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WYBORY SO£TYSÓW
Na pocz¹tku ka¿dej kadencji samorz¹du gminnego, równie¿
mieszkañcy wsi przeprowadzaj¹ wybory  samorz¹du wiejskie-
go. Tak by³o i tym razem. Przez ca³y marzec i do po³owy kwiet-
nia przebiega³y zebrania wyborcze w so³ectwach z udzia³em
w³adz gminnych. Mieszkañcy poddawali weryfikacji poprzez
tajne  wybory dotychczasow¹ dzia³alnoœæ so³tysów i Rad So³ec-
kich. By³a to równie¿ okazja dla niektórych so³tysów by zrezy-
gnowaæ  z pe³nionej  funkcji.  Zg³aszano problemy i  wnioski
pod adresem uczestnicz¹cych w zebraniach burmistrzów. Ni¿ej
przedstawiami problemy nurtuj¹ce wsie i wnioski zg³aszane
przez mieszkañców oraz  nazwiska so³tysów i któr¹ kadencjê
pe³ni¹ funkcjê.

WNIOSKI  MIESZKAÑCÓW   SO£ECTWA
 NOWE SADY - Bielak Tomasz - 1.
1.  Wyst¹pienie do ANR o teren na spo³eczne -potrzeby wsi
2.  Pojemniki  na segregacjê odpadów.
3.  Progi zwalniaj¹ce na terenie wsi.
4.  Remont cz¹stkowy drogi dojazdowej.
5.  Kontener - œwietlica.
6.  Wyst¹piæ do Agencji o likwidacjê starego nieu¿ywanego
      szamba które jest w³asnoœci¹ Agencji
7.  Teren boiska i mijanki na drodze.
 SO£ECTWA  KWIATONIÓW - Dunikowska Michalina - 2.
1.  Oœwietlenie na terenie miejscowoœci Kwiatoniów.
2.  Monta¿ licznika elektrycznego  w œwietlicy.
3.  £atanie dziur w drodze dojazdowej do  Kwiatoniowa.
4.  Czyszczenie rowu melioracyjnego w Kwiatoniowie .
5.  Przepust w rejonie budynku nr 5(za ma³a  œrednica przepustu).
6.  Droga dojazdowa do 3 posesji do naprawy
7.  Odnowienie oznakowania miejscowoœci i ograniczenie tona¿u
     do 10 ton  i prêdkoœci na   terenie  miejscowoœci  do 40 km/h
  SO£ECTWA  ŒCIBORZYCE MA£E - Pierzcha³a Tadeusz -3.
1.  Utwardzenie drogi gruntowej do posesji  Marii Borysiewicz.
2.  Dokoñczenie utwardzenia drogi transportu rolnego Œciborzy
    ce - Tarnkowa.
  SO£ECTWA  POMORZOWICZKI - ̄ arska Danuta -1.
1.  Wyjaœniæ kwestie kamienia zdeponowanego w Braciszowie
     przeznaczonego na drogi gminne.
2.   Rozwi¹zanie- w³asnoœci terenu pod przystankiem autobusowym.
3.  Dyskusje na temat przydomowych oczyszczalni.
  SO£ECTWA  POMORZOWICE - Walicka Ma³gorzata -3.
1. Problem uszkodzenia kanalizacji w tylnej  czêœci  pod zamkiem.
2. Uszkodzenie rur spustowych  na zamku.
3.  Naprawa dróg po wykonaniu kanalizacji.
4.  Sprawa oran¿erii ,,rotundy''- ogrodzenie.
5.  Oœwietlenie tylnej czêœci zamku.
 SO£ECTWA  S£AWOSZÓW - Tromsa Ryszard -5.
1.  Dokoñczenie remontu drogi.
2.  Remont œwietlicy,  izolacja œcian oraz zmiana pokrycia dachu
3.  Kanalizacja wsi
  SO£ECTWA  BOGDANOWICE - Gorczyca Marek -3.
1.  Remont drogi G³ubczyce - W³odzienin.
2.  Sprawa korekty usytuowania studzienki na posesji ul Kwiatowa 13.
3.  Sprawozdanie so³tysa - Rady So³eckiej  wywiesiæ na So³eckiej tablicy.
4.  Poruszyæ sprawê wycinki drzew i krzewów na drodze do Nowej Wsi.
5.  Potrzeba odmulenia rowu od P. Kolkowskiego do P. Lenartowicza.
6.  Obsuniêcie skarpy przy drodze powiatowej na wjeŸdzie do Bog
   danowic.

