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

Rady Miejskiej Burmistrz G³ubczyc Kazimierz Naumczyk Jan Krówka

Na zbli¿aj¹ce siê �wiêta
najlepsze ¿yczenia

prze¿ywania Bo¿ego Narodzenia
w zdrowiu, rado�ci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze.

Kolejny za� Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

tego ¿ycz¹:
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Burmistrz G³ubczyc
Kazimierz Naumczyk Jan Krówka

Prace z miêdzyszkolnego konkursu plastycznego szkó³ podstawowych �Bo¿e Narodzenie - malowana kolêda�zorganizowanego
przez MOK, g³ubczyck¹ filiê Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej i jej Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - 2011
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JW   Panie Burmistrzu, dobiega koñca rok 2012 a  nie roz-
mawiali�my jeszcze w tym roku o naszych spó³kach gminnych.
Nie pisali�my na ³amach GG o wynikach finansowych za rok
2011,  a  ju¿ za chwilê przyjdzie pora na podsumowanie roku
2012. ak Pan zatem ocenia wyniki finansowe za 2011 rok?

MM - Pod wzglêdem finansowym rok 2011 nie by³ z³ym rokiem
dla naszych spó³ek i przy okazji koñca roku uchylaj¹c r¹bka
tajemnicy rok 2012 równie¿ jest przyzwoity, ale ju¿ dzisiaj wiado-
mo, ¿e przysz³y rok niesie ze sob¹ ograniczenia wydatków i du¿o
zmian wobec czego sytuacja finansowa mo¿e byæ nieco gorsza
ni¿ w sumie w  trzech  ostatnich latach. W  2011 roku spó³ka
GTBS osi¹gnê³a zysk  netto w wysoko�ci 15.199,44 z³. i co wa¿ne
jest to kolejny rok który spó³ka zamyka wynikiem dodatnim.
GWiK równie¿ w 2011 r.osi¹gn¹³ zysk w wysoko�ci 130.495,26 z³.
i jest to praktycznie poziom roku 2011. Nasza trzecia spó³ka czyli
UK uzyska³a najwiêkszy zysk który wyniós³ 192.464,46. z³. i jest
to spó³ka lider je¿eli chodzi o efekty finansowe . Trzy lata z rzêdu
spó³ka osi¹ga zysk  w granicach 180-190 tys. z³.

JW  Rozumiem, ¿e s¹ powody do zadowolenia?
MM  Tak, sytuacja w ostatnich latach wygl¹da bardzo dobrze

i cieszy fakt i¿ spó³ki zaczê³y same inwestowaæ w sprzêt popra-
wiaj¹cy efektywno�æ pracy, zmniejszaj¹cy koszty bez udzia³u
�rodków bud¿etu miasta. Widaæ  to zreszt¹ na naszych ulicach,
skwerach  gdy¿ pojawi³y siê "nowe" �mieciarki, koparki, samo-
chody które zarówno umo¿liwiaj¹ generowanie przychodów
przez pozyskiwanie nowych zleceñ jak równie¿ podnosz¹ po-
ziom �wiadczonych us³ug i zwyczajnie powoduj¹ i¿ reakcje na
ró¿nego rodzaju awarie s¹ znacznie szybsze ni¿ kiedy�. Niestety
stali�my siê jako spo³eczeñstwo bardziej wymagaj¹cy  i nerwo-
wi co powoduje i¿ nasze oczekiwania s¹ coraz wy¿sze i cieszy ¿e
spó³ki s¹ obecnie w stanie sprostaæ nowym standardom.

JW  Zatem w telegraficznym skrócie najwa¿niejsze wyda-
rzenia  warte wspomnienia które mia³y miejsce w 2012 r.?

MM Zaczynamy zatem  od GTBS-u. Po burzliwym je¿eli cho-
dzi o centralne ogrzewanie roku 2011 (dla przypomnienia -  by³o
wiele zmian wywo³anych zaprzestaniem dostaw ciep³a przez
Zak³ady Piwowarskie do budynków Wspólnot Mieszkaniowych
w centrum miasta) które to sprawy zdominowa³y  praktycznie
ten rok, w br. spó³ka skupi³a na wiêkszym zaanga¿owaniu w
remonty elewacji i dachów budynków Wspólnot Mieszkanio-
wych i innych nie mniej potrzebnych remontów. Wykonano wiele
dokumentacji technicznych dociepleñ, kolorystyk elewacji a
efekty ju¿ w zasadzie s¹ widoczne go³ym okiem  i  oszczêdno�ci
na kosztach ogrzewania powinny byæ znacz¹ce . Remontowano
te¿ dachy bo nie ma nic gorszego jak lej¹ca siê na g³owê woda .

JW Zatrzymajmy siê d³u¿ej przy GTBS-ie bo chcia³bym za-
pytaæ jak mieszkañcy oceniaj¹ efekty przej�cia na indywidual-
ne ogrzewanie mieszkañ wskutek,  jak Pan ju¿ wspomnia³,
zaprzestania podawania ciep³a przez Zak³ady Piwowarskie?

MM Sezon 2011/2012  by³ pierwszym rokiem ogrzewania in-
stalacjami eta¿owymi. Dwa miesi¹ce temu zacz¹³ siê drugi sezon
grzewczy, który na pewno zaowocuje jeszcze wiêkszymi efekta-
mi po do�wiadczeniach które mieszkañcy zdobyli w ubieg³ym
roku. Narzekaj¹cych raczej nie by³o, efekt ni¿szych op³at spo-
tka³ wielu mieszkañców a tylko Ci co chcieli mieæ bardzo gor¹co
lub nie do koñca potrafili siê odnale�æ w tej nowej sytuacji to
byæ mo¿e wiele nie skorzystali. Generalnie na plus, ale potrzeba
trochê wiêcej czasu ¿eby mieszkañcy mogli podzieliæ siê swoimi
uwagami i do�wiadczeniami. W zasadzie instalacja eta¿owa efek-
tywniej wykorzystuje pobór energii cieplnej gdy¿ grzejemy wte-

ROZMOWA Z WICEBURMISTRZEM MARIUSZEM MROZEM !
dy kiedy to ciep³o potrzebujemy a nie przez ca³y czas i tutaj s¹
najwiêksze oszczêdno�ci.  Oszczêdzajmy zatem, ale z umiarem i
cieszmy siê ¿e kiedy chcemy to grzejemy a kiedy nie to wy³¹cza-
my bo np. na dworze zrobi³o siê ciep³o.

JW  Co� jeszcze w kwestii GTBS - u ?
MM Dodam tylko ¿e kontynuowali�my prace w budynku

Koszarowa 6 w ramach programu romskiego: remontujemy, aby
lepiej mieszkaæ z dofinansowaniem ze �rodków MSWiA. Nie
mniej jednak zaostrzono kryteria wydatkowania tych �rodków i
nie mo¿na ich by³o przeznaczyæ na to na co w ubieg³ych latach
a rok 2013 bêdzie wygl¹da³ jeszcze gorzej gdy¿ jeste�my w
przededniu nowego okresu programowania w latach 2014 - 2020
i dopiero w kolejnych latach bêdziemy wiedzieæ na co mog¹
zostaæ one  przeznaczone.

JW  Co zatem w GWiK?
MM  Spó³ka nie realizowa³a w 2012 roku tak du¿ych zadañ jak

w okresie 2010-2011 ale za to wykona³a  wiele  mniejszych, ale
nie mniej potrzebnych zadañ a niektóre z nich s¹ jeszcze w fazie
realizacji. Po zakoñczeniu budowy kanalizacji w Pomorzowicach,
Zubrzycach, Zopowych, Bogdanowicach, mieszkañcy przyst¹-
pili do przy³¹czania swoich obiektów mieszkalnych do sieci ka-
nalizacji sanitarnej. Dokoñczono równie¿ prace zwi¹zane z bu-
dow¹ sieci tranzytowej i rozdzielczej wodoci¹gu Nowe Sady wraz
z przebudow¹ drogi i chodników.  GWiK równie¿ rozpocz¹³ pra-
ce nad kilkoma dokumentacjami technicznymi bardzo potrzeb-
nych inwestycji, które s¹ w fazie realizacji (budowa zbiornika
wodnego w  G³ubczycach Sadach, budowa oczyszczalni oraz
modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej    w  Bernacicach - zada-
nia dofinansowane ze �rodków ANR). Ponadto rozpoczê³a siê
budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy ¯orskiej (wodo-
ci¹g wykonano wcze�niej) i lada moment rozpocznie siê budo-
wa osadników na sieci kanalizacji deszczowej przy rzece Psinie
w  G³ubczycach. O szczegó³ach jak zadania zostan¹ wykonane
napisze zapewne na ³amach GG Prezes GWiK Pan Adam Ratu�,
któremu Zgromadzenie Wspólników powierzy³o w  czerwcu 2012
r. funkcjê Prezesa Zarz¹du na kolejn¹ kadencjê. No i bardzo smut-
na wiadomo�æ, ¿e zmar³ wieloletni pracownik GWiK a mo¿na by
nawet powiedzieæ ¿e ikona spó³ki Pan Stanis³aw Morawski, któ-
remu, na rêce rodziny sk³adam podziêkowania za ca³okszta³t pra-
cy i serca jakie zostawi³ przez te wiele lat w tym zak³adzie.

JW Czego nie uda³o  siê zrobiæ ?
MM  A ju¿ my�la³em ¿e Pan  nie zada tego pytania. Najwiêk-

szym rozczarowaniem roku 2012  zw³aszcza dla mieszkañców
Lisiêcic by³o to, ¿e nie uda³o siê pozyskaæ dofinansowania na
budowê sieci kanalizacji sanitarnej w tej wsi wraz z oczyszczal-
ni¹ �cieków. Du¿o by o tym mówiæ dlaczego wiêc zostawmy to
na inn¹ okazjê, ale dopowiem ¿e jest opracowana na to zadanie
kompletna dokumentacja techniczna wraz z niezbêdnymi pozwo-
leniami, któr¹ bêdzie mo¿na wykorzystaæ w momencie kiedy zno-
wu pojawi¹ siê �rodki z Unii Europejskiej na ten cel .

JW Zosta³a nam jeszcze spó³ka  Us³ugi Komunalne.
MM Us³ugi Komunalne to najbardziej widoczna na terenie

miasta spó³ka bo jej pracownicy wykonuj¹ wiele prac zwi¹za-
nych z utrzymaniem czysto�ci, zieleni, drzewostanu itp. prac.
Pracownicy spó³ki w 2012 wykonywali jako podwykonawca fir-
my która wygra³a przetarg, na prace zwi¹zane z budow¹ nowo-
czesnych boisk sportowych przy Szko³ach Podstawowych w
Lisiêcicach i Pietrowicach. Boiska bardzo okaza³e z o�wietle-
niem i wszystkich zachêcam do ich odwiedzenia, ale nie tylko po
to ¿eby popatrzeæ, ale tak¿e po to ¿eby na nich zagraæ .>>>>>>
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G£UBCZYCKIE DNI KULTURY
 Tradycyjnie o tej porze roku - od Dnia Edukacji Narodowej   do

Narodowego �wiêta Niepodleg³o�ci - organizatorzy G³ubczyckich
Dni Kultury  zapraszali na liczne imprezy- do sali widowiskowej i
wystawowej lub Klubu na Skrzy¿owaniu" w MOK, do Sali pod Anio-
³em w Ratuszu Miejskim, auli Pañstwowej Szko³y Muzycznej albo
Zespo³u Szkó³ Mechanicznych oraz ko�cio³ów.

 Nie sposób opi-
saæ wszystkie im-
prezy  szczegó³o-
wo, ale ... W ko-
�cio³ach  Równego
i Opawicy  program
Marii Farasiewicz
"Maryja w poezji i
pie�ni" prezento-
wa³ zespó³ "Ma-
riel", w ko�ciele   oo
f ranc i szkanów
(foto) i w katedrze
w Opolu program

"�wiêta Bo¿a Rodzicielko" grupa nauczycieli pod kierunkiem Józefa
Kaniowskiego.    By³y poranki teatralne dla dzieci i wieczory autor-
skie poetki Ma³gorzaty Sobolewskiej, ks. Tomasza lub teatralne dla
wszystkich, monodram  "Do �licznej i innych" (str.8), by³y warsztaty

teatru improwizacji. Spotkania  z
ksi¹¿k¹ "Ksi¹¿ki -prawdziwe klejno-
ty" (wystawa) (foto) spotkanie z ilu-
stratork¹ ksi¹¿ek " Dzieci szczê�li-
we to my". Dla mi³o�ników muzyki
koncerty  - "Oblicza mi³o�ci" arie mi-
³osne z oper i operetek, ballady Le-

onarda Cohena Janis Jo-
plin i innych. Koncerty -
Open Blues i "oFF kultura"  "Step up 4 revolution"oraz  recital

saksofonowy naszej prawie g³ub-
czyczanki (bo z Bogdanowic)
Karoliny Peczkis (foto)

Dwukrotny program  integra-

cyjny dzieci i m³odzie¿y "Bez ba-
rier" Marii Farasiewicz  (foto).

Jak od wielu ju¿ lat G³ubczyckie
Dni Kultury zakoñczy³y obchody Narodowego �wiêta Niepodle-
g³o�ci i Zlotu Hufca ZHP  przy Pomniku  ̄ o³nierza Polskiego z udzia-
³em w³adz samorz¹dowych gminy, powiatu i Krnova, s³u¿b mundu-
rowych, kombatantów, pocztów sztandarowych, harcerzy z obszaru
dzia³ania Hufca, by³y te¿  Apel Poleg³ych i Salwa Honorowa, z³o¿e-
nie kwiatów pod Pomnikiem (foto str.20) oraz niedzielna uroczysta
Msza �w. za Ojczyznê w ko�ciele parafialnym pw NNMP      Jan Wac

>>>  Te dwa zadania to jedne z wielu wykonywanych przez
Spó³kê prac. Natomiast spó³kê mog¹ czekaæ bardzo du¿e
zmiany w 2013 r. do których teraz nawi¹¿ê. Zmiany s¹  efek-
tem zmiany ustawy o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w
gminie, która to wprowadza zupe³nie inne uregulowania w
zakresie wywozu nieczysto�ci sta³ych. Na ostatniej sesji
Rady Miejskiej podjêta zosta³a uchwa³a o wprowadzeniu
nowego regulaminu utrzymania czysto�ci i porz¹dku w gmi-
nie, oraz wysoko�ci op³at. Na kolejnej sesji bêd¹ podejmo-
wane nastêpne uchwa³y i bior¹c pod uwagê zmiany jakie
niesie ze sob¹ cytowana ustawa, sporo czasu przedstawi-
ciele spó³ki musieli po�wiêciæ wspólnie ze mn¹ i pracowni-
kami Urzêdu Miejskiego ¿eby przygotowaæ siê do szeregu
nowo�ci które wprowadza.

JW Czy ustawa o której Pan wspomnia³ niesie ze sob¹
jakie� zagro¿enia dla spó³ki?

