskowego, prezentacj¹ dotycz¹c¹ misji woj-
skowych, w których uczestniczyli opolscy logistycy oraz oma-
wiano dzieciom  specyfikê s³u¿by wojskowej, harcerzom przepro-
wadzono szkolenie z musztry. Równie¿ oficerowie z WKU z Kê-
dzierzyna KoŸla w ramach "Ferii z mundurem" odwiedzili naszych
uczestników z prelekcj¹, upominkami i materia³ami dydaktyczny-
mi. Funkcjonariusze Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Ra-
ciborzu przygotowali pokaz sprzêtu, którym pos³uguj¹ siê na co-
dzieñ i opowiadali o swojej pracy w tej formacji.
   Z pogadank¹ na temat bezpiecznych ferii odwiedzili nas g³ub-
czyccy policjanci, mieliœmy mo¿liwoœæ zwiedzenia g³ubczyckiej
komendy. Odwiedziliœmy równie¿ jednostkê Stra¿y Po¿arnej w G³ub-
czycach. Goszcz¹c w "Sali pod Anio³em" zwiedzaliœmy Muzeum
Ziemi G³ubczyckiej oraz wie¿ê widokow¹.W trakcie gier tereno-
wych na terenie Parku Miejskiego odwiedziliœmy place zabaw.
Ponadto codziennie w ramach zajêæ œwietlicowych nasza m³odzie¿
œpiewa³a, tañczy³a, rysowa³a, gra³a w gry planszowe, gra³a w tenisa,
æwiczy³a na sprzêtach sportowych, biega³a na bie¿ni.
Odbywa³y siê ró¿ne konkursy. Organizowaliœmy dzieciom i m³odzie-
¿y zajêcia prowadzone metodyk¹ harcersk¹ i zachêcaliœmy do wst¹-
pienia w nasze szeregi. Nasi uczestnicy brali tak¿e udzia³ w obcho-
dach 78.Rocznicy Powstania Armii Krajowej oraz w spotkaniu z kom-
batantami. np.Pani Amelia Mamczar (foto) Codziennie naszym pod-
opiecznym zapewnialiœmy poczêstunek i ciep³¹ herbatê.
  W uroczystym zakoñczeniu naszej Akcji Zimowej wzi¹³ udzia³
Burmistrz G³ubczyc Pan Adam Krupa wraz z Przewodnicz¹cym
Rady Miejskiej oraz przedstawicielami s³u¿b mundurowych. Dzieci
przygotowa³y dla naszych goœci w³asnorêcznie wykonane prace.
Ka¿dy uczestnik otrzyma³ pami¹tkowy upominek i coœ s³odkiego.
Nasza Akcja Zimowa przebieg³a bezpiecznie, frekwencja dopisy-
wa³a i mimo braku zimowej aury ferie spêdziliœmy aktywnie i z
uœmiechem.                 CZUWAJ! KH ZHP G£UBCZYCE
                                                                 phm.Katarzyna Mojzyk

HARCERSKA AKCJA ZIMOWA 2020
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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 2 000 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,  wspó³praca Mateusz Kitka
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>

MIEJSKI OŒRODEK KULTURY ZAPRASZA DO KINA!!!
SEANSE ODBÊD¥ SIÊ 14. MARCA,

MAMY DLA PAÑSTWA TRZY PROPOZYCJE FILMOWE:
- godz. 15:00 "Gang zwierzaków" -
                                           bajka opowiadaj¹ca o przygodach paczki zwierz¹t
- godz. 17:00 "Sala samobójców. Hejter" -
                             ods³ona g³oœnego filmu Jana Komasy "Sala samobójców"
- godz. 19:00 "Bad boy" -
                                          najnowszy film kontrowersyjnego Patryka Vegi
Bilety: normalny: 16,- ulgowy: 14,-
Bilety mo¿na kupiæ na stronie: www.film.opole.pl
 lub bezpoœrednio przed seansem
ZACHÊCAMY DO ZAKUPU BILETÓW PRZEZ INTERNET!!!
BEZ STRESU I BEZ KOLEJKI
Zapraszamy równie¿ do Klubu Dobrego Filmu,  gramy kino ambitne.
Tym razem bêdzie to szwedzka produkcja "Królowa kier" opowiadaj¹ca
 o trudnej relacji pomiêdzy dojrza³¹ kobiet¹,
 a nastoletnim synem jej obecnego partnera. Seans odbêdzie siê 23. marca
o godz. 18:00.  Bilety: 10,00 z³,-
Bilety na Klub Dobrego Filmu do kupienia jedynie bezpoœrednio przed
seansem
Wszystkie filmy gramy na sali widowiskowej.
POLECAMY!!!



„Pañstwa obecnoœæ tu, dowodzi, ¿e dochowaliœcie przysiêgi ma³¿eñskiej,
wbrew wszelkim przeciwieñstwom, bo przecie¿ mi³oœæ jest dawaniem,
nie braniem, budowaniem, nie niszczeniem, zaufaniem, nigdy zwodzeniem,
 cierpliwym znoszeniem  i wiernym dzieleniem ka¿dego sukcesu
                                                                                                                i ka¿dego smutku”
 Takimi s³owami Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk powita³
  czternaœcie par Z³otych Jubilatów na uroczystoœci wrêczania

 „Medali Za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie”
 przez Burmisrza  Adama Krupê, a nadanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudê

WIOSN¥
Wiosn¹ oddycham pe³n¹ piersi¹,
Wiosn¹ raduje siê moje serce;

Wiosn¹ przychodzi nowa nadzieja,
Wiosn¹ uœmiech oblicze rozpromienia;
Wiosn¹ odchodzi zimowe przygnêbienie,

Wiosn¹ rwê siê do czynu, dzia³ania;
Wiosn¹ pomys³ów rodzi siê bez liku,

Wiosn¹ ochocza radoœæ mnie przenika;
Wiosn¹ przyroda budzi siê do ¿ycia,

Wiosn¹ œwiat wokó³ mnie rozkwita;
Wiosn¹ czujê siê lekka jak motyl,

Wiosn¹ czekam na twój dotyk;
Wiosn¹ tak¿e ochota na ma³y psocik,

Wiosn¹ mogê góry przenosiæ;
Wiosn¹ chce mi siê naprawdê ¿yæ,

Wiosn¹ o lecie mogê ju¿ œniæ!
                                  Maria Farasiewicz
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