SO£ECTWA  DEBRZYCA - Juchno Anita -1.
1. Sprawa dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê.
2. Sprawa drogi zniszczonej przez TOPFARMS.
3.Przebudowa dróg transportu rolnego.
4. Sprawa  rowu przy drodze powiatowej.
 SO£ECTWA  PIELGRZYMÓW - Sk³adaniec Barbara -2.
1.  Miejsce do nawracania p³ugu œnie¿nego.
2. Odkrzaczenie poboczy.
3. £atanie dziur.
4. Sprz¹tanie gruzu u P.Kaczmar po po¿arze - spalonego eternitu.
5. Przepusty przez drogê  Kaczmar.
6. Czêste awarie linii telefonicznych spowodowane ga³êziami.
 SO£ECTWA ZOPOWY OSIEDLE - Sobolewski Zbigniew -2.
1. Wniosek  o budowê placu zabaw z funduszu so³eckiego na
    2011r. z wnioskiem do Gminy o dofinansowanie .
2.  Naprawa chodnika za³amanego, przy drodze krajowej , obok
      przystanku autobusowego.
3. Wniosek o wykonanie przejœcia dla pieszych przy górnym
    przystanku autobusowym.
4. Wniosek o dodatkowe 4 lampy oœwietleniowe przy koñcu bloku.
5. Wniosek o wyciêcie topól przy drodze krajowej oraz na dzia³
     ce TopFarms i Agencji Rolnej.
SO£ECTWA  ZAWISZYCE - Maæko Jacek -1.
1. Za³o¿yæ Ko³o Gospodyñ Wiejskich we wsi.
2. Usypanie i utwardzanie kamieniem dróg polnych.
3. Zaprosiæ przedstawiciela d/s melioracji
4. Dokupienie kamienia na drogi polne
5. Za³o¿enie Stowarzyszenia „Odnowa Wsi”
6. Wycinka drzew i zakrzaczeñ
7. Zaprosiæ Panie z Lidera - Kietrz odnoœnie programu
8. Przeniesienie lamp oœwietleniowych z ³¹k bli¿ej drogi
    w stronê Lisiêcic
9. U³o¿enie krêgów i wyrównanie placu za barem
 SO£ECTWA  CIERMIÊCICE - Miros³aw Lewandowski -2.
1. Remont nawierzchni drogi
2. Problem niedro¿nego cieku wodnego  przez Ciermiêcice
  SO£ECTWA  ZUBRZYCE - Gaw³owski Mariusz -2.
1. Zapadniêty chodnik przy ul. D³ugiej
2. Sprawa wynajmu sali przy niewystarczaj¹cej iloœci krzese³
3. Z³e wykonanie czyszczenia koryta rzeki Troi
4. Doprowadzenie do porz¹dku terenu po robotach sanitarnych
  SO£ECTWA  GADZOWICE - Ciemny Grzegorz -1.
1. Koniecznoœæ  ograniczenia szybkoœci jazdy samochodów
    we wsi poprzez zamontowanie zwalniaczy na jezdni
2. Odprowadzenie rowów przy drodze do Rusina.
3. Oœwietlenie do posesji Pañczyszyn i Cichob³aziñscy
4. Naprawa drogi polnej do Kwiatoniowa
5. Sprawa odœnie¿ania dróg we wsi
 SO£ECTWA  GROBNIKI - Buczek Pawe³ -3.
1.  Dokoñczyæ odbudowê rowu przy ul. Dolnej
2. Konieczny remont mostu przy ul. Œw. Jana
3. Problem pêkaj¹cych budynków po³o¿onych przy ul. Gliwickiej
4. Brak utwardzonej czêœci drogi tj. ul. Zamkowej, g³ównie do
    posesji p. Macki
5. Konieczny remont przepustu i odbudowa rowu przy ul. Szkolnej
6. Remont drogi transportu rolnego, g³ównie na odcinku Grob
    niki - Babice, Grobniki - droga wojewódzka
  SO£ECTWA  LWOWIANY - Ma³ysa Stanis³aw -1.
1. Budowa szamba dla potrzeb œwietlicy
2. Sprawa utrzymania rowów przydro¿nych i polnych
3. Sprawa budowy sieci kanalizacyjnej