MM Tak i to bardzo znacz¹ce, gdy¿ wg wiedzy naszej na
dzieñ dzisiejszy Gmina musi w drodze przetargu wy³oniæ
podmiot do zbierania i wywozu nieczysto�ci sta³ych komu-
nalnych od wszystkich mieszkañców Gminy G³ubczyce.
Mieszkañcy za� za wywóz �mieci uiszczaæ bêd¹ op³atê do
Gminy lub do wybranego przez Gminê Operatora .

JW Co to oznacza ?
MM Oznacza to, ¿e je�li spó³ka nie wygra przetargu to

straci ok. 60 % przychodów jakie w tej chwili uzyskuje i nie
trzeba t³umaczyæ co siê z tym wi¹¿ê. Na razie jednak spó³ka
przygotowuje siê do przetargu, rozwa¿ane s¹ te¿ mo¿liwo�ci
podjêcia przez spó³kê innych zadañ wiêc b¹d�my optymi-
stami .

JW Rozumiem, ¿e czytelnicy GG bêd¹ informowani na
bie¿¹co o sprawach z tym zwi¹zanych?

MM Oczywi�cie, ¿e tak. Po takiej wstêpnej kampanii ulot-
kowej, która mia³a miejsce na pocz¹tku roku bêdzie w odpo-
wiednim czasie przeprowadzona bardziej szczegó³owa kam-
pania informacyjna. Informacje pojawi¹ siê zarówno w GG
jak i na naszej stronie internetowej, pracownicy bêd¹ udzie-
lali szczegó³owych informacji tak, ¿e na pewno ka¿dy miesz-
kaniec bêdzie móg³ skorzystaæ z jakiegokolwiek �ród³a infor-
macji . Na razie jednak nie wiemy wszystkiego i dopiero kie-
dy wszystko a raczej prawie wszystko bêdzie wiadome to do
niej przyst¹pimy.

JW Czy mo¿emy zdradziæ znacz¹cy szczegó³ tych zmian?
MM Odpady z Gminy G³ubczyce po 1.01.2013 r. pojad¹

mówi¹c w du¿ym uproszczeniu na sk³adowisko do Dzier¿y-
s³awia w gminie Kietrz.  Po tej dacie nie mo¿na sk³adowaæ
�mieci w G³ubczycach i dodajmy jeszcze ¿e ca³a zmiana sys-
temowa wejdzie w ¿ycie po 1.07.2013 r. czyli zmiana odbior-
cy op³at ze tê us³ugê nast¹pi po 1.07.2013 r. W zwi¹zku ze
zmian¹ przepisów konkurs Dbajmy o �rodowisko w roku
2012 jest organizowany po raz ostatni w tej co dotychczas
formule, poniewa¿ segregowaæ odpady musi po 1.07.2013 r.
ka¿dy mieszkaniec czy mu siê to podoba czy nie .

JW Je�li kto� nie zechce segregowaæ to co mu  grozi ?
MM Ucierpi jego kieszeñ gdy¿ za odpady nie segregowa-

ne zap³aci podwy¿szon¹ kwotê op³aty któr¹ to ustali wraz z
cena podstawow¹ Rada Miejska w miesi¹cu grudniu b.r.

JW Co zatem z konkursem?
MM  Jak znajdziemy trochê czasu to przygotujemy

odpowiednie zmiany i konkurs wróci ale w innym kszta³-
cie, co innego bêdziemy w nim promowaæ.     >>>

ROZMOWA  Z  MM cd.
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INFORMACJA OFICERA PRASOWEGO
KPP STRA¯Y PO¯ARNEJ

 26 pa�dziernika asp. sztab. Damian Zacharko zosta³ wyró¿-
niony pañstwowym odznaczeniem jakim jest Krzy¿ Zas³ugi Za
Dzielno�æ. Dekoracji dokona³ Minister Spraw Wewnêtrznych
Jacek Cichocki podczas uroczysto�ci w gmachu ministerstwa

w Warszawie.
Asp. sztab. Damian Zacharko jest

funkcjonariuszem Pañstwowej Stra-
¿y Po¿arnej z 22-letnim sta¿em s³u¿-
by, któr¹ pe³ni nieprzerwanie w Ko-
mendzie Powiatowej PSP w G³ubczy-
cach. Jest dowódc¹ pierwszej zmia-
ny s³u¿bowej.

W dniu 28 wrze�nia 2011 roku, w
czasie wolnym od s³u¿by us³ysza³

w s¹siedztwie swojej posesji wo³anie o pomoc. Mê¿czyzna wzy-
waj¹cy pomocy poinformowa³ przyby³ego Damiana Zacharkê o
uwiêzieniu w silosie suszarni kukurydzy 2 mê¿czyzn. Mê¿czy�ni
nie dawali ¿adnych oznak ¿ycia. Do�wiadczenie zawodowe wska-
zywa³o na prawdopodobieñstwo zatrucia jakim� �rodkiem che-
micznym, dlatego funkcjonariusz ostrzeg³ mê¿czyznê o zagro¿e-
niu oraz bezzw³ocznie zacz¹³ powiadamiaæ stra¿ po¿arn¹. W cza-
sie alarmowania stra¿y po¿arnej funkcjonariusz zauwa¿y³, ¿e mimo
ostrze¿eñ o zagro¿eniu, wzywaj¹cy wcze�niej pomocy mê¿czy-
zna wszed³ do kana³u suszarni, trac¹c jednocze�nie przytomno�æ.
Mê¿czyzna kurczowo trzyma³ siê górnej czê�ci drabinki wej�cio-
wej do silosu . Pan Damian Zacharko natychmiast podbieg³ do
suszarni i wraz z s¹siadem z du¿ym wysi³kiem oraz z nara¿eniem
w³asnego zdrowia wyci¹gn¹³ poszkodowanego. Funkcjonariusz
udzieli³ mu tak¿e pierwszej pomocy, dziêki której  poszkodowany
zacz¹³ odzyskiwaæ przytomno�æ. Szybko przyby³a na miejsce stra¿
po¿arna, u¿ywaj¹c aparatów powietrznych wyci¹gnê³a pozosta-
j¹cych w silosie suszarni nieprzytomnych dwóch mê¿czyzn. Po-
szkodowanych odwioz³y do szpitala zespo³y pogotowia ratun-
kowego. Dziêki szybko�ci dzia³ania, ofiarno�ci i odwadze funk-
cjonariusza zosta³o uratowane ¿ycie 3 osób  Gratulujemy.

 27 pa�dziernika w ramach transgranicznego programu �Po-
dane rêce 2012� dwóch funkcjonariuszy naszej komendy uczest-
niczy³o w spotkaniu w miejscowo�ci Budi�ova nad Budi�ovkou
w Republice Czeskiej. W spotkaniu udzia³ wziêli Zastêpca Ko-
mendanta Powiatowego m³. bryg. Wojciech Semeniuk oraz Do-
wódca Jednostki Ratowniczo � Ga�niczej m³. kpt. Waldemar Ho-
³ownia.                        m³. bryg. Wojciech Semeniuk

Przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ z Kêdzie-
rzyna -Ko�la komendant  pp³k Janusz Weso³owski i zastêpca
komendanta mjr Pawe³ Horwat  wrêczyli naszemu funkcjona-
riuszowi  st.asp. Andrzejowi G³owiñskiemu odznaczenie pañ-
stwowe ,, Gwiazda Iraku ". Uroczysto�æ wrêczenia odby³a siê w
KPP w G³ubczycach w obecno�ci I zastêpcy komendanta powia-
towego policji nadkom. Ireneusza Wêgrzyna.

Gwiazda  Iraku - polskie odznaczenie pami¹t-
kowe przyznawane ¿o³nierzom Si³ Zbrojnych i
osobom cywilnym, uczestnikom Polskiego
Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Jest jed-
nym z odznaczeñ wojskowych, które nadawa-
ne s¹ w Polsce w czasie pokoju. Gwiazdê Iraku
nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z
inicjatywy w³asnej, a tak¿e na wniosek mini-
stra w³a�ciwego do spraw obrony lub ministra
w³a�ciwego do spraw wewnêtrznych. Zgod-
nie z tre�ci¹ ustawy odznaczenia wojskowe o
charakterze pami¹tkowym maj¹ce w nazwie wy-
raz "Gwiazda" s¹  nagrod¹ za nienagann¹ s³u¿-
bê w polskich kontyngentach wojskowych
poza granicami pañstwa. St.asp. Andrzej G³owiñski przez ponad
17 lat s³u¿y³ w wojsku. W 2004 roku od lipca  do lutego 2005r. bra³
udzia³ w III Zmianie w Iraku. S³u¿y³ tam w Samodzielnej Grupie
Powietrz-
no Sztur-
m o w e j ,
która sta-
cjonowa³a
w bazie
Camp Ba-
bilon. W
l a t a c h
1 9 9 9 -
2000r. by³
na Ba³ka-
nach w
Bo�ni i
Hercegowinie. Jego ostatnia jednostka przed przej�ciem do Poli-
cji to I Batalion Kawalerii Powietrznej w Le�nicy Wielkiej. W 2008
roku wst¹pi³ w szeregi Policji, obecnie pe³ni s³u¿bê w Wydziale
Kryminalnym KPP w G³ubczycach.

m³. asp. mgr Wojciech Nowakowski  Tel.798032502

,,GWIAZDA IRAKU"

>>>>  ROZMOWA  Z  MM dok.

Pomys³y ju¿ w g³owach jakie� mamy a szczegó³y podamy w
po³owie przysz³ego roku. Cztery edycje konkursu znacz¹co
wp³ynê³y na �wiadomo�æ potrzeby segregowania odpadów,
gdy¿ wska�niki poziomu odzysku bardzo ale to bardzo w
Gminie G³ubczyce siê poprawi³y i mo¿emy z optymizmem
oczekiwaæ na wej�cie w ¿ycie zmian. Gdyby nie  ten konkurs
jak i konkursy w szko³ach i przedszkolach (bêd¹ kontynuowa-
ne) nie osi¹gnêliby�my odpowiedniego poziomu odzysku  za
co grozi³yby nam znacz¹ce kary finansowe. Cel wiêc zosta³
osi¹gniêty a i mieszkañcy Nowej Wsi, Pomorzowic, Debrzycy
bêd¹ mieli co wspominaæ gdy¿ zwyciêstwo w poszczególnych
latach umo¿liwi³o im organizacjê do¿ynek gminnych w ich
miejscowo�ciach.

JW  �wiêta Bo¿ego Narodzenia za pasem, jakie� ciekawe
wydarzenie na tê okoliczno�æ ?

MM  Drugi  Jarmark �wi¹teczny, na który serdecznie wszyst-
kich zapraszam. Po³¹czyli�my si³y z Zespo³em Szkó³ Centrum
Kszta³cenia Rolniczego, Miejskim O�rodkiem Kultury  i mo¿emy
w dniach 11-17. grudnia zaprosiæ na Jarmark, który odbêdzie siê
na dziedziñcu Internatu ZS CKR przy ulicy Parkowej oraz w sali
gimnastycznej. Du¿o ciekawych wydarzeñ, ¿ywa szopka, jase³ka
i wspólne kolêdowanie .

JW Czego ¿yczy³by Pan sobie i mieszkañcom  na  nastêpny
rok?

MM Wszystkim mieszkañcom z okazji nadchodz¹cych �wi¹t
¿yczê przede wszystkim zdrowia i spokoju, mi³ej i rodzinnej at-
mosfery a w NOWYM 2013 ROKU osi¹gniêcia  za³o¿onych ce-
lów i wiêcej zwyczajnej ludzkiej ¿yczliwo�ci .

                                                  Jan Wac  Dziêkujê za rozmowê .
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PAMIÊTAMY
 O ZABEZPIECZENIU

INSTALACJI
 WODOCI¥GOWEJ
PRZED MROZEM!!!

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê okresem
niskich temperatur, apelujemy do wszystkich mieszkañców o
dokonanie kontroli wodomierzy, przy³¹czy wodoci¹gowych oraz
w³a�ciwe ich zabezpieczenie.

Obowi¹zek zabezpieczenia wodomierza g³ównego zarówno w
pomieszczeniach jak i studzienkach spoczywa na odbiorcach
us³ug. Zabezpieczaj¹c wodomierze i instalacje wodoci¹gowe
przed mrozem nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na wodomierze
umieszczone w p³ytkich studniach, piwnicach oraz pomieszcze-
niach, w których grubo�æ �cian zewnêtrznych jest niewielka.
Miejsca te bardzo szybko przemarzaj¹, skutkuj¹c zamarzniêciem
instalacji, co w konsekwencji mo¿e doprowadziæ do powstania
awarii, przerwy w dostawie wody oraz du¿ych strat. Przypomi-
namy, ¿e temperatura w pomieszczeniu z zestawem wodomierzo-
wym nie powinna byæ ni¿sza ni¿ +40C.

Co nale¿y zrobiæ, aby unikn¹æ zamarzniêcia elementów
instalacji wodoci¹gowej?
a. Zabezpieczyæ pomieszczenie, w którym znajduje siê wodo-

mierz i instalacja wodoci¹gowa, poprzez m.in. naprawê �cian,
wstawienie brakuj¹cych szyb oraz uszczelnienie drzwi i okien.

b. Odpowiednio ociepliæ przewody wodoci¹gowe przebiega-
j¹ce przez nie ocieplone pomieszczenia przy pomocy styropianu
lub tzw. os³ony izolacyjnej wykonanej z pianki poliuretanowej.

c. W przypadku, gdy wodomierz umieszczony jest w studzien-
ce, zwróciæ uwagê na to, czy pokrywa nie jest uszkodzona.

d.  Zabezpieczyæ wodomierz izolacj¹ ciepln¹ w postaci otuli-
ny, styropianu czy we³ny mineralnej.

e. Zabezpieczyæ elementy sieci wodoci¹gowej wykorzysty-
wane tylko latem poprzez odwodnienie i zamkniêcie zaworów.

Dostosowanie siê do naszych zaleceñ mo¿e ochroniæ przed
kosztami zwi¹zanymi m.in. z konieczno�ci¹ wymiany wodomie-
rza, zaworów czy nawet czê�ciow¹ wymian¹ instalacji wodoci¹-
gowej. Je¿eli jednak dojdzie do zamarzniêcia nale¿y bezzw³ocz-
nie zg³osiæ ten fakt do spó³ki G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanaliza-
cja Spó³ka. z o.o., dzwoni¹c pod ca³odobowy numer 994 lub 077
485 22 41 lub 791 322 153. Us³uga wymiany uszkodzonego wo-
domierza wskutek dzia³ania mrozu jest  us³ug¹ odp³atn¹, dlatego
zachêcamy do zastosowania odpowiednich zabezpieczeñ.