       Maj 2011 nr 5/2154

SO£ECTWA  MOKRE - Potwora Jacek -1.
1. Remont gminnej drogi - utwardzenie- od dwóch lat nie zosta
   ³a wyremontowana
  SO£ECTWA  MOKRE KOLONIA - Dzie¿a Józef -3.
1. Brak wody na œwietlicy wiejskiej
2. Brak skrzynki czerwonej pocztowej na listy - wyst¹piæ do
   Poczty Polskiej o zamontowanie skrzynki
3.  Zrobiæ drenarkê ko³o P. Miko³aja Szaryñskiego (przeczyszcze
     nie kanalizacji)
4. Remont pomieszczeñ wagi dla potrzeb so³ectwa
5. Wyst¹piæ z pismem do Dyrekcji Dróg i Mostów w sprawie
    œciekaj¹cej wody na odcinku drogi Radynia - ORW
6. Przepusty i rowy wzd³u¿ linii kolejowej
7. Pod³¹czenie gospodarstwa P. Tkacz do linii wod -kan.
8. Z³amany jest znak (10t) przy wjeŸdzie do lasu
 SO£ECTWA  NOWA WIEŒ G£. -  Buchaniec Adam -2.
1. Odmulenie rowów melioracyjnych.
2. Sprawa przepustu ko³o posesji nr 7
  SO£ECTWA OPAWICA - Wójcik Tomasz -1.
1. Remont drogi relacji G³ubczyce - Opawica
2. Budowa kanalizacji œciekowej
3. Oczyszczenie rowów melioracyjnych
 SO£ECTWA BERNACICE - Kulikowska Katarzyna -2.
1. Zwiêkszenie miejsc parkingowych na terenie G³ubczyc
2. Usuniêcie „wybrzuszeñ” na drodze gminnej od posesji nr 12 do 17
3. Uporz¹dkowanie rowów przy posesjach - nie wypró¿nianie
    nieczystoœci p³ynnych
4. Progi zwalniaj¹ce na terenie miejscowoœci Bernacice
5. Ustawienie luster w miejscach o z³ej widocznoœci
6. Uporz¹dkowanie dróg z piasku po zimie
7. Oœwietlenie przy posesji Nr 13
8. Przesuniêcie lemiesza p³ugu (do odœnie¿ania) tak, aby nie
    zasypywa³ wjazdu na posesje
  SO£ECTWA BIERNATÓW - Walczak Andrzej -2.
1. Oznakowanie wsi Biernatów
2. Sprzeda¿ drogi dla W. Pala - przeg³osowano jednog³oœnie
3. Sprzeda¿ drogi dla J.Wadnyka - 9 - przeciw, 1- wstrzyma³ siê
4. Sprzeda¿ drogi dla Andrzeja - 8 przeciw, 1 - wstrzyma³ siê
5. Zrobienie placu zabaw dla dzieci przy boisku
6. Poprawa stosunków wodnych przy drodze powiatowej i na
    prawa mostu po³¹czonego z drog¹ gminn¹
7. Umieszczenie znaku drogowego ograniczaj¹cego prêdkoœæ przy
    wjeŸdzie do wioski ( tj. przy bia³ej tablicy) do 40km/h
8. Odkrzaczenie drogi powiatowej, w miejscach s³abo widocznych
9. Postawienie znaku na drodze transportu rolnego dla autobusów
10. Naprawa mostu na drodze gminnej  Biernatów - Królowe
11. Sprawdzenie przepe³nienia autobusu szkolnego
12. Wkopanie 2 tablic informacyjnych na terenie wioski
13. Ustawienie znaku drogowskazu na Biernatówek i lustra na
       rozjeŸdzie dróg.
14. Przeanalizowanie oznakowania dróg w miejscowoœci Bierna
      tów i Biernatówek
 SO£ECTWA KRASNE POLE - Wêgrzyn Ireneusz -1.
1. Wykonanie (naprawa) przepustu na drodze Krasne Pole - Ra
     dynia. Jest to droga wa¿na równie¿ z uwagi na jej funkcje
      drogi po¿arniczej
2. Droga gruntowa od posesji nr 2 do lasu wymaga naprawy
     (przywrócenie przejezdnoœci )
3. Droga gruntowa od posesji nr 36 w kierunku Pietrowic wyma
      ga nowej nawierzchni oraz jest uszkodzony przepust
4. Ireneusz Wêgrzyn zwróci³ uwagê na stan koryta rzeki „Opawicy”.
   Na rzecze jest kilka przeszkód przep³ywu, które mog¹ powodo