                Pe³nomocnik Zarz¹du Marcin Grabuñczyk

CZ£OWIEK ODCHODZI,
PAMIÊÆ POZOSTAJE

17 pa�dziernika 2012 roku niespodziewanie odszed³ od Nas
nasz d³ugoletni pracownik, a przede wszystkim przyjaciel

Pan Stanis³aw Morawski, w bran¿y komunalnej przepracowa³
blisko 40 lat, w tym
wiêkszo�æ czasu na
stanowiskach kie-
rowniczych. Przez
ca³y ten okres czuwa³
nad zapewnieniem
ci¹g³o�ci dostawy
wody o odpowied-
niej jako�ci do miesz-
kañców gminy G³ub-
czyce. Pod jego kie-
rownictwem realizowano du¿e inwestycje wodoci¹gowo-kana-
lizacyjne m.in. modernizacjê stacji uzdatniania wody w Klisinie i
Krasnym Polu, budowê zbiorników wody pitnej w G³ubczycach,
budowê nowych i rozbudowê istniej¹cych ujêæ wody, budowê
zbiorników wodoci¹gowych w Debrzycy, Lisiêcicach oraz wielu
odcinków sieci lokalnych i przy³¹czy. Pan Morawski by³ cz³o-
wiekiem wykazuj¹cym du¿e zainteresowanie problemami spó³ki
i jej pracowników, a przy ich rozwiazywaniu, potrafi³ umiejêtnie
godziæ interesy obu stron.

Rzetelny, solidny i terminowy pracownik w wykonywaniu po-
wierzonych mu zdañ, kompetentny na swoim odcinku pracy,
odpowiedzialny, dyspozycyjny i punktualny. Nale¿a³ do ludzi
bezkonfliktowych, nawi¹zuj¹c tym samym przyjacielskie relacje
z lud�mi. Potrafi³ kierowaæ zespo³em ludzi. Za inicjatywê i zaan-
ga¿owanie w pracy zosta³ uhonorowany przez W³adze Spó³ki
tytu³em pracownika roku 2009.

 OFICJALNE
OTWARCIE

LOKALNEGO CENTRUM
REHABILITACJI DLA DZIECI

I M£ODZIE¯Y W G£UBCZYCACH
Z wielk¹ przyjemno�ci¹ chcieliby�my poinformowaæ,
¿e 4 grudnia 2012 roku o godz. 16.00 odbêdzie siê

uroczyste otwarcie Lokalnego Centrum Rehabilitacji  i
Integracji dla dzieci i m³odzie¿y, które powsta³o z inicjatywy

Stowarzyszenia rodziców dzieci niepe³nosprawnych
"TACY SAMI".

Z tej okazji, w imieniu Zarz¹du stowarzyszenia
 i  podopiecznych, mamy zaszczyt zaprosiæ Pañstwa

do uczestnictwa w tym wydarzeniu,
 które bêdzie mia³o miejsce w G³ubczycach przy

ul. B. Chrobrego 21 (w podwórzu firmy TOP FARMS)
Uroczysto�æ zostanie po³¹czona z otwarciem pokoi

 terapeutycznych wspó³finansowanych ze �rodków Funda-
cji Rosa z Wroc³awia oraz prezentacj¹ dotychczasowych
przedsiêwziêæ stowarzyszenia i  pokazow¹ terapi¹ dzieci.

Prosimy o zarezerwowanie tego dnia i potwierdzenie
uczestnictwa drog¹ telefoniczn¹ + 48 601 341 199

 lub mailow¹ tacysamiogl@gmail.com
Wiêcej informacj o wydarzeniu na stronie internetowej

stowarzyszenia www.tacy-sami.org

REKLAMA W G£OSIE G£UBCZYC
 G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o zasiêgu gmi-
ny, w formacie A4 z ok³adk¹ w kolorze. Ukazuje siê na prze-
³omie miesiêcy w nak³adzie 1200 egz. oraz w wersji elektro-
nicznej. Reklamy - tylko czarno bia³e na wewnêtrznych stro-
nach - podstawowy modu³ - w  ramce 9x9cm, jednorazowa
edycja  kosztuje 100,00z³ +VAT, przy wiêkszej ilo�ci edycji
cenê mo¿na negocjowaæ.
   Tre�æ reklam nadsy³aæ  w wersji elektronicznej w pliku JPG
(rozdz. 300dpi) na adres e-mail "janwac @o2.pl", w terminie
do 15. ka¿dego miesi¹ca na miesi¹c nastêpny, wraz z poda-
niem "parametrów" niezbêdnych do wystawienia faktury
VAT  przez Miejski O�rodek Kultury.
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 EUROBANK
Potrzebujesz szybko

dodatkowych pieniêdzy?
 Atrakcyjny kredyt gotówkowy dostêpny w eurobanku,

tu¿ obok Ciebie - w placówce w G³ubczycach.
Kredyt gotówkowy - dla kogo?
Kredyt to szybka i bezpieczna forma pozyskania dodatkowej gotówki. Je¿eli posiadasz

state �ród³o dochodu, a comiesiêczna rata nie obci¹¿y zbytnio domowego bud¿etu - wtedy
bez przeszkód mo¿esz zaci¹gaæ kredyt gotówkowy. Mog¹ o niego wnioskowaæ zarówno
osoby zatrudnione na umowê o pracê, zlecenie lub o dzie³o, jak i emeryci, renci�ci, czy
osoby prowadz¹ce w³asn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ lub rolnicz¹. Z kredytu gotówkowego
mog¹ skorzystaæ osoby o dochodach na poziomie nawet kilkuset z³otych miesiêcznie.

Jak¹ ofertê wybraæ?
Oferty kredytów gotówkowych banków ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ wieloma parametrami -

przede wszystkim oprocentowaniem, prowizj¹ i kosztami zabezpieczeñ. Klienci maj¹ mo¿li-
wo�æ regulacji wysoko�ci raty (dostosowania do swojego bud¿etu domowego) rozk³ada-
j¹c kredyt na odpowiedni¹ dla siebie liczbê rat (od kilku miesiêcy do kilku lat).

Du¿ym udogodnieniem dla Klienta jest mo¿liwo�æ wyboru dnia miesi¹ca w jakim bêdzie
sp³acana rata. Je¿eli wybierzesz termin sp³aty przypadaj¹cy po otrzymaniu wynagrodzenia
lub innego �wiadczenia, bêdzie Ci ³atwiej planowaæ miesiêczne wydatki. Takie rozwi¹zanie
rekomenduje eurobank.

Kredyt gotówkowy w eurobanku
Rozbudowana oferta kredytów gotówkowych w eurobanku daje wiele mo¿liwo�ci. Mo-

¿esz skorzystaæ z najtañszej oferty i wybraæ tani kredyt z kontem. Wystarczy, ¿e otrzymu-
jesz  dochody z umowy o pracê, emerytury lub renty i za³o¿ysz konto osobiste w euroban-
ku, na które bêdzie wp³ywaæ Twoje wynagrodzenie lub �wiadczenie. Atrakcyjne warunki
otrzymaj¹ ównie¿ klienci, którzy skorzystaj¹ z oferty "Kredyt z premi¹ roczn¹". W nagrodê
za terminowe sp³aty rat Klienci otrzymaj¹ premiê w wysoko�ci nawet do 750 z³ rocznie, w
zale¿no�ci od kwoty kredytu. W ten sposób eurobank docenia swoich rzetelnych Klien-
tów i dzieli siê z nimi swoimi przychodami.

Pozosta³ym Klientom eurobank mo¿e zaoferowaæ atrakcyjn¹ ofertê "Kredyt dla ka¿de-
go". W tym przypadku nie jest wymagane przelewanie wynagrodzenia na rachunek w
eurobanku.

Dodatkowo oferujemy Ci mo¿liwo�æ po³¹czenia dochodów z drug¹ osob¹, dziêki czemu
mo¿esz otrzymaæ wy¿sz¹ kwotê kredytu. Nasza oferta dotyczy kredytów w wysoko�ci od
500 z³ do 120 000 z³ na dowolny cel, na okres od 3 do 84 rat. Dla Twojej wygody proponu-
jemy Ci wakacje kredytowe, dziêki którym mo¿esz zawiesiæ na miesi¹c sp³atê raty.

"Ponadto nagradzamy sta³ych klientów banku oferuj¹c im atrakcyjne warunki kredytu.
Na specjaln¹ obni¿kê oprocentowania mog¹ liczyæ tak¿e przedstawiciele grup zawodo-
wych, m.in. policjanci, lekarze czy nauczyciele" - rekomenduje Doradca Klienta w oddziale
w G³ubczycach.

Zapraszamy do najbli¿szej placówki:
G³ubczyce, Tadeusza Ko�ciuszki 28, tel. 77 472 20 39.
RRSO dla przyk³adu reprezentatywnego na dzieñ 18.12.2011 r. Dla oferty "Kredyt z pre-

mi¹ roczn¹" przy ca³kowitej kwocie kredytu 7 900 zt dla 37 miesiêcy sptat z prowizj¹ i op³at¹
przygotowawcz¹ (³¹cznie 395 zt), z oprocentowaniem 16,5%, z uwzglêdnieniem zwrotu czê-
�ci pobranych odsetek w wysoko�ci 150 zt, wynosi 32,49%. RRSO uwzglêdnia petny pa-
kiet ubezpieczeñ kredytu (t¹czny koszt- 1 081,51 zt). Rata miesiêczna kredytu wynosi 273,85
zt a ca³kowita kwota do zap³aty - 10 132,27 zt. Warunkiem wyp³aty premii rocznej jest
terminowa sptata 12 kolejnych rat kredytu zgodnie z harmonogramem kredytu. Dla klien-
tów przelewaj¹cych wynagrodzenie lub �wiadczenie emerytalno-rentowe na ROR w Euro
Bank SA. przy ca³kowitej kwocie kredytu 13 200 zt dla 44 miesiêcy sptat z prowizj¹ i optat¹
przygotowawcz¹ (³¹cznie 396 zt), z oprocentowaniem 14,5%, wynosi 31,53%. RRSO uwzglêd-
nia petny pakiet ubezpieczeñ kredytu (t¹czny koszt - 2 148,96 zt). Rata miesiêczna kredytu
wynosi 388,55 zt a ca³kowita kwota do zap³aty - 17 096,23 zt. Szczegó³y oferty, w tym op³aty
i prowizje s¹ dostêpne na www.eurobank.pl i w placówkach banku. W przypadku umów
zawartych u Po�rednika kredytowego uprawniony jest on na mocy udzielonego mu przez
Euro Bank S.A. pe³nomocnictwa do zawierania w imieniu i na rzecz Banku umów o po¿ycz-
kê i rachunek bankowy oraz wykonywania czynno�ci faktycznych zwi¹zanych z wymienio-
nymi umowami.

ABC
Ubezpieczonego
1. Sprawd�, czy pracodawca (zlece-
niodawca) zg³osi³ Ciê do ubezpieczeñ
spo³ecznych. Je¿eli tego nie zrobi³, a
zachorujesz lub bêdziesz mia³ wypa-
dek w pracy, mo¿esz mieæ problem z
otrzymaniem �wiadczeñ  z ZUS.
3. Zadbaj o zg³oszenie do ubezpiecze-
nia zdrowotnego Twoich najbli¿szych -
wspó³ma³¿onka i dzieci - je¿eli nie maj¹
innego tytu³u do ubezpieczenia. Je¿eli
nabêd¹ samodzielnie prawo do ubezpie-
czenia, pamiêtaj, by ich wyrejestrowaæ.
4. Je¿eli Twoje dane identyfikacyjne,
adresowe lub ewidencyjne uleg³y
zmianie, poinformuj o tym swojego
pracodawcê, a je�li pracodawca ju¿
nie istnieje, zg³o� zmianê za po�red-
nictwem Platformy Us³ug Elektronicz-
nych - pue.zus.pl.
5. Sprawd�, czy pracodawca odpro-
wadza za Ciebie sk³adki od w³a�ciwej
podstawy, czy nie zani¿a jej. Sk³adki od
ni¿szego wynagrodzenia, ni¿ faktycznie
otrzymujesz, to ni¿sze �wiadczenia dzi�
(zasi³ek chorobowy lub macierzyñski)
oraz w przysz³o�ci (emerytura lub renta).
6. Pamiêtaj, ¿e powiniene� wybraæ
OFE. Nie czekaj na losowanie cz³on-
kostwa OFE, sam decyduj  o swoich
pieni¹dzach.
7. Bez wychodzenia z domu mo¿esz
zapoznaæ siê z danymi zapisanymi na
Twoim indywidualnym koncie w
ZUS. Sprawd� to sam na Platformie
Us³ug Elektronicznych - pue.zus.pl.
8. Dziêki dostêpowi do konta ubez-
pieczonego pue.zus.pl, mo¿esz na
podstawie zgromadzonych tam da-
nych i prognozowanych przez siebie
przysz³ych dochodów wyliczyæ wy-
soko�æ hipotetycznej emerytury.
9. Je�li pracujesz za granic¹, sprawd�,
w którym kraju powiniene� byæ ubez-
pieczony.
10. Pamiêtaj, ¿e ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe, je�li przestaniesz
pracowaæ, mo¿esz kontynuowaæ do-
browolnie. Dziêki temu bêdziesz mia³
wy¿sze �wiadczenie.
Na podst. inf. Rzecznika Prasowego
Oddzia³u ZUS  w Opolu opr.Jan Wac
 Wiêcej informacji:
 Rados³aw Siczewski,
 tel. 77 4511 542
adres email: siczewskir@zus.pl
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e:
11 grudnia 2012 r. odbêdzie siê III przetarg ustny nieograni-

czony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�ci zabudowanej bu-
dynkiem mieszkalnym, po³o¿onej w G³ubczycach przy ulicy
Grunwaldzkiej nr 9, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 441/5 o powierzchni 0,0057 ha. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 40.000,00 z³. Wadium wynosi 4.000,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w  przetargu jest wniesienie wadium
w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ
wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 6 grudnia 2012 r.

II. 18 grudnia 2012 r. odbêd¹ siê:
1. - I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-

ruchomo�æ zabudowanej budynkiem magazynowo - sk³adowym,
oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 485/10 o
powierzchni 0,0359 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. So-
snowieckiej nr 23. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi
127.054,00 z³. Wadium wynosi 12.800,00 z³.

2. - I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomo�æ oznaczonej wg  ewidencji gruntów jako dzia³ki nr
504/9 i nr 504/16 o ³¹cznej powierzchni 1,0592 ha, po³o¿onej w
G³ubczycach przy ul. Kopernika nr 39. Cena wywo³awcza do prze-
targu wynosi 500.000,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 45.000,00 z³.

3. - II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomo�æ zabudowanej ruinami budynku mieszkalnego
przeznaczonego do rozbiórki, oznaczonej wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 31 o powierzchni 0,3700 ha, po³o¿onej
we wsi Krasne Pole. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi
20.208,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 2.100,00 z³.

4.- II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomo�æ niezabudowanej,oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 319/1 o powierzchni 0,1300 ha, po³o¿onej we
wsi Równe. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 10.232,00 z³
+ VAT. Wadium wynosi 1.050,00 z³.

5 -.II przetarg ustny ograniczony do najemców i w³a�cicieli
lokali w budynkach nr 28, 28a i 30 po³o¿onych w G³ubczycach
przy ul. Warszawskiej dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�æ nie-
zabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³-
ka nr 441/59 o pow. 0,0027 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul.
Grunwaldzkiej. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 3.000,00
z³ + VAT. Wadium wynosi 300,00 z³.

6.- II przetarg ustny ograniczony do najemców i w³a�cicieli
lokali w budynkach nr 28, 28a i 30 po³o¿onych w G³ubczycach
przy ul. Warszawskiej dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�æ nie-
zabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³-
ka nr 441/56 o pow. 0,0032 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul.
Grunwaldzkiej. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 3.500,00
z³ + VAT. Wadium wynosi 300,00 z³.

7. -II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomo�æ niezabudowanej,oznaczonej wg ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 414 o powierzchni 0,1900 ha, po³o¿onej w G³ub-
czycach w rejonie ulicy Wiejskiej. Cena wywo³awcza do przetar-
gu wynosi 10.190,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 1.000,00 z³.

8. - III przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomo�æ niezabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ki nr 59/2, nr 59/3 i nr 59/4 o ³¹cznej powierzch-
ni 0,1200 ha, po³o¿onej w obrêbie gruntów wsi Bernacice. Cena
wywo³awcza  wynosi 2.000,00 z³. Wadium wynosi 200,00 z³.

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

Na przedmiotowym gruncie zlokalizowane s¹  obiekty:
- budynek administracyjno - warsztatowy o powierzchni u¿yt-

kowej 731,01 m2;
- budynek magazynu o powierzchni u¿ytkowej 14,80 m2;
- budynek portierni o powierzchni u¿ytkowej 13,80 m2.
Kwota wywo³awcza czynszu dzier¿awnego do przetargu wy-

nosi 1.500,00 z³/m-c + VAT.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie

wadium w pieni¹dzu. Wadia winne wp³yn¹æ na konto Urzêdu
lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu:

- 11.12.2012 r. w przypadku przetargu podanego w pkt 2, 5 i 6;
- 13. 12.2012 r. w przypadku przetargu w pkt 3, 4, 7,8 i 9;
- 14 grudnia 2012 r. w przypadku przetargu podanego w pkt 1.
III. w dniu 8 stycznia 2013 r. odbêdzie siê II przetarg ustny

nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�æ zabudowa-
nej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym,
oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 1304/2 o
powierzchni 0,0086 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Nie-
podleg³o�ci nr 6b wraz ze zbyciem udzia³u wynosz¹cego 1/15
czê�æ w dzia³ce nr 1304/5 o powierzchni 0,0714 ha. Cena wywo-
³awcza do przetargu wynosi 74.221,00 z³. Wadium wynosi
7.000,00 z³.  Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargu jest wnie-
sienie wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto
Urzêdu lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 3
stycznia 2013 r.

IV. w dniu 15 stycznia 2013 r. odbêd¹ siê przetargi:
1. - III przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y

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

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

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

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

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

Kasa urzêdu czynna w godzinach: poniedzia³ek 8.00 - 16.15,
wtorek - czwartek 8.00 - 14.30, pi¹tek. 8.00 - 13.30.

Szczegó³owe informacje nale¿y uzyskaæ w Urzêdzie Miej-
skim w G³ubczycach ul.Niepodleg³o�ci nr 14 (p. nr 20) - tele-
fon  77 485 30 21 wewnêtrzny 222, 223 i 224

lub w internecie na stronie WWW.glubczyce.pl

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

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

 Tel. 691516102
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KRUS Laureatem
XVIII Konkursu

 - Polska Nagroda Jako�ci
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego, uczestnicz¹c

po raz pierwszy w eliminacjach o laur Polskiej Nagrody Jako-
�ci,  otrzyma³a tytu³ Laureata w kategorii: organizacje pu-
bliczne - urz¹d Polska Nagroda Jako�ci jest wyrazem uznania
dla zarz¹dzania przez jako�æ we wszystkich obszarach dzia-
³alno�ci organizacji, ocenianych w konkursie zgodnie z kon-
cepcj¹ Total Quality Management..

Organizatorami Konkursu Polska Nagroda Jako�ci s¹: Krajo-
wa Izba Gospodarcza, Polskie Centrum Badañ i Certyfikacji SA,
Fundacja "Teraz Polska". Tegoroczna, XVIII edycja Konkursu
przebiega³a pod honorowym patronatem Wicepremiera, Mini-
stra Gospodarki, Pana Waldemara Pawlaka.

Dzia³ania te musz¹ byæ udokumentowane, m.in. certyfikatami
za wdro¿enie nowoczesnych procesów i systemów, a tak¿e wy-
nikami badañ satysfakcji klientów zewnêtrznych i wewnêtrznych.
Polska Nagroda Jako�ci honoruje wiedzê, innowacyjno�æ, do-
skonalenie i rzeteln¹ samoocenê organizacji.

Nagrody konkursowe przyznaje Komitet Polskiej Nagrody
Jako�ci powo³any przez Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej
(KIG) w porozumieniu z przewodnicz¹cym Komitetu Jako�ci KIG,
Dyrektorem Polskiego Centrum Badañ i Certyfikacji oraz Preze-
sem Klubu Polskie Forum ISO 9000. Aktualnie Komitet repre-
zentuje 77 cz³onków - wybitnych przedstawicieli nauki, biznesu,
praktyki i samorz¹du gospodarczego, pod przewodnictwem Pre-
zesa Krajowej Izby Gospodarczej - Pana Andrzeja Arendarskie-
go, i Sekretarza Komitetu PNJ, Pana Miros³awa Rechy.

Warunkiem zakwalifikowania siê do I etapu konkursu by³a
pozytywna weryfikacja dokumentów aplikacyjnych, której do-
konuje Sekretariat Polskiej Nagrody Jako�ci. Podczas II etapu
kandydaci byli zobowi¹zani do przestawienia samooceny, na
podstawie której eksperci Polskiej Nagrody Jako�ci dokonali
przegl¹du dzia³alno�ci organizacji, w celu uzyskania dowodów
na spe³nienie kryteriów TQM ocenianych w 9. strategicznych
filarach dzia³alno�ci, jakimi s¹: Przywództwo, Strategia, Pracow-
nicy, Partnerstwo, Zasoby, Procesy, Wyniki dotycz¹ce klien-
tów/obywateli, Wyniki dotycz¹ce pracowników, Wyniki doty-
cz¹ce spo³eczeñstwa, Kluczowe wyniki.

Warunkiem zakwalifikowania siê do �cis³ego fina³u konkursu
by³o uzyskanie z oceny organizacji co najmniej 450 punktów (na
1000 maksimum).

Kolegium Sêdziów, dokonuj¹ce selekcji kandydatów do III
etapu, przyzna³o KRUS 715 punktów.

Kolegium Sêdziów na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2012
roku w g³osowaniu tajnym wybra³o nominatów do Nagród i
Wyró¿nieñ XVIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jako�ci.
Zostali oni przedstawieni na plenarnym posiedzeniu Komitetu
Polskiej Nagrody Jako�ci w dniu 27 wrze�nia 2012 r.

Podkre�lenia wymaga fakt, ¿e Kasa Rolniczego Ubezpiecze-
nia Spo³ecznego zyska³a szczególne uznanie m.in. za wdro¿one
i z powodzeniem kilkakrotnie recertyfikowane trzy systemy za-
rz¹dzania: system zarz¹dzania jako�ci¹, zgodny z norm¹ PN-EN
ISO 9001:2009, system zarz¹dzania bezpieczeñstwem informacji,
zgodny z norm¹ PN ISO/IEC 27001:2007 oraz system przeciw-
dzia³ania zagro¿eniom korupcyjnym, opracowany przez KIG i
PCBC SA.

Swój pierwszy certyfikat jako�ci KRUS uzyska³ w 2004 roku.
Funkcjonuj¹ce w Kasie systemy zarz¹dzania, obecnie tworz¹

jeden Zintegrowany System Zarz¹dzania (ZSZ). Wdro¿enie ZSZ
pozwoli³o na dalsze usprawnianie dzia³alno�ci Kasy, poprzez
zapewnienie lepszego gospodarowania powierzonymi �rodka-
mi publicznymi, jak równie¿ skutecznej, efektywnej i terminowej
realizacji zadañ, wysokiego poziomu �wiadczonych us³ug, za-
rz¹dzania przez cele i wyniki, sta³ego doskonalenia pracy i roz-
woju Kasy, a tak¿e dba³o�æ o najwy¿szy poziom i sta³e podno-
szenie kwalifikacji pracowników.

Warto�ci¹ dodan¹ wprowadzenia i utrzymywania w Kasie ZSZ
by³o sprawne wdro¿enie od 1 stycznia 2010 roku wymogów kon-
troli zarz¹dczej, okre�lonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pó�n. zm.).
Funkcjonuj¹cy w KRUS Zintegrowany System Zarz¹dzania za-
pewnia ci¹g³e poszukiwanie nowych rozwi¹zañ, pozwalaj¹cych
na skuteczniejsze i efektywniejsze realizowanie zadañ stawia-
nych przed organizacj¹. Potwierdzeniem wysokiej oceny jako-
�ci pracy Kasy s¹ z jednej strony wyniki badania satysfakcji
ubezpieczonych i �wiadczeniobiorców, z drugiej - wyniki audy-
tów zewnêtrznych, którym Kasa jest cyklicznie poddawana, oraz
trzykrotnie z powodzeniem odnawiane Certyfikaty ISO i IQ-Net.

Tytu³ Laureata XVIII Konkursu Polskiej Nagrody Jako�ci jest
w okresie 20-lecia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
zwieñczeniem starañ wszystkich jej pracowników o doskonale-
nie jako�ci pracy.

Przewodnicz¹cy Komitetu Polskiej Nagrody Jako�ci - Prezes
Krajowej Izby Gospodarczej, Pan Andrzej Arendarski, oraz Se-
kretarz Komitetu PNJ, Pan Miros³aw Recha, w pi�mie gratulacyj-
nym do Prezesa KRUS, Pana Artura Brzóski, za otrzymany tytu³
Laureata w XVIII edycji Konkursu Polskiej Nagrody Jako�ci,
zaznaczyli, ¿e: "organizacja, która zdoby³a tytu³ Laureata Pol-
skiej Nagrody Jako�ci, staje siê przyk³adem dla innych polskich
organizacji w dziedzinie jako�ci, poniewa¿ Zarz¹dzanie przez Ja-
ko�æ - TQM - jest nowym rodzajem zbiorowego wysi³ku za³ogi
zorientowanego na ustawiczne doskonalenie zarz¹dzania we
wszystkich aspektach, sferach i efektach dzia³alno�ci".

 (�ród³o: www.krus.gov.pl)
 Z okazji zbli¿aj¹cych siê �wi¹t Bo¿ego Narodzenia, ¿yczê

Pañstwu zdrowia i pomy�lno�ci.
Dyrektor OR KRUS w Opolu Jan Krzesiñski

"TEATR JEDNEGO AKTORA"
 7 listopada w sali widowiskowej Miejskiego O�rodka Kultury

odby³a siê prapremiera monodramu " Do �licznej i innych" w
wykonaniu Mieczys³awa Zaj¹ca - aktora teatru TRADYCJA ZSM
w re¿yserii  Marii Farasiewicz.

Trzymaj¹cy w napiêciu widza
45 - minutowy spektakl to histo-
ria naukowca - alkoholika, który
tu¿ przed tragiczn¹ �mierci¹ snu-
je opowie�æ o swoim ¿yciu. Sce-
nariusz monodramu powsta³ na
podstawie tekstu Ireneusza Ire-
dyñskiego."Do �licznej i innych"
to ju¿ trzeci monodram Mietka
Zaj¹ca - laureata Centralnego
Turnieju Teatru Jednego Akto-
ra. Spektakl dotyka istotnych
spraw ludzkiej egzystencji i pro-
blemów wspó³czesnego cz³owie-
ka. Sztuka ta zosta³a wkomponowana w kalendarium  G³ubczyc-
kich Dni Kultury.

                                                                Monika Sabatowicz
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"SPOTKANIE Z RZECZNIKIEM
PRAW DZIECKA"

 "Kiedy jeste�cie zmêczeni i �li, wtedy kiedy dzieci s¹ nie-
zno�ne i wyprowadzaj¹ nas z równowagi, wtedy kiedy gniewa-
cie siê i krzyczycie, wtedy kiedy chcecie karaæ w uniesieniu-
pamiêtajcie o zlêknionym szybko bij¹cym sercu dziecka.".

    Takie by³o g³ówne motto XVI Konferencji "Prawo Dziecka
do Bezpieczeñstwa" zorganizowanej przez Rzecznika Praw Dziec-
ka Marka Michalaka oraz Opolskiego Kuratora O�wiaty-pani¹
Halinê Bilik w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka.

    Konferencja odby³a siê w dniu 2 pa�dziernika 2012 roku na
Uniwersytecie Opolskim w Opolu,   w której uczestniczyli przed-
stawiciele szkó³ gimnazjalnych i liceów województwa opolskie-
go, w tym równie¿ uczniowie Gimnazjum przy Zespole Szkó³
Specjalnych w G³ubczycach wraz z opiekunem Samorz¹du
Uczniowskiego pani¹ Wies³aw¹ Karabin i dyrektorem O�rodka,
pani¹ Barbar¹ Rosick¹.

    Uroczystego otwarcia dokona³ prodziekan Wydzia³u Histo-
ryczno- Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego dr Piotr Si-
kora.     Dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 6 w Opolu przedsta-
wi³y program artystyczny ukazuj¹cy prawa dziecka. Postaæ Ja-
nusza Korczaka, wybitnego polskiego pedagoga, publicysty,
lekarza i dzia³acza spo³ecznego, zaprezentowali uczniowie Gim-
nazjum Publicznego Zespo³u Szkó³ w Dobrzeniu.

    Inscenizacjê "S¹du Kole¿eñskiego" Janusza Korczaka "Pra-
wa dziecka przed s¹dem"- zaprezentowali uczniowie Publiczne-
go Liceum Nr V w Opolu.   Zainscenizowany program artystycz-
ny pobudza³ wyobra�niê i sk³ania³ do refleksji wszystkich od-
biorców, zarówno doros³ych, jak i m³odzie¿ uczestnicz¹c¹ w kon-
ferencji.

   W programie  konferencji przewidziana by³a sesja naukowa
z udzia³em znanych i wybitnych autorytetów: dr Piotrem Sikor¹-
prodziekanem UO, prof. zw. hab. Józefem Br¹gielem z Instytutu
Nauk Pedagogicznych UO, doradc¹ Rzecznika Praw Dziecka-
psycholog  Dorot¹ Zawadzk¹,  Gra¿yn¹ Cybul¹ z Regionalnego
O�rodka Metodyczno - Edukacyjnego" Metis" w Katowicach
oraz sêdzi¹ Ann¹ Mari¹ Weso³owsk¹ z ramienia Rady ds. Po-
krzywdzonych przy Ministerstwie Sprawiedliwo�ci.