    waæ zatory  wodne. Skarpy rzeki w trzej miejscach s¹ podmyte i
     to powoduje zagro¿enie w okresie wiêkszych przyborów wód.
5. Zg³oszono potrzebê zainstalowania kilku punktów oœwietle
    nia ulicznego
6. Potrzeba zawarcia porozumienia z Parafi¹ w sprawie u¿ycze
    snia przez Parafiê kaplicy pogrzebowej dla wsi Krasne Pole
SO£ECTWA KRZY¯OWICE - Krówka Tadeusz -1.
1. Sprawa zanieczyszczenia dróg gminnych przez ci¹gniki wy-
wo¿¹ce b³oto z pola. Pan R. .Kraft zaproponowa³, aby drogi by³y
oczyszczane np. dwa razy do roku przez jednostkê zajmuj¹c¹ siê
oczyszczaniem dróg na terenie gminy G³ubczyce
2. Oczyszczanie rowów przy drogach w tym polnych a nastêpnie
utwardzenie dróg polnych kamieniem, który dostarcza gmina.
 SO£ECTWA LISIÊCICE - Roskowiñski Jan - 9. (od 1997r.)
1. Odkrzaczenie drogi gruntowej od strony wysypiska do drogi
    wojewódzkiej 416
2. Do³o¿enie urz¹dzeñ zabawowych i zorganizowanie placu za
    baw w rejonie Domu Ludowego w Lisiêcicach
3. Wyrównanie dróg transportu rolnego w obrêbie wsi
4. Naprawa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej docho
    dz¹cej do ulicy G³ubczyckiej
  SO£ECTWA CHOMI¥¯A - Kulonek Henryk - 6. (od1984r.)
1. Dokoñczenie prac na boisku sportowym (na 40 lecie)
2. Spowodowanie podjêcia prac na rzece „Opawica” w celu za
    bezpieczenia przed wylewami
3. Zabezpieczenie gospodarstw przed wod¹ sp³ywaj¹c¹ z pól od
    strony Pietrowic w czasie deszczy ( odtworzenie rowów)
4. Chodnik przy drodze powiatowej
5. Wycinka drzewa na cmentarzu
6. Utwardzenie odcinka drogi do mostu granicznego
  SO£ECTWA RADYNIA - Kaczmar Piotr -3.
1. Remont drogi gminnej
2. Sprzeda¿ czêœci dzia³ki nr 58 po³o¿onej we wsi Radynia  dla
powiatu na potrzeby DPS w zamian za wykonanie inwestycji
remontowych drogi powiatowej przebiegaj¹cej przez wieœ Ra-
dynia oraz rozbudowy i modernizacji istniej¹cej oczyszczalni
œcieków
3. Organizowanie zajêæ pozalekcyjnych dla dzieci w œwietlicy wiejskiej
4.Wyrównanie dróg transportu rolnego
5. Utworzenie stanowisk dla rolników na targowisku miejskim
    lub parkingu wokó³ Ratusza
6. Likwidacja dzikiego wysypiska na drodze w Radyni
7. Upomnienie kierowców PKS G³ubczyce, aby dowozili m³o-
dzie¿ szkoln¹ do przystanków autobusowych a nie krzy¿ówek.
8. Wezwanie wykonawcy, który robi³ drogê dojazdow¹ do œwie-
tlicy wiejskiej, aby rozplantowa³ gruz na drodze przy placu  Au-
gusta Wêgrzyna