   Zagadnienia omawiane podczas sesji przybli¿y³y uczestni-
kom przestrzeganie Praw Dziecka w codziennym ¿yciu w ró¿-
nych �rodowiskach. Sêdzia, pani Anna Maria Weso³owska przy-
pomina³a, i¿ nie przestrzeganie tych praw, tak¿e przez dzieci pod-
lega karze, tak samo jak ka¿de inne przestêpstwo pope³nione
przez doros³ych. Wszyscy prelegenci nak³aniali m³odzie¿, aby
nie ba³a siê mówiæ g³o�no o swoich problemach i doznawanych
krzywdach zarówno ze strony doros³ych, jak i rówie�ników.

  Tematyka przedstawiona  podczas konferencji by³a istotna
zarówno dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych, gdy¿ u�wiadomi³a
wszystkim zgromadzonym  o przys³uguj¹cych im prawach,
mo¿liwo�ciach ich egzekwowania, a tak¿e o odpowiedzialno�ci
za swoje postêpowanie.

Zakres omawianych spraw na pewno przyczyni³ siê do szer-
szego spojrzenia na funkcjonowanie cz³owieka w spo³eczeñstwie
i sposobach radzenia sobie z problemami, z którymi  spotykamy
siê  w ¿yciu codziennym, z uwzglêdnieniem, i¿ szczególna troska
nale¿y siê dzieciom i ich problemom.

   Wszyscy obecni na konferencji otrzymali  materia³y eduka-
cyjne, a w�ród nich m.in. "Konwencjê Praw Dziecka",dodatko-
wo wszyscy uczniowie obdarowani zostali  ksi¹¿kami  autor-
stwa Janusza Korczaka "Prawid³a ¿ycia".

                                                                                         Wiesia

"SPORT TO ZDROWIE"
W Specjalnym O�rodku Szkolno - Wychowawczym w G³ub-

czycach od 2003 roku dzia³a sekcja Olimpiad Specjalnych "Je-
¿yk" W roku szkolnym 2012-2013 uczniowie naszej szko³y
trzykrotnie reprezentowali województwo opolskie podczas za-
wodów sportowych na szczeblu Ogólnopolskim.

W dniach 20-23 wrze�nia 2012 roku w Krakowie odby³ siê
III Ogólnopolski Turniej BOCCE Olimpiad Specjalnych.

Zawody odbywa³y siê na obiektach sportowych nale¿¹cych
do Akademii Wychowania Fizycznego. Specjalny O�rodek Szkol-
no - Wychowawczy z G³ubczyc reprezentowa³ Tomasz Ho³da,
który po zaciêtych grach indywidualnie zaj¹³ IV miejsce oraz
województwo dru¿ynowo I miejsce. Po grach w godzinach po-
po³udniowych zawodnicy mieli okazje zwiedziæ miasto. Byli na
Krakowskim rynku, w ko�ciele Mariackim, w sukiennicach, na
Wawelu oraz w smoczej jamie.

W dniach 27-30 wrze�nia 2012 roku w Koninie odby³ siê VI
Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych.
W mityngu wziê³o udzia³ 300 zawodników reprezentuj¹cych szes-
na�cie Oddzia³ów Regionalnych Olimpiad Specjalnych, oraz 255
trenerów, opiekunów, organizatorów i wolontariuszy. Wojewódz-
two opolskie reprezentowa³o 20 zawodników, w�ród których
znalaz³a siê uczennica Specjalnego O�rodka Szkolno - Wycho-
wawczego w G³ubczycach ̄ aneta Sypniewska.

W ceremonii otwarcia zawodów wzi¹³ udzia³ mistrz Europy na
800 metrów Marcin Lewandowski. Uroczysto�æ poprowadzili
Zygmunt Chajzer i wicemiss Wielkopolski. Ceremoniê zakoñ-
czy³ wystêp zespo³u SUMPTUASTIC.

Patronat Honorowy nad VI Mityngiem Lekkoatletycznym
Konin 2012, objê³a Joanna Mucha, Minister Sportu i Turystyki.

28 wrze�nia na stadionie lekkoatletycznym w Koninie odby³y
siê preeliminacje, a 29 i 30  wrze�nia fina³y.

Po trzech dniach zmagañ ̄ aneta Sypniewska zdoby³a 1 z³oty
(w skoku w dal) i 2 srebrne medale (w biegu na 400 metrów i
sztafecie 4 x 400 metrów)

Opiekê nad zawodnikami sprawowali nauczyciele wychowa-
nia fizycznego prowadz¹cy sekcje Olimpiad Specjalnych a w�ród
nich znalaz³ siê nauczyciel Specjalnego O�rodka Szkolno - Wy-
chowawczego Dariusz Sza³agan.

11-14 pa�dziernika 2012 roku w Drzonkowie odby³ siê XII
Ogólnopolski Mityng w Biegach Prze³ajowych Olimpiad Spe-
cjalnych. Reprezentacja województwa opolskiego liczy³a sze-
�ciu zawodników w tym Katarzyna Ho³da  uczennica SOSzW w
G³ubczycach. Podczas ceremonii otwarcia uczestnicy mogli obej-
rzeæ pokaz laserów, wystêpy grup tanecznych.

 12 pa�dziernika odby³y siê preeliminacje w poszczególnych
grupach. Nastêpnego dnia odby³y siê fina³y, po których uczen-
nica naszej szko³y Katarzyna Ho³da zajê³a I m. w biegu na 800
metrów zdobywaj¹c z³oty medal.  Pomiêdzy poszczególnymi bie-
gami zawodnicy mogli skorzystaæ ze strzelnicy sportowej, prze-
jechaæ siê bryczk¹ oraz wzi¹æ udzia³ w programie "Zdrowi Spor-
towcy", który ma na celu zwiêkszenie mo¿liwo�ci psychofizycz-
nych sportowców specjalnych do profesjonalnego trenowania
i pe³nego wysi³ku podczas startów w zawodach. Wszyscy reali-
zuj¹cy ten program to wolontariusze, specjali�ci w zakresie sto-
matologii, okulistyki, pediatrii, ortopedii, dietetyki, dermatolo-
gii, medycyny ogólnej i fizjoterapii. Po ca³odniowych zmaga-
niach zawodnicy spotkali siê przy ognisku. Ostatniego dnia
odby³y siê fina³y na 2400 metrów oraz ceremonia zamkniêcia
zawodów. Opiekê nad zawodnikami sprawowali nauczyciele wf
Tomasz Siciak z Le�nicy oraz ni¿ej podpisany

                                                                Dariusz Sza³agan
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W dniu 3.11.2012r w Prudniku odby³ siê VIII Miêdzynarodowy Turniej
Karate O Puchar Gór Opawskich.

W zawodach star-
towa³o 300 zawodni-
ków z Polski, Czech i
Ukrainy. LZS Karate-
Do G³ubczyce repre-
zentowali: Klaudia
Bociek, Dominika Ha-
³adus, Michalina
Jung, Emilia Klein,
Martyna Do³han, Ju-
lia Hac, Szymon Cie-
�lik, Mateusz Bry-
czek, Maciej Kowal-
czyk, Jakub Patryjach,
Alan Orzechowski,
Aleksander Kolasa, Tomasz Kolasa, Mateusz Stankiewicz, Klaudiusz Le-
liñski. £¹cznie zdobyli�my 6 medali z tego Szymon Cie�lik w kata 10 lat
z³oty medal i w kumite fantom br¹zowy  medal, Klaudia Bociek w kumite 12-
13 lat br¹zowy medal, Maciej Kowalczyk w kata 9 lat i kumite-fantom br¹zo-
we medale oraz Jakub Patryjach w kata 8 lat br¹zowy medal. Pozostali
zawodnicy wypadli dobrze ale tym razem wrócili do domu bez medali.

                                                                                       Janusz.Ho³da

VIII MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ KARATE
O PUCHAR GÓR OPAWSKICH

 10.11.12r.  w £odzi odby³o siê Grand Prix Polski
w Karate wg przepisów �wiatowej Federacji Karate.

 W zawodach startowa³o 430 zawodników z Polski,
Ukrainy, S³owacji, Rosji, £otwy, Bia³orusi , Gruzji i
Anglii. Ludowy Ze-
spó³ Sportowy Ka-
rate-Do G³ubczyce
reprezentowal i :

Klaudia Bo-
ciek, Szymon
Cie�lik, Maciej
Kowalczyk, Ja-
kub Patryjach,
Mateusz Stan-
kiewicz oraz
Klaudiusz Le-

liñski. Szymon Cie�lik w kata 10-11 lat zdoby³ z³oty
medal natomiast w kumite zaj¹³ 5 miejsce, Maciej Ko-
walczyk w kata 9 lat zdoby³ br¹zowy medal.

                                                           Janusz Ho³da

GRAND PRIX POLSKI W KARATE

XXIX HARCERSKI RAJD JESIENNY

"GRANICZNYM SZLAKIEM"
W  dniach 5-7.10.2012r. odby³ siê XXIX Harcerski

Rajd Jesienny "Granicznym szlakiem". Uroczysty
start  rajdu mia³ miejsce w Szkole Podstawowej nr 1

Celem Rajdu by³a promocja walorów turystycznych pasa pogranicza
ziemi powiatu g³ubczyckiego, integracja gromad zuchowych harcerskich,
promocja Województwa Opolskiego, doskonalenie technik harcerskich.

W Rajdzie uczestniczy³y zastêpy dru¿yn z instruktorami ZHP. Ogó³em
180 uczestników. Harcerskim szlakiem dzielnie maszerowa³y  dru¿yny: Kom-
pleks - G³ubczyce, Pograniczniaki - Pietrowice, Czarne pantery - Racibórz,
Le�ni Harcerze - Zopowy, Jaszczury - G³ubczyce, Horyzont - �ciborzyce
Wielkie, Nambik - Kietrz, Czarne Berety- G³ubczyce, Paradoks - G³ubczyce,
Nambik II - Kietrz, Wichry- Nowa Cerekiew, Malaga- G³ubczyce. Iskierki -
G³ubczyce, Zawisza Czarny- Baborów, Eskapada- G³ubczyce i okolice.

"Et to rajd idzie rajd" - witali nas z u�miechem mieszkañcy pogranicza.
Piêkne widoki, s³oneczna pogoda, harcerska piosenka. Wieczorem harcer-
skie ognisko i gawêda dru¿ynowego. Mam nadziejê, ¿e do Waszych kolek-
cji trafi nasz  rajdowy znaczek, zdobyte puchary i dyplomy, ale przede
wszystkim przetrwaj¹ wspomnienia z harcerskiej wêdrówki. Podczas rajdu
odby³y siê pokazy sprzêtu, którym Policjanci, Stra¿acy i Wojskowi pos³u-
guj¹ siê w codziennej pracy.

Podsumowanie rajdu odby³o siê w dniu 07.10.2012 w Szkole Podstawo-
wej w Pietrowicach. Puchary i dyplomy wrêczy³ Burmistrz G³ubczyc Jan
Krówka, przedstawiciele Stra¿y Granicznej w Raciborzu, 10 Opolskiej Bry-
gady Logistycznej w Opolu, Komendy Powiatowej Policji, Komendy Po-
wiatowej Stra¿y Po¿arnej oraz Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Pietrowicach.
Roze�miane gromady zuchowe dzielnie maszerowa³y harcerskim szlakiem.
"Wspania³a atmosfera to co�, co harcerze d³ugo pamiêtaj¹. Tworzy j¹ przy-
goda, obrzêdowo�æ i kontakt z przyrod¹". I tak¹ w³a�nie atmosferê starali-
�my siê stworzyæ. Dziêkujê Instruktorom, Harcerzom i Zuchom za wspóln¹
harcersk¹ przygodê.    Z harcerskim pozdrowieniem

(foto str.20)    Czuwaj!  Komendantka Rajdu  phm Katarzyna Mojzyk

19 pa�dziernika z inicjatywy dowódcy Jednostki
Strzeleckiej 3099 G³ubczyce im. p³k Stanis³awa
Gliñskiego ZS STRZELEC OSW m³. insp. ZS Grze-
gorz Tobiañskiego dosz³o do spotkania Inspektorów
Transportu Drogowego w Zespole Szkó³ Mechanicz-
nych w z uczniami klas mundurowych oraz G³ub-
czyckimi strzelcami.

Zajêcia przeprowadzi³  kierownik oddzia³u Piotr
Kondratowicz. Inspektor  zapozna³ s³uchaczy  z cela-
mi i zadaniami ITD. Ciekawym elementem zajêæ by³a
mo¿liwo�æ sprawdzenie swoich zdolno�ci percepcyj-
nych z u¿yciem alkogogli s³u¿¹cych do demonstracji
upo�ledzenia zmys³ów wystêpuj¹cego po spo¿yciu
alkoholu tj. obni¿enie koncentracji, spowolnienie cza-
su reakcji, niemo¿no�æ okre�lenia kierunków znie-
kszta³cenie widzianego obrazu, zmiany w ocenie od-
leg³o�ci zmniejszenie mo¿liwo�ci oceny sytuacji, po-
dwójne widzenie.

Na zakoñczenie dokona³ prezentacji radiowozu s³u¿-
bowego wykorzystywanego do kontroli pojazdów na
odcinkach dróg p³atnych.

Natomiast 25 pa�dziernika  strzelcy uczestniczyli w
kontroli drogowej na terenie naszego powiatu z in-
spektorami transportu drogowego oraz policj¹.

By³y to ciekawe  zajêcia wzbogacaj¹ce wiedzê  strzel-
ców z zakresu bezpieczeñstwa ruchu drogowego.

Serdeczne podziêkowania  kierujemy do Wojewódz-
kiego Inspektora Transportu Drogowego Jana Ksi¹-
¿ek za wieloletni wk³ad w rozwój Jednostki Strzelec-
kiej 3009 G³ubczyce.

SPOTKANIE Z INSPEKCJ¥
TRANSPORTU DROGOWEGO
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 JUBILEUSZ XV-LECIA
 FRANCISZKAÑSKIEGO

O�RODKA POMOCY DZIECIOM
 26. pa�dziernika FOPD �wiêtowa³ skromny jubileusz swo-

jego istnienia. Obchody rozpoczê³y siê uroczyst¹ Msz¹ �w. kon-
celebrowan¹ pod przewodnictwem O. prowincja³a Alana Brzy-
skiego, króry skierowa³ do przyby³ych wiernych s³owo Bo¿e.