  SO£ECTWA PIETROWICE - Adamski Adam -1.
1.  Przeprowadzenie audytu wykonanej inwestycji (budowa ka-
nalizacji) aby sprawdziæ jej faktyczne wykonanie pod wzglêdem
sztuki budowlanej
2.Brak jakichkolwiek dzia³añ w kwestii np. przekopania rowu
przy posesji. Chodzi o zalewanie dzia³ek po wiêkszych ulewach
3. Za³amanie mostów przejazdowych z drogi na grunty orne,
powoduje to wylewanie siê wody na drogê i tym samym niebez-
pieczeñstwo
4. Sprawa drogi powiatowej do Chomi¹¿y, jej stan jest tragiczny,
pobocze zosta³o zdewastowane, woda zalewa posesje
5. Z³y stan techniczny chodnika prowadz¹cego do szko³y przy
drodze krajowej
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    SO£ECTWA BERNACICE GÓRNE - KaŸmierczak Barbara -1.
1. Mieszkañcy poruszyli problemy zwi¹zane z drogami
    oraz kanalizacj¹ sanitarn¹ miejscowoœci
  SO£ECTWA NOWY RO¯NÓW - Kocoñ Adam - 4.
1. Naprawa drogi z G³ubczyc do Nowego Ro¿nowa
2. Wyciêcie krzaków i ga³êzi na zjeŸdzie z ul. Oœwiêcimskiej w
     kierunku Nowego Ro¿nowa
3. W¹ska droga przejazdowa ko³o sklepu „Mrówka”
4. Zab³ocenie drogi wyjazdowej ze œmietniska
5. Bezpañskie psy wa³êsaj¹ce siê ko³o wysypiska
6. Poszerzenie mostu
  SO£ECTWA CHRÓSTNO - Krzysztof Baran -1.
1. Mieszkañcy poruszyli temat dziurawej drogi powiatowej
     od strony Ciermiêcic.
2. Postawiæ pojemnik na sortowanie œmieci.
  SO£ECTWA  KLISINO - Ciechanowski Tadeusz- 4.
1. Rewitalizacja alejki do Pomorzowic
2. Problem budowy kanalizacji sanitarnej i mo¿liwoœæ budowy
    przydomowych oczyszczalni œcieków
3. Wykonanie przejœcia dla pieszych na drodze wojewódzkiej w
    kierunku Szonowa i ograniczenie prêdkoœci
4. Wykonanie nawierzchni drogi gminnej do PoŸniaka i  P. Mirak
5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Ma³ym Klisinie
  SO£ECTWA  RÓWNE - Wysoczañski Jan -3.
1. Przegl¹d mostów (wszystkie s¹ zniszczone)
2. Przy wjeŸdzie uregulowanie sp³ywu wody deszczowej na wy-
sokoœci posesji Anny Chmury
3. Przystanek autobusowy-remont pod³o¿a przy Pani £êkowskiej
4. U³o¿enie rur przy drodze powiatowej od P. Ciaciura do mostu
5. Remont dróg transportu rolnego
6. Wniosek do powiatu o zakaz wjazdu samochodów ciê¿arowych.
  SO£ECTWA  DOBIESZÓW - Karaczyn Jan - 4.
1. Ciekn¹ce rury na budynku œwietlicy - naprawa
2. Zniszczona elewacja œwietlicy - otynkowaæ
3. Czyszczenie rowów wzd³u¿ ulicy od nr 15-5 w Stronê Zopowy
4. Oczyszczenie drogi
5. Przepust ko³o kapliczki - czyszczenie
6. Przywrócenie terenu po robotach wodoci¹gowych
7. Wykonanie placu zabaw
8. Postawienie sto³u pingpongowego
9. Remont œwietlicy-przebudowa pieca, pod³ogi i kuchni
10. Co jest z projektem placu zabaw, kuchni i zmywalni ?

Istnieje pewien rodzaj m³odoœci ducha, który nie przemija z

czasem: wi¹¿e siê ona z tym, ¿e na kolejnych etapach ¿ycia

cz³owiek znajduje dla siebie nowe zadania, w³aœciwy sposób

¿ycia, s³u¿enia i mi³owania                                   Jan Pawe³ II

  Ludzie zabiegani, ¿yj¹cy szybko i intensywnie nie maj¹ czasu i
chêci zadawaæ sobie tego pytania. Emerytura kojarzy im siê z od-
poczynkiem od pracy, nareszcie bêdzie czas za³atwiaæ jakieœ tam
zaleg³e sprawy, gdzieœ pojechaæ na wczasy, mo¿e zaj¹æ siê wnuka-
mi... Wa¿nym zadaniem jest przygotowanie siê do emerytury.