W kazaniu O. pro-
wincja³ wspomnia³ miê-
dzy innymi, ¿e choæ
o�rodek obchodzi 15-
lecie istnienia, to swo-
imi korzeniami siêga 260
lat wstecz, kiedy w
obecnym budynku
o�rodka powo³ano do

istnienia pierwszy dom pomocy dla dzieci, a nastêpnie gimna-
zjum. W koncelebrze Naj�wiêtsz¹ Ofiarê sprawowali O. gwar-
dian Aureliusz Ku³akiewicz, ks. proboszcz Micha³ �lêczek z pa-
rafii pw. narodzenia NMP w G³ubczycach, byli dyrektorzy o�rodka
O. Pawe³ Tarnowski, O. Jozafat Gohly, O. £azarz ̄ ukowski, obecny
dyrektor O. Mieczys³aw Lenard oraz Ojcowie Hubert Malek i
Jacek Bawiec. We Mszy, oprócz dzieci, m³odzie¿y i wychowaw-
có z o�rodka, uczestniczyli przedstawiciele w³adz lokalnych i

instytucji wspó³pra-
cuj¹cych z o�rod-
kiem, dobrodzieje i
w o l o n t a r i u s z e ,
przedstawiciele lo-
kalnych mediów
oraz byli wycho-
wankowie. Po Mszy
�w. w sali o�rodka
odby³a siê dalsza

czê�æ uroczysto�ci. O. Mieczys³aw i jego prawa rêka Bo¿ena
Wojnarska powitali przyby³ych go�ci. O. dyrektor przypomnia³
krótko historiê o�rodka, jego cele i zadania. Nastêpnie jako czê�æ

artystyczn¹ m³o-
dzie¿ i wolontariu-
sze z Zespo³u Szkó³
Mechaniczynych
zaprezentowa³a w
teatrze cieni frag-
ment �Dziadów� A.
Mickiewicza. Potem

wspó³-
p r a -
c o w -
nikom
i do-
b r o -
d z i e -
j o m

wrêczono indywidualne podziêkowania za wszelkie dobro wy-
�wiadczone na rzecz o�rodka i jego wychowanków. W imieniu
Urzêdu Miejskiego  g³os zabra³ zastêpca burmistrza Mariusz Mróz,
a w imieniu Rady Powiatu jej wiceprzewodnicz¹ca Maria Fara-
siewicz. Po ¿yczeniach i gratulacjach obecny i byli dyrektorzy
o�rodka otrzymali na pamiatkê pluszowe misie i zostali zaszczy-
ceni mo¿liwo�ci¹ pokrojenia jubileuszowych tortów, daru miej-
scowych cukierników.                                            O. Mieczys³aw

 DZIEÑ  CHLEBA
16. pa�dziernika obchodzony jest �wiatowy Dzieñ Chleba.

Nasza szko³a w³¹czy³a siê w obchody tego �wiêta, organizuj¹c
po raz czwarty Tydzieñ Chleba ̄ ytniego.

Od 15 do 18 pa�-
dziernika 2012 r. odby-
wa³y siê prelekcje i po-
gadanki na temat zdro-
wego od¿ywiania - ze
s z c z e g ó l n y m
uwzglêdnieniem zna-
czenia zdrowego pie-
czywa w codziennej
diecie. Prelekcje pro-
wadzi³y dla uczniów
klas technikum tech-
nologii ¿ywno�ci, technikum ¿ywienia i gospodarstwa domo-
wego oraz technikum ¿ywienia i us³ug gastronomicznych - mgr
in¿. El¿bieta Juszczak i mgr in¿. Ewa Wysocka.

Jednym z ciekawszych przedsiêwziêæ by³ konkurs dla uczniów
klas T, ¯ i G na najoryginalniejszy bochen chleba, w którym
nagrody ufundowa³a Agencja Rozwoju Rynku Rolnego Oddzia³
Terenowy w Opolu, a jednym z cz³onków komisji by³a jej przed-
stawicielka, pani Anna Olczyk. Pierwsze miejsce w konkursie
zajê³a Aleksandra
Baran z klasy III T, II
miejsce Marta Haber
z III ̄ , a III Anna Bu-
jak z IV ̄ .

Ukoronowaniem
ca³ego przedsiê-
wziêcia by³a wysta-
wa, opowiadaj¹ca o
historii chleba w
Polsce i na �wiecie,
o ciekawych gatun-
kach pieczywa, a
tak¿e prezentuj¹ca chleb widziany oczami malarzy i poetów. Nie
zabrak³o równie¿ dawnego sprzêtu do wypieku chleba i naczyñ
u¿ywanych w kuchni.

18 pa�dziernika 2012r. dyrektor naszej szko³y pan Bogus³aw
Chochowski przywita³ wszystkich zaproszonych na uroczystym
otwarciu wystawy. Obecne by³y równie¿ przedstawicielki ARROT
w Opolu. Dyrektor og³osi³ w tym dniu wyniki konkursu na najory-
ginalniejszy bochen chleba i wrêczono nagrody laureatkom.

Jak zwykle zwiedzaj¹cy wystawê mogli skosztowaæ wypie-
ków miejscowych piekarzy: piekarni "Metro-Plus" z Kietrza (w³a-
�ciciele I. I D.D¹bkowscy), piekarni Prassol z G³ubczyc, piekarni
"Smakosz" z Baborowa (w³a�ciciele M.�liwiñska, Z.Perdak) oraz
piekarni Kozielski z Wodzis³awia �l¹skiego, a tak¿e chleby na-
uczycieli i uczniów z Zespo³u Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rol-
niczego w G³ubczycach. W�ród sponsorów znale�li siê tak¿e (prze-
kazuj¹c do degustacji swe wyroby): FPHU "Z³oty K³os" (H., J.
Jurkiewicz), mleczarnia "Turek" spó³ka z o.o. zak³ad w G³ubczy-
cach, zak³ad rze�niczo - wêdliniarski "Nasieniak" z Kietrza oraz
"Los Amigos" (R.Zwarycz, B.Szyd³owski) z Nowych Go³uszowic.

Organizatorami by³y w tym roku panie El¿bieta Juszczak, Ewa
Wysocka, Zofia Bancala i Renata Korus, wystrojem sali zajê³a
siê pani Ewelina Kosler, plakaty, dyplomy i zaproszenia przygo-
towa³ pan Arkadiusz Szymczyna, a najbardziej zaanga¿owane
by³y klasy II ¯, III ¯ i IV ¯.                                     Renata Korus
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S£ODKA PRZYGODA MALUSZKÓW
"Rogalik, bu³eczka bardzo pyszne s¹" - �piewa³y czterolatki

z Przedszkola nr 3 i chc¹c siê dowiedzieæ, sk¹d siê bior¹ te
pyszno�ci, zawêdrowa³y do piekarni - ciastkarni "Malik".

W piekarni dzieci ob-
serwowa³y, z jakich sk³ad-
ników i w jaki sposób
wyrabia siê ciasto na
chleb oraz gdzie siê go
wypieka. To nie wszyst-
ko. Maluchy bra³y udzia³
w ca³ym procesie przygo-
towania ciasta na muffin-
ki z nadzieniem. By³o
du¿o s³odkiej zabawy z
mas¹ cukrow¹ a efekt
koñcowy - muffinki z bit¹
�mietan¹, czekolad¹, ba-
nanami i posypk¹ by³ tak bajeczny, ¿e ¿al by³o je zjadaæ. A by³y
pyszne�mniam.

W zorganizowanie i przeprowadzenie zajêcia zaanga¿owana
by³a ca³a rodzina Milenki Malik, za co serdecznie dziêkuj¹ dzieci
i wychowawczyni.

                                            Anna Komplikowicz- Serwetnicka

SPOTKANIE Z PRZYROD¥
Pocz¹tkiem jesieni starsze dzieci z Przedszkola nr 3 by³y na wy-

cieczce w opawickim lesie. Na miejscu przedszkolaki mog³y obser-
wowaæ piêkno przyrody wczesn¹ jesieni¹; zmianê szaty kolory-
stycznej drzew, ró¿nice w ubarwieniu, kszta³cie i  budowie kory oraz
li�ci drzew.

Dzieci ogl¹da³y
równie¿ pa�niki  dla
saren, danieli i jele-
ni a tak¿e podsypy
dla dzików,  którym
dzieci przywioz³y ze-
brane wcze�niej
wraz z rodzicami, im-
ponuj¹ce ilo�ci ¿o³ê-
dzi - zapasów na
zimê. Wszystko to
za spraw¹ le�ników,
pañstwa Kleczewskich, którzy ju¿ trzeci raz zaprosili przedszkolaki
i przygotowali dla nich zajêcie edukacyjne w terenie. Dzieci wróci³y
z wycieczki zadowolone z plecakami pe³nymi pami¹tek: szyszek,
li�ci, kory z wydr¹¿onymi korytarzami przez korniki. Skarby te zosta-
³y dok³adnie przebadane przez dzieci pod lup¹ i mikroskopem.

Dla m³odszych grup przedszkolnych le�nicy przygotowali za-
jêcia w przedszkolu, gdzie maluchy mog³y podziwiaæ eksponaty
lisa czy borsuka i dowiedzieæ siê wiêcej o ich zwyczajach. Zain-
teresowanie dzieci by³o bardzo du¿e, ka¿dy maluszek chcia³ obej-
rzeæ i dotkn¹æ poro¿e jelenia czy sarny albo popatrzeæ przez
lornetkê - narzêdzie pracy le�nika.

Zajêcia, na których dzieci maj¹ bezpo�redni kontakt z natur¹
czy ekspertami w tej dziedzinie, maj¹ ogromne znaczenie
dydaktyczne dla rozwoju dziecka, dlatego te¿ my - pe-
dagodzy cieszymy siê i dziêkujemy za tak owocn¹ wspó³-
pracê z rodzicami Filipka.

       Anna Komplikowicz - Serwetnicka, Barbara Bo¿êcka

TYGRYSKI Z RODZICAMI W KRNOVIE
�Wspólna zabawa�- pod takim has³em odby³o siê 23 pa�dzier-

nika 2012 roku spotkanie dla dzieci czeskich i  polskich  z
Przedszkola nr 2  z ich rodzicami w przedszkolu w Krnowie.

 Program tego spotkania obejmowa³ zwiedzanie tamtejszego
przedszkola, a tak¿e udzia³ dzieci i rodziców w konkursach i za-
bawach przygotowanych przez nauczycielki czeskie.

 Dzieci przy
wspó³udziale ro-
dziców malowa-
³y farbami, robi-
³y zdobienia z
kolorowego pa-
pieru, rysowa³y,
uk³ada³y puzzle i
wznosi³y bu-
dowle z kloców,
a tak¿e je�dzi³y
na rowerkach.
Po ka¿dym kon-
kursie na  dzieci

czeka³a nagroda, a tak¿e ,,piecz¹tka�, która by³a dowodem na
ukoñczenie zadania.

 Na zakoñ-
czenie spotka-
nia zostali�my
wszyscy zapro-
szeni do restau-
racji �Koliba�
na wspólne bie-
s i a d o w a n i e
przy s³odkim
poczêstunku,
sk¹d wyruszyli-
�my w drogê
powrotn¹.

 Spotkanie mia³o na celu integracjê dzieci polskich i czeskich,
a tak¿e umo¿liwienie dzieciom i rodzicom wspólnego spêdzenia
wolnego jesiennego popo³udnia w sposób aktywny i twórczy.

                      Olga Wiercioch

CIEP£Y U�MIECH, DOBRE S£OWO
Tradycj¹ Przedszkola nr 3 w G³ubczycach s¹ wystêpy dzieci

dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu.
Takie spotkania wnosz¹ wiele rado�ci zarówno w serca ma-

³ych artystów jak i naszych przyjació³. W tym roku przedszkola-

ki równie¿ nie zapomnia³y o Dniu Seniora. Weso³e tañce, pio-
senki, kolorowe stroje i ma³e upominki wzruszy³y wszystkich
obecnych i dostarczy³y niezapomnianych wra¿eñ.
                                                                         Bogumi³a Krówka
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40 LAT FORTUNY CHOMI¥¯A
Pocz¹tki klubu LZS Fortuna Chomi¹¿a siêgaj¹ roku 1972, kiedy to

grupa entuzjastów pi³ki no¿nej powo³a³a do ¿ycia w przygranicznej wsi
Chomi¹¿a dru¿ynê pi³ki no¿nej.

 Zespó³ rozpocz¹³ rywalizacjê od wystêpów w najni¿szej klasie rozgryw-
kowej - klasie C seniorów. Tam nie mia³ sobie równych. Jako beniaminek w
cuglach wygra³ tak¿e rywalizacjê w B klasie, by przegraæ bara¿e o awans
do A klasy (LZS £any 2-1 i 1-4). W kolejnym sezonie (1974/1975) Fortuna
ponownie nie mia³a sobie równych w klasie B i awans do klasy A (ju¿ bez
bara¿y) sta³ siê faktem. Z tej okazji przy boisku w Chomi¹¿y wybudowano
spo³ecznym sumptem szatniê. Okaza³o siê jednak, ¿e pi³karskich umiejêt-
no�ci i zapa³u wystarczy³o tylko na w³asne g³ubczyckie "podwórko". Po
rocznej przygodzie w silnej raciborsko-rybnicko-kêdzierzyñskiej A klasie,
Fortuna powróci³a na ni¿szy szczebel. Tak siê sk³ada, ¿e na kolejny awans
do A klasy zawodnicy i kibice Fortuny czekaj¹ do tej pory.

Do roku 1980 zespó³ z Chomi¹¿y wystêpowa³ w B klasie. Wówczas na-
st¹pi³ kryzys, który zakoñczy³ siê degradacj¹. Na szczê�cie dru¿yna szyb-
ko podnios³a siê i w pe³ni zmobilizowana po rocznej banicji powróci³a do B
klasy. Przez kolejne lata Fortuna nale¿a³a do ligowej czo³ówki. Zdoby³a
wicemistrzostwo ligi (1984/1985) i zajmowa³a w niej trzecie miejsce (1985/
1986, 1986/1987, 1991/1992, 1993/1994).

Po kilku nieco s³abszych latach, pocz¹tek XXI wieku nale¿a³ do najlep-
szych w dziejach klubu z Chomi¹¿y. Czterokrotnie zaj¹³ on 3. miejsce (2000/
2001, 2001/2002, 2003/2004, 2004/2005), ocieraj¹c siê o awans (najbli¿ej w
sezonie 2000/2001). Dwukrotnie rok po roku Fortuna zagra³a w finale Pu-
charu Polski na szczeblu g³ubczyckiego Podokrêgu (2001, 2002), co by³o
nie lada wyczynem. Mimo pora¿ek w obu fina³ach (1-4 z B³yskawic¹ Rozu-
mice i z Têcz¹ Kietrz-Koz³ówki po rzutach karnych - w regulaminowym
czasie remis 3-3), dru¿yna z nadgranicznej Chomi¹¿y znowu by³a na ustach
mi³o�ników regionalnej pi³ki. Tak jak za dawnych lat.

Od sezonu 2005/2006 nast¹pi³a przebudowa dru¿yny i jej odm³adzanie.
Niestety nie wp³ynê³o to korzystnie na wyniki sportowe klubu i Fortuna
obni¿y³a loty, o czym �wiadczy³y miejsca w ligowej tabeli B klasy w kolej-
nych sezonach (8, 6, 5, 10, 8). Dziesi¹te miejsce w sezonie 2008/2009 by³o
najni¿szym miejscem, jakie zajê³a Fortuna w B klasie!

LZS Fortuna Chomi¹¿a to nie tylko pi³ka no¿na. Przez lata cz³onkowie
klubu obu p³ci brali czynny udzia³ w licznych imprezach o charakterze
rekreacyjno-sportowym. Niejednokrotnie zdobywali zaszczytne miejsca w
spartakiadach (letnich i zimowych), na festynach i turniejach, w tak ró¿no-
rodnych dyscyplinach oprócz pi³ki no¿nej, jak: siatkówka mê¿czyzn i ko-
biet, tenis, warcaby, szachy, podnoszenie ciê¿arka, przeci¹ganie liny, rzut
do tarczy czy wielobój�

Te dokonania nie mia³yby miejsca, gdyby nie udzia³ w nich wielu oddanych
klubowi ludzi. Zarówno tych, którzy zajmowali siê kierowaniem tego amator-
skiego klubu, jak i tych, którzy w nim wystêpowali w roli sportowców przez
szereg d³ugich lat lub krótko, nawet przez jeden sezon. W gronie najbardziej
zas³u¿onych i oddanych dzia³alno�ci klubu znajduj¹ siê jego dwaj prezesi:
Grzegorz Wac³aw Tichanów i Henryk Kulonek. A obok nich: Krzysztof Ticha-
nów, Wies³aw Tichanów, Jan Skiba, Józef Skiba, Marian Skiba, Czes³aw Taba-
ka, Tadeusz Tarnawski, Ryszard Szpak, Zbigniew Haracz, Zbigniew Lenarto-
wicz, Edward Szymanek, Ireneusz Wêgrzyn, Ryszard Podgórski, Józef Litwin,
Ryszard Koz³owski, Ryszard Kosiñski, Wies³aw Wójcik, Tadeusz Szczepaniak,
Adam Leszczyñski, Andrzej Janicki, Waldemar Szczerbaty, Ryszard Kopek,
Andrzej Bo¿êcki, Grzegorz Zagórski, Marek Monasterski, Dariusz Stupek,
Robert Stebnicki�

Ka¿dy z cz³onków Fortuny zdaje sobie sprawê, w jakim stopniu przyczyni³
siê do wizerunku klubu w g³ubczyckim �rodowisku. Klub ten zawsze by³ po-
strzegany jako jeden z wyró¿niaj¹cych siê w gminie pod wzglêdem organiza-
cyjnym i sportowym. Ten pozytywny obraz do dnia dzisiejszego jest dowo-
dem na to, ¿e starania wielu osób przez te d³ugie 40 lat nie posz³y na marne.

 ( zdjêcie- str. 20 -  podpis obok) >>>>

BEZCENNY DAR
 18 pa�dziernika br. w �wietlicy Zespo³u Szkó³ Me-

chanicznych  w G³ubczycach  odby³ siê kolejny ju¿
pobór krwi przeprowadzony w�ród m³odzie¿y tej szko³y,
która ukoñczy³a 18 rok ¿ycia.

 Liczba zainteresowanych ow¹ szczytn¹  ide¹  w g³ub-
czyckim "Mechaniku" stale ro�nie. Tego dnia do pla-
cówki przyby³ specjalistyczny ambulans z Opola, opa-
trzony wymownym has³em "Oddaj¹c krew, dodajesz
nadziei".  Chêtnych do ofiarowania krwi by³o  wielu,

lecz nie wszyscy mogli byæ dawcami. 24 osoby zosta-
³y zakwalifikowane, a ogó³em oddano 10,80 ml tego
bezcennego daru. Nad przebiegiem poboru czuwa³a
pani Helena Kubal -¿ona prezesa G³ubczyckiego Okrê-
gu Honorowych Dawców Krwi,a koordynowa³a akcj¹
z ramienia szko³y nauczycielka chemii- Beata Lehun-
Madzia³a.

 Szeroko rozpowszechniona idea  honorowego
krwiodawstwa w�ród uczniów ZSM oraz pogadanki i
prelekcje na ten temat przynosz¹ efekty. Ka¿da kropla
tego ¿yciodajnego p³ynu ma warto�æ nieocenion¹!

Maria Farasiewicz

Na zdjêciu (str. 20)
- po meczu  na Jubileusz 30-lecia klubu,

który odby³ siê 10.11.2002 r. w Chomi¹¿y
stoj¹: od lewej: Franciszek Bachus, £ukasz Koz³ow-

ski, Wojciech Szczerbaty, Czes³aw Frydryk (sêdzia), Ry-
szard Bachus, Grzegorz Zagórski, Sebastian Byd³ow-
ski, Rados³aw Karaczyn, Artur G³owacz, Mariusz Za-
górski (zmar³ w 2003 r.), Mariusz Stañczak, Grzegorz
Wac³aw Tichanów, Marek Monasterski, Krzysztof Ti-
chanów, Zbigniew Haracz, Andrzej Stachera, Wies³aw
Tichanów, Edward Szymanek, Czes³aw Tabaka, Grze-
gorz  Blicharz, Henryk Kulonek, Dariusz Stupek, Ry-
szard Podgórski (zmar³ w 2009 r.).

Poni¿ej, od lewej: Andrzej Szczerbaty, Robert Steb-
nicki, Józef Litwin, Jerzy Stachera, Józef Kowaczek,
Ryszard Kopek, Tadeusz Szczepaniak, Ryszard Trela,
Adam Kazimierz Leszczyñski, Józef Stachera, Lucjan
Paliga, Jerzy Szuba (zmar³ w 2012 r.), Andrzej Janicki.

 tekst i foto Robert Stebnicki)
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CZTERY Z£OTE MEDALE
Z PUCHARU �WIATA W TAEKWONDO

 4 pa�dziernika 2012 r. rozpocz¹³ siê Puchar �wiata, w któ-
rych uczestniczy³o ponad 2600 osób. Tegoroczna impreza od-
by³a siê w angielskim Brighton. O randze i skali Pucharu
�wiata �wiadczy liczba zg³oszonych pañstw.

Na angielskich matach rywalizowali  sportowcy z    43 pañstw:
Afganistan, Anglia,  Argentyna, Australia , Austria, Belgia, Bu³-
garia, Finlandia , Francja , Grecja, Grenada, Hiszpania, Holandia
Hong Kong,  Indie, Irlandia,  Izrael, Jamajka, Japonia, Kanada
Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Mo³dawia, Nepal, Niemcy
Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Rosja, Rumunia, S³owacja,
S³owenia, Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, USA, Uzbeki-
stan, Walia, Wêgry, W³ochy, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

  Dla naszych  Kadrowiczów by³ to wa¿ny sprawdzian w przy-
gotowaniach do przysz³orocznych Mi-
strzostw �wiata w Hiszpanii. Trójka naszych
klubowych zawodników Kamila Ciechanow-
ska, Dawid Wsiaki i Bartosz S³odkowski brali
udzia³ w zgrupowaniu Kadry Narodowej w
O�rodku Przygotowañ Olimpijskich w Spa-
le.  Klub Sportowy Taekwondo w G³ubczy-
cach oprócz naszych Reprezentantów Pol-
ski na tej presti¿owej imprezie sportowej re-
prezentowali: Marta Wsiaki, Paulina Szpak,
Karolina Konik, Mateusz H³ady³owicz i tre-

ner Daniel Jano. Wspania³y wystêp na Pu-
charze �wiata odnotowali nasi juniorzy:
Kamila Ciechanowska I m. walki do 50 kg i
II m. techniki specjalne, zosta³a tak¿e uzna-
na najlepsz¹ juniork¹ zawodów, Karolina
Konik  I m. walki do 60 kg, II m. techniki
specjalne i II walki dru¿ynowe, Bartosz
S³odkowski I m. walki w kategorii otwartej,
seniorzy: Mateusz H³ady³owicz I m. tech-
niki specjalne, II m walki do 63 kg, III m.
walki dru¿ynowe, Paulina Szpak III m. wal-
ki dru¿ynowe, Marta Wsiaki niestety ule-
g³a w trzeciej walce zawodniczce z Irlandii
aktualnej vice mistrzyni Europy, Dawid
Wsiaki wygrywaj¹c dwie walki przegrywa z
Argentyñczykiem wielokrotnym medalist¹
Mistrzostw �wiata.

To by³ wspania³y start zawodników KST
G³ubczyce. Rokuje on bardzo dobrze na przy-
sz³y rok, w którym to bêd¹ odbywaæ siê
Mistrzostwa Europy i najwa¿niejsza impre-
za roku 2013 Mistrzostwa �wiata w Hiszpa-
nii. Mam nadzieje, ¿e po takich wystêpach
w Pucharze �wiata w Kadrze Narodowej

znajd¹ siê na-
stêpni nasi za-
wodnicy. Chcia³-
bym pogratulo-
waæ tak wspa-
nia³ego wystêpu
wszystkim na-
szym zawodni-
kom Daniel Jano

                                                                                           DJ

WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA
BADMINTONA

25 pa�dziernika 2012r. w hali sportowej  ZOKiS w G³ubczy-
cach odby³ siê   VII Wojewódzki Turniej Badmintona .

 W zawodach wziê³o udzia³ 70 osób, z 6 zespo³ów szkó³ spe-
cjalnych województwa opolskiego (K-Ko�le, Dobrodzieñ,  Klucz-
bork, Grodków, Le�nica, G³ubczyce).

Uroczysto�æ otwarcia Mistrzostw  zaszczycili swoj¹ obecno-
�ci¹; Burmistrz Jan Krówka, Dyrektor SOSW Barbara Rosicka.
Sêdziowie prowadz¹cy turniej to Tomasz Kiszczyk i Dariusz Sza-
³agan. Turniej przebiega³  sprawnie i w mi³ej atmosferze do czego
przyczyni³a siê hala sportowa stworzona do gry w badmintona.

Zawodnicy startowali w sze�ciu kategoriach, za pierwsze trzy
miejsca otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 Najlepszymi którzy reprezentowali powiat g³ubczycki okazali
siê: Denis Marcinek zdobywca I miejsca w kategorii ch³opców
m³odszych, Karolina Mirga zdobywczyni II miejsca w kategorii
dziewcz¹t m³odszych, ̄ aneta Sypniewska zdobywczyni II miej-
sca w kategorii dziewcz¹t starszych. Wy³oniono te¿ trzy najlep-
sze dru¿yny (III miejsce SOSW w G³ubczycach), które uhonoro-
wane zosta³y piêknymi dyplomami. Wszystkie nagrody ufun-
dowa³o Starostwo Powiatowe i  Specjalny O�rodek Szkolno Wy-
chowawczy w G³ubczycach.

Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali sêdziowie  oraz
wolontariat  z Gimnazjum nr 1 i Szko³y Podstawowej nr 1 za co
serdecznie dziêkujemy.

Wszyscy uczestnicy zawodów zostali poczêstowani bardzo
smacznym ciep³ym posi³kiem przygotowanym przez SOSzW

PUNKTACJA  ZESPO£OWA (opiekunowie)
1.ZSS K - Ko�le  38 pkt.  (Marek Gajewski, Andrzej Plutecki)
2. SOSW Kluczbork    36 pkt.  (Marek Nakonieczny)
3. SOSW G³ubczyce    18 pkt.  (Tomasz Kiszczyk)
3.  SOSW Grodków     18 pkt.   (Janusz Korcala)
5.  SOSW Le�nica          6  pkt   (Tomasz Siciak)
6.  ZPE  Dobrodzieñ    0 pkt.     (Monika Kowalska)
                                                                       Tomasz Kiszczyk

  10 listopada odby³ siê w G³ubczycach  Miêdzynarodowy Tur-
niej Badmintona Mini Silesia Cup.
     By³y to zawody dla najm³odszych kategorii wiekowych dzie-
ci i ¿aków. W turnieju uczestniczy³o ponad setka dzieci z 10
klubów w tym dwa kluby z Czech. Nasz klub reprezentowa³o 17
zawodników. Na uroczysto�ci otwarcia turnieju byli obecni bur-
mistrz G³ubczyc - Jan Krówka, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej -
Kazimierz Naumczyk, radny sejmiku wojewódzkiego - Zbigniew
Zió³ko, dyrektor  Szko³y Podstawowej nr 1 w G³ubczycach -
Jolanta Wojtu� co podnios³o rangê tej imprezy. Ka¿dy z uczest-
ników dosta³ pami¹tkowy dyplom oraz upominki a najlepsza trój-
ka nagrody rzeczowe, statuetki i medale. Zawodnicy z G³ubczyc
okazali siê niego�cinni zdobywaj¹c najwiêcej medali 2 z³ote, 1
srebrny i 3 br¹zowe. Oto wyniki naszych medalistów.
dzieci: I m. - Angelika Kowarska,  III m. - Julia Kolczyñska,
  III m. - Nicola Mazur,
 ¿acy -  III m.- Julia Korowiecka, I m.- Szymon �lepecki,
 II m. - Jakub Mazur,
Adam Pawlaczek kier.  LKS Technik G³ubczyce

 MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ
BADMINTONA MINI SILESIA CUP
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REJON S£U¯BOWY NR I
- m³.asp. Piotr Wilsz,

Zainteresowania - sporty zimowe, lubi
je�dziæ na nartach, w s³u¿bie od 1996 r,
dzielnicowy G³ubczyce ulice :Boles³awa
Chrobrego, Boñczyka, Broniewskiego,
Chopina, Gdañska, Genera³a Andersa, Ka-
sprowicza, Kochanowskiego, Konopnic-
kiej, Koszarowa, Ko�ciuszki od ul. Gdañ-
skiej do skrzy¿owania z ul. Kochanow-
skiego, Krakowska, Kwiatowa, Lwowska,
Akacjowa, Aleja Lipowa, Brzozowa, Bu-
kowa, Wi�niowa, Matejki, Mickiewicza,
Mi³osza, Norwida, Niepodleg³o�ci od ul.
Sobieskiego do skrzy¿owania z ulic¹ Ko-
chanowskiego, Osiedle Konstytucji 3
Maja, Osiedle Tuwima, Plac I-go Maja, Po-
wstañców, Reymonta, Sk³odowskiej, S³o-
neczna, S³owackiego, Wyspiañskiego,
¯eromskiego, Dêbowa, Kasztanowa, Klo-
nowa, Wi¹zowa, Wroc³awska.

REJON S£U¯BOWY NR II
- sier¿. Katarzyna Ratuszniak

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
 - DZIELNICOWI MIASTA I GMINY G£UBCZYCE

w s³u¿bie od 2008 r, hobby- ksi¹¿ki, jaz-
da konna, piesze wêdrówki po górach.

 dzielnicowa ulice: Aleja �l¹ska, Dwor-
cowa, Emilii Plater, Fabryczna, Garbarska,
Ko�ciuszki od skrzy¿owania z ul. Kocha-
nowskiego, Moniuszki, Niepodleg³o�ci od
ul. Kochanowskiego, Nowy �wiat, O�wiê-
cimska, Karpacka, Kolejowa, Krnowska,
Jana Paw³a II, Marka, Plac Józefa, Plac Jana
Paw³a II, Parkowa, I Armii Wojska Polskie-
go, Plac Armii Krajowej, Plac Szkolny, Plac
Wiosenny, Plebiscytowa, Pocztowa, Ry-
nek, Wa³owa, Wodna, Ro¿nowska, Sudec-
ka, Opawska, Ratuszowa, Zacisze, Plac
Ko�cielny.