  Nasz Dom powsta³ w 1994r. - z myœl¹ o ludziach starszych.
Cz³owiek jest "zwierzêciem stadnym",  po prostu  m u s i   czuæ
przynale¿noœæ do jakiejœ grupy, musi mieæ innych ludzi obok sie-
bie. Wnuki nie korzystaj¹ ju¿ na codzieñ z m¹droœci i doœwiadcze-
nia swoich dziadków, nie potrzebuj¹ ich w dobie komputerów i
internetu.  Dlatego te¿ nasz Dom k³adzie nacisk na wspó³pracê z
dzieæmi. Przedszkolaki i m³odzie¿ szkolna systematycznie nas od-
wiedzaj¹ na organizowanych przez nas imprezach. Ucz¹ siê  sza-
cunku do ludzi starszych, a nasi emeryci uwielbiaj¹ tê m³od¹ ener-
giê i wigor.

JAKA JEST TA STAROŒÆ?
  Nastêpnym warunkiem udanego przystosowania siê do staro-

œci jest zachowanie aktywnego stylu ¿ycia. Aktywizujemy wiêc
emerytów poprzez udzia³ w naszych zajêciach. Spektrum propono-
wanych us³ug jest bardzo szerokie. Prowadzimy terapiê ruchem tj.
gimnastykê zdrowotn¹, która ma na celu utrzymaæ obecn¹ kondy-
cjê fizyczn¹ oraz wszelkiego rodzaju wycieczki i pielgrzymki. Reali-
zujemy muzykoterapiê i zajêcia manualne. Odbywaj¹ siê spotkania
z ciekawymi ludŸmi, a tak¿e wyk³ady na temat chorób starszych
ludzi i ich profilaktyki. Nie ma czasu na nudê. Oferujemy tak¿e
mo¿liwoœæ wykupienia smacznych, domowych obiadów.

Nasz Dom s³u¿y utrzymaniu starszych osób w dobrej sprawno-
œci psychofizycznej niezbêdnej do jak najd³u¿szego, samodzielne-
go funkcjonowania i pozostawania we w³asnym domu. Pomaga-
my seniorom zachowaæ radoœæ, optymizm i zdrowie oraz odszukaæ
cel i swoje miejsce w ¿yciu. Uczymy jak radowaæ siê mimo, ¿e tu
strzyka a tam boli, ¿e jeszcze mo¿emy coœ zdzia³aæ i jesteœmy komuœ
potrzebni.  W koñcu to   n o w y   etap w naszym ¿yciu.

Kierownik  Domu Dziennego Pobytu     Liliana D¹browa

  SO£ECTWA NOWE GO£USZOWICE-Warzecha Krystyna-1.
1. Wiata przystankowa dla dzieci szkolnych
2. Budowa œwietlicy
3. Brak oœwietlenia przy wjeŸdzie od strony Zopowy i uzupe³nie
     nie spalonych ¿arówek w oœwietleniu drogowym
4. Doprowadzenie gazu
5. Plac zabaw dla dzieci
6. Œcie¿ka  rowerowa
   SO£ECTWA LENARCICE - Ciemny Helena -3.
1. Brak tablicy informacyjnej z nazw¹ miejscowoœci Zielona
2. Brak dostêpu do Internetu (brak dostawcy)
3. Zniszczona droga dojazdowa przy odbudowie Opawicy
4. Nieuporz¹dkowano terenu sk³adowania materia³ów
5. Brak oœwietlenia od Pani Wêgrzyn do przejœcia granicznego -
6. Zanieczyszczony rów od Pani Ciemny  do rzeki Opawicy
  SO£ECTWA KIETLICE - Sabatowicz Henryk - 2.
1. Wykonanie ogrzewania w œwietlicy wiejskiej
2. Budowa chodnika do œwietlicy wiejskiej
3. Doprowadzenie wody na cmentarz
4. Malowanie elewacji koœcio³a
5. Oczyszczenie kana³ów œciekowo-wodnych przez wieœ
6. Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej - sprawdzenie mo¿li-
woœci ograniczenia prêdkoœci na drodze wojewódzkiej.
   SO£ECTWA GO£USZOWICE -Florek  Józef - 10. (od 1977r.)
1. Zrobienie chodnika jedn¹ stron¹ wioski
2. Ustawienie lampy oœwietleniowej przy szkole
3. Poprawiæ przepust przy posesji - J.Florek
4. Dalsze oczyszczanie rowów i pobocza, wymiana przepustów
     po prawej stronie od G³ubczyc
SO£ECTWA STARA WIEŒ - Kinal Jan - 4.
1. Dojazd do posesji Pani R.Kulik
2. Oœwietlenie odcinka drogi do przystanku oraz przystanku
3. Utwardzenie t³uczniem drogi transportu rolnego.
SO£ECTWA TARNKOWA - Marczakiewicz Janusz - 4.
1. Zapotrzebowanie na frezowiny dla potrzeb wsi Tarnkowa.
Pozosta³e so³ectwa:
    Fedorowicz Krzysztof  Braciszów - 4.

Szkur³at Barbara Królowe -1.
Granda Bogus³aw Widok -4.
Sobolewska Anna Zopowy -1. (FOTO str. 2 GG)
                     Na podst. protoko³ów z zebrañ opr. Jan Wac
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011!
W dniach od 1.04 do 30.06 2011r. na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej  zostanie przeprowadzony Narodowy Spis
Ludnoœci i Mieszkañ. Bêdzie to pierwszy spis ludnoœci realizo-
wany od czasu przyst¹pienia naszego kraju do Unii Europejskiej
i jednoczeœnie pierwszy przeprowadzany w tym samym czasie i
zakresie we wszystkich 27 pañstwach UE. Polska jako jedyna
zrealizuje ten spis elektronicznie tj. przy zastosowaniu wysoko-
zawansowanych technologii i bez u¿ycia formularzy papierowych.

Celem NSP 2011 jest dostarczenie najbardziej szczegó³owych
informacji o liczbie ludnoœci, jej terytorialnym, rozmieszczeniu,
strukturze demograficzno - spo³ecznej i zawodowej, spo³eczno -
ekonomicznej, charakterystyce gospodarstw domowych i wa-
runkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podzia³u te-
rytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym,
poznanie rozmiarów i przyczyn migracji i jej wp³ywu na strukturê
gospodarstw domowych i rodzin, uzyskanie informacji o liczbie i
strukturze budynków i mieszkañ oraz zebranie danych niezbêd-
nych do porównañ miêdzynarodowych wynikaj¹cych ze zobo-
wi¹zañ Polski wobec Unii Europejskiej.

Spisem zostan¹ objête:
- osoby stale zamieszka³e i czasowo przebywaj¹ce w mieszka-

niach, budynkach i pomieszczeniach niebêd¹cych mieszkaniami,
- osoby niemaj¹ce miejsca zamieszkania oraz mieszkania
 (osoby bezdomne),
- budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamiesz
kane pomieszczenia niebêd¹ce mieszkaniami.
Informacje zbierane wg stanu na dzieñ 31 marca 2011r.
bêd¹ dotyczy³y:
- charakterystyki demograficznej ludnoœci, edukacji,

- aktywnoœci ekonomicznej osób,
- dojazdów do pracy, - Ÿróde³ utrzymania osób,
 - niepe³nosprawnoœci, - obywatelstwa,
- migracji wewnêtrznych i zagranicznych,
- narodowoœci i jêzyka oraz mniejszoœci narodowych
  i etnicznych,
- wyznania
  (przynale¿noœci do koœcio³a lub zwi¹zku wyznaniowego),
- gospodarstw domowych i rodzin,
- stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych
   (mieszkania i budynki).
Po raz pierwszy i tylko w Polsce wykorzystane bêd¹ nowocze-

sne metody przeprowadzenia spisu  z zastosowaniem technolo-
gii informatyczno-telekomunikacyjnej takie jak: elektroniczne
urz¹dzenia mobilne (typu hand-held), wywiad telefoniczny  wspo-
magany komputerowo oraz preferowany samospis internetowy
jako najbardziej komfortowa forma dla osób objêtych spisem.

Wszystkie dane indywidualne uzyskane w czasie spisu s¹
poufne i podlegaj¹ szczególnej ochronie. Zostan¹ one wykorzy-
stane tylko i wy³¹cznie do opracowañ statystycznych o charak-
terze zbiorczym.

Obowi¹zek udzielania odpowiedzi wynika z ustawy o narodo-
wym spisie powszechnym ludnoœci  i mieszkañ 2011.