REJON S£U¯BOWY NR III
- sier¿. £ukasz Kluk

 w s³u¿bie od 2010 r, hobby- motoryza-
cja, sport.

dzielnicowy  ulice: Dzier¿onia, Gliwic-
ka, Grunwaldzka, G³owackiego, Karola
Miarki, Klasztorna, Kopernika, Kozielska,
Krasiñskiego, Plac Zgody, Ba³uckiego,
Wiejska, Sobieskiego, Królowej Jadwigi,
Plac Stawowy, Plac Sportowy, Sienkiewi-
cza, Staszica, Stelmacha, £¹kowa, Ogro-
dowa, Przyrowie, Pszczelna, Raciborska,
Stroma, Sosnowiecka, Zakonna, War-
szawska, Bytomska, Polna, Piastowska,
Krêta.

GMINA G£UBCZYCE
REJON S£U¯BOWY NR IV
- sier¿. Przemys³aw Paliga,
 w s³u¿bie od 2007 r, hobby-motoryza-

cja ,sport, muzyka
dzielnicowy rejonu wiejskiego: Bierna-

tów- Biernatówek, Debrzyca, G³ubczyce
Las, G³ubczyce Sady, Grobniki, Klisino-

Klisinko, Kietlice, Królowe, Kwiatoniów,
Lisiêcice, Lwowiany, Nowe Sady, Pomo-
rzowice, Pomorzowiczki, S³awoszów, �ci-
borzyce Ma³e, Stara Wie�, Studziennica,
Tarnkowa, Zawiszyce, ̄ abczyce

GMINA G£UBCZYCE
REJON S£U¯BOWY NR V
- st.sier¿. £ukasz Górski,

w s³u¿bie od 2007 r, hobby-motoryza-
cja ,sport, muzyka.

 dzielnicowy rejonu wiejskiego: Berna-
cie, Bernacice Górne, Bogdanowice , Bra-
ciszów, Chomi¹¿a, Chróstno, Ciermiêcice,
Dobieszów, Krasne Pole, Krzy¿owice, Le-
narcice, Mokre Kolonia, Gadzowice, Mo-
kre Wie�, Nowe Go³uszowice, Nowy Ro¿-
nów, Nowa Wie� G³ubczycka, Opawica,
Pielgrzymów, Pietrowice, Radynia , Rów-
ne, Zopowy Osiedle, Zopowy, Zubrzyce,
Go³uszowice.
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     Ju¿ od piêciu lat Biblioteka Miejska w G³ubczycach wspó³-
tworzy zasób �l¹skiej Biblioteki Cyfrowej. W tym czasie uda-
³o siê pozyskaæ i udostêpniæ szerokiej publiczno�ci wiele cen-
nych materia³ów, do których dostêp by³ bardzo utrudniony lub
praktycznie niemo¿liwy. Na co dzieñ ukryte zbiory bibliotecz-
ne, muzealne oraz bêd¹ce w posiadaniu osób prywatnych "uj-
rza³y �wiat³o dzienne" dziêki digitalizacji.

Mijaj¹ca  w pa�dzierniku kolejna rocznica podpisania Porozu-
mienia �BC to doskona³a okazja do zaprezentowania osi¹gniêæ
g³ubczyckiej Biblioteki w zakresie digitalizacji i tworzenia wirtu-
alnych kolekcji oraz przybli¿enia dzia³alno�ci �l¹skiej Biblioteki
Cyfrowej.

Witryna �BC
    �l¹ska Biblioteka

Cyfrowa zosta³a utwo-
rzona 20 lipca 2006 roku
na mocy umowy za³o¿y-
cielskiej pomiêdzy Bi-
bliotek¹ �l¹sk¹ a Uniwer-
sytetem �l¹skim. Otwar-
ta formu³a Porozumienia
pozwoli³a na uczestnic-
two w projekcie tak¿e in-
nych instytucji.

    Celem dzia³ania �l¹-
skiej Biblioteki Cyfrowej
jest prezentacja w Inter-
necie kulturowego dzie-
dzictwa �l¹ska w jego hi-
storycznej i wspó³cze-
snej ró¿norodno�ci, pu-

blikowanie naukowego dorobku regionu oraz wsparcie dzia³al-
no�ci dydaktycznej i edukacyjnej . Publikowane w �BC zbiory
zosta³y podzielone na piêæ tematycznych kolekcji. S¹ to:

- "Dziedzictwo kulturowe"
- "Materia³y dydaktyczne i naukowe"
- "Miscellanea"
-"Regionalia"
-"Zbiory bibliofilskie"
Przyk³adowy opis publikacji
     Cyfrowe materia³y, które udostêpnia Biblioteka Miejska w

G³ubczycach przeznaczone s¹ dla szerokiej grupy odbiorców.
Nasza kolekcja liczy obecnie 1933 publikacje . W najbli¿szym
czasie planowane s¹ kolejne. Wiele z opublikowanych ksi¹¿ek i
starodruków to unikaty na skalê �wiatow¹ i niedostêpne ni-
gdzie innej. Wiele jest  pozycji dotycz¹cych Kresów Wschod-
nich - zdjêæ, pocztówek i dokumentów. Dotycz¹ one Brze¿an,
Bóbrki, Wo³owego i innych miast i wsi z których pochodzi³a
ludno�æ nap³ywowa osiad³a po wojnie w naszej gminie.

     Priorytet stanowi¹ materia³y dotycz¹ce dziejów G³ubczyc i
okolicznych miejscowo�ci. Wnosz¹ one olbrzymi wk³ad w pro-
mocjê tych miejscowo�ci, wspomagaj¹ turystykê i szerz¹ wie-
dzê o regionie. Dziêki tym publikacjom Biblioteka równie¿ w In-
ternecie utrwala dla przysz³ych pokoleñ lokalne dziedzictwo i
wspiera edukacjê regionaln¹. Nasza wirtualna biblioteka zawie-
ra miêdzy innymi:  czasopisma wydawane przez g³ubczyckie in-
stytucje, kroniki: Mariana £o�iñskiego, ZSRCKU, Zwi¹zku In-
walidów Wojennych. Oddzia³ G³ubczyce, albumy i wirtualne wyst

 BIBLIOTEKA MIEJSKA I GMINNA
 W G£UBCZYCACH  RATUSZ IIP

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

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

Oddzia³ dla dzieci pn.8.00-16.00 wt-pt.10.00-18.00
Inne dane dotycz¹ce dzia³alno�ci Biblioteki

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

Mo¿na znale�æ tam katalogi online, aktualno�ci,
wydarzenia, opinie, statystyki itp.

�L¥SKA BIBLIOTEKA CYFROWA  - BIBLIOTEKA MIEJSKA W G£UBCZYCACH

W�ród dostêpnych materia³ów wiele pochodzi od mieszkañców
naszego powiatu. S¹ to fotografie, pocztówki, poezja prasa. Do-
kumentuj¹ one historiê ca³kiem blisk¹ i t¹ dalek¹. Pokazuj¹ jak
zmienia³ siê wygl¹d miejskich ulic, powstawa³y nowe instytucje
i stowarzyszenia.

    Osoby i instytucje zainteresowane wspó³tworzeniem zaso-
bu zapraszamy do wspó³pracy. Wystarczy przynie�æ do Biblio-
teki posiadane w swoich zbiorach dokumenty i materia³y. Je�li
zostan¹ uznane za przydatne i warto�ciowe zostan¹ zeskanowa-
ne i opracowane a orygina³y powróc¹ do w³a�cicieli. Biblioteka
przyjmie te materia³y nieodp³atnie a warunkiem publikacji jest
podpisanie zgody na ich udostêpnienie.

    Aby przegl¹daæ nasze publikacje wystarczy zainstalowaæ
na swoim komputerze oprogramowanie DjVu oraz Java.

Mo¿na je �ci¹gn¹æ ze strony domowej biblioteki
www.glubczyce.e-bp.pl

 a nastêpnie przej�æ do zak³adki
"Publikujemy w �l¹skiej Bibliotece Cyfrowej".
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OKNA energooszczêdne, z drewna

klejonego, sosnowego, mahoniowego

TARCICÊ
surow¹, suszon¹ i impregnowan¹

nieobrzynan¹ i obrzynan¹,

krawêdziaki, belki,  deski pod³ogowe,

G£UBCZYCKIE
RZEDSIÊBIORSTWO
 BUDOWLANE
 48-100 G³ubczyce ul. Raciborska20
tel. (77) 485-30-41/ 3
fax (77) 485-25-21
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Materia³y zamówione i niezamówione przyjmujemy
 do 10 ka¿dego miesi¹ca. Materia³y mo¿na zostawiaæ równie¿

w sekretariacie Urzêdu Miejskiego.
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 i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania i
redagowania  tekstów i zmiany tytu³ów;

Nie odpowiadamy za tre�æ zamieszczonych og³oszeñ i reklam.
Numery archiwalne GG  - www.glubczyce.pl,

wszystkie GG oraz Kalendarze G³ubczyckie na

http://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=67
Druk - WIE-DRUK, ul. Królowej Jadwigi 1/29, 42-500 Bêdzin,

tel.604 257 694, www.wie-druk.pl

    26 wrze�nia 2012 podczas sesji Rady Miejskiej G³ubczyc na-
st¹pi³o uroczystsze wrêczenie Odznaki "Za Zas³ugi dla Woje-
wództwa Opolskiego" jednostce strzeleckiej 3009 G³ubczyce im.
p³k Stanis³awa Gliñskiego Zwi¹zku Strzeleckiego STRZELEC
organizacji Spo³eczno-Wychowawczej.

Odznakê nadaje Marsza³ek Województwa Opolskiego po uzy-
skaniu opinii Kolegium Odznaki. Przyznanie tej odznaki jest aktem
uhonorowania osoby lub instytucji za szczególne zas³ugi dla re-
gionu �l¹ska Opolskiego. Nadaje siê j¹ podmiotom, które w istot-
ny sposób przyczyni³y siê do rozwoju województwa opolskiego,
powiatu, gminy lub jednostki, w której dzia³aj¹, wzbogacaj¹c do-
robek regionu .

ZA ZAS£UGI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO"

20-21 pa�dziernika strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 3009
im. p³k S. Gliñskiego ZS STRZELEC OSW uczestniczyli w XII
MIÊDZYNARODOWE SEMINARIUM SZTUK WALKI I TECH-
NIK INTERWENCYJNYCH W NYSIE.

Zaproszeni instruktorzy m.in. Soke Profesor Philippe Floch 10
dan (France), Hanshi Silvano  Rovigatti 8 dan (Italia),  Soke Marek
Rudzki 10 dan, Soke Miros³aw Ku�wik 10 dan,  Hanshi Jacek  Chê-
ciñski 8 dan, Sihan Tadeusz Wójcik 6 dan,  Sensei Cezary Pryga 5
dan zapoznali uczestników seminarium z technikami takich sztuk
walki jak: Modern Combat, Krav Maga, Baton&Tonfa , Jiu - Jitsu
Goshin-Ryu, Sambo Sistema, Karate, Kick-Boxing,Keisatsu-Jitsu.

Dla g³ubczyckich strzelców to ju¿ kolejne seminarium sztuk wal-
ki I technik interwencyjnych, z którego to wynosz¹ wiele cennych
umiejêtno�ci.

Fotografie  noworodków:  KADR Studio Fotograficzno - Filmowe Janusz Baczkur,
G³ubczyce,  Grunwaldzka 2, 77 485 31 07,  662 065 354
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Serdecznie Witamy 33 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych w pa¿dzierniku 2012 w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach, Rodzicom  -  Gratulujemy!

Burkowska Emilia
c.Barbary Czerwonków
26.10.2012 15.30 3350-57

Ca³ka s.Beaty Dzier¿y-
s³aw 10.10.2012 22.55

3500-57

Czarnota Aleksandra
c.Joanny Boguchwa³ów
7.10.2012 11.35 3400-56

Gu³aj Katarzyna
c.Jolanty Baborów

24.10.2012 3.55 2350-51

Gut Kornelia c.Alek-
sandry Radlin

30.10.2012 15.45  3600-56

Herbut Oliwia c.
Katarzyny Rozumice

02.10.2012 8.00 3300-51

Horwat Liwia c.Eweli-
ny Rozumice

01.10.2012 8.25 2800-52

Jab³oñski Jakub
s.Marty Wysoka

17.10.2012  13.10 3500-56

Konrad Maja c.El¿-
biety G³ubczyce

02.10.2012 15.55 3650-59

Kotowicz Maja
c.Katarzyny Rogo¿any
24.10.2012 2.45 2700-54

Krechowiecki Adam
s.Agaty Kietrz

02.10.2012 18.05  3550-57

Kucharczyk Marcelina
c. Magdaleny G³ubczyce
18.10.2012 8.00  3500-57

Ku¿nik Aleksander
s.Gra¿yny G³ubczyce

08.10.2012 12.05 3700-58

Mas³owska Julia
c.Agnieszki Lisiêcice
16.10.2012 8.40 3500-57

Matoga Milena
c.Bernadetty G³ubczyce S.
02.10.2012 20.05 4000-60

Mordarski Aleksander
s. Ilony G³ubczyce

26.10.2012 20.45 4650-58

Musio³ Ma³gorzata
c.Aleksandry Jastrzêbie
13.10.2012 10.45  3900-60

Naszkiewicz Jakub
s.Katarzyny G³ubczyce
7.10.2012  5.35 2900-56

Nowak Sebastian
s.Katarzyny G³ubczyce
25.10.2012  9.30 3850-61

Or³owski Jakub
s.Emilii Chrzelice

28.10.2012 7.25 3600-58

Pasoñ Zuzanna
c.Natali G³ubczyce

20.10.2012 12.20 2600-52

Pietryszyn s.Alicji
Nowa Cerekwia

17.10.2012 11.15 3800-57

Rudkowska Kalina
c.Anny Rac³awice �l.

28.10.2012 22.30  2550-51

Skoczylas s.Jolanty
Baborów 22.10.2012

8.30  3550-56

Sowa Anna c.Magda-
leny G³ubczyce

03.10.2012 20.40 3150-55
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NARODOWE �WIÊTO
 NIEPODLEG£O�CI

z tej okazji wyró¿nienia otrzymali:
Honorowy Herb G³ubczyc
- p³k Jerzy Dworucha z-ca d-cy  10. OBLog
Statuetkê "Dar Serca"
- p³k Stanis³aw Maksymowicz z-ca Wojewódzkie-
go Sztabu Wojskowego,  Kazimierz Naumczyk -
przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Tadeusz  Ciecha-
nowski  z-ca przewodnicz¹cego Rady Miejskiej,
Mariusz Mróz  z-ca Burmistrza
Tablo Pami¹tkowe - mjr Dariusz Ch¹dziñski
-10. Opolska Brygada Logistyczna,
Szablê Dowódcy 10 OBLog - Stanis³aw Jurecki-
Nadle�niczy Lasów Pañstwowych w Prudniku
Medal - Stanis³aw Galara -sponsor Hufca ZHP
- w³a�ciciel firmy GALMET