Podstawa prawna:
o Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

(Dz.U. Nr 88, poz. 439, z póŸn. zm.) o Ustawa z dn. 4 marca 2010 r.
o narodowym spisie powszechnym ludnoœci i mieszkañ w 2011 r.
(Dz.U. Nr 47, poz. 277, z póŸn. zm.) o Rozporz¹dzenie (WE) Nr
763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.07.2008 r. w
sprawie spisów powszechnych ludnoœci i mieszkañ

OBSZAR DZIA£ANIA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH  NARODOWY SPIS POWSZECHNY
miejscowoœæ                                                        ulice                                                              imiê i nazwisko rachmistrza
G³ubczyce - Gdañska; Warszawska; Chrobrego; Asnyka; Akacjowa; Boñczyka; Bukowa; Klonowa; Pl. Sportowy Renata Kulik
G³ubczyce - Zacisze; Plac Zgody; Kochanowskiego; Olimpijska; ̄ eromskiego; Dworcowa; Ba³uckiego; Brzozowa; Cz. Mi³osza;
Dêbowa; Dzier¿onia; F. Chopina; Fabryczna; Garbarska -                                                                                          Ewa Marcinowska
G³ubczyce - S³oneczna; Koœciuszki; Osiedle Konstytucji 3-go Maja; Jana Paw³a II; Gen. Andersa; Gliwicka; G³owackiego; Ka
sprowicza; Matejki; Karpacka; Zakonna; Garbarska -                                                                                                  Tomasz Gorczyca
G³ubczyce - Kozielska; Moniuszki; Nowy Œwiat; I Armii Wojska Polskiego; Grunwaldzka; Kolejowa; Krasiñskiego; Polna -
                                                                                                                                                                                                  Paulina Oleksy
G³ubczyce Krakowska; Oœwiêcimska;  Plater; Broniewskiego; Ko³³¹taja; Kopernika; Krêta; Ro¿nowska; Plac Stawowy;
                                                                                                                                                                                              Adriana Or³owska
G³ubczyce - Niepodleg³oœci; S³owackiego; Konopnickiej; Koszarowa; Królowej Jadwigii; CK. Norwida; Reymonta; Wyspiañ
skiego, Sk³odowskiej; Wiœniowa; ¯ytnia; Opawska -                                                                                                Patrycja Krawczuk
G³ubczyce - Powstañców; Sudecka; Klasztorna; Krnowska; Parkowa; Rybnicka; Wa³owa -                                         Anna Wojtuœ
G³ubczyce Raciborska; Aleja Œl¹ska; Plebiscytowa; Bytomska; Cho¿owska; Lwowska; Marka; K. Miarki; Morawska; Ogrodo
wa; Piastowska; Pocztowa; Przyrowie;                                                                                                                Katarzyna Podgórska
G³ubczyce Ratuszowa; Tuwima; Sosnowiecka; Staszica; Stelmacha; Stroma; Pszczelna; Plac Armii Krajowej;Alicja Zieliñska
G³ubczyce Sobieskiego; Mickiewicza; Kwiatowa; Wi¹zowa; Wiejska; Wroc³awska; Wodna; Aleja Lipowa; Kasztanowa;

                                                                                                                                                                                               Ilona Marcinowska
Gm. G³ubczyce Bogdanowice, Bernacice, Bogdanowice Kol. Krzy¿owice; Nowe Go³uszowice; Gadzowice;   Ag. Antoszczyszyn
Gmina G³ubczyce Go³uszowice; Równe; Dobieszów; Pielgrzymów; Lwowiany-Marysieñka; ̄ abczyce; Tarnkowa; S³awoszów;
 Dobrogostów; Stara Wieœ; Kwiatoniów,; Pomorzowiczki;                                                                               Agnieszka Ciemny
Gmina G³ubczyce Grobniki; Debrzyca;Widok: Nowy Ro¿nów; G³ubczyce Sady;                                          Natalia Zaprzalska
Gmina G³ubczyce Lisiêcice; Biernatów; Biernatówek; Zawiszyce; Nowe Sady; Studzienica;                   Justyna Bezpalko
Gm.G³ubczyce, Zopowy; Zubrzyce; Chróstno; Ciermiêcice; Braciszów; Zopowy Os. Nowa Wieœ, Bernacice Górne;   K. Wysoczañski
Gmina G³ubczyce Kietlice; Klisino; Klisinko; Œciborzyce Ma³e; Pomorzowice; Królowe;                                   Maria Gorczyca
Gmina G³ubczyce Chomi¹¿a; Pietrowice; Krasne Pole; Lenarcice; Podlesie; Opawica; Radynia; Mokre; Mokre Kolonia;

                                                                                                                                                                                             Wies³aw Ganczarski
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Dziêki zaanga¿owaniu  nauczycieli , instruktorów , rodziców
i uczniów  w tym  roku szkolnym nasi uczniowie osi¹gnêli suk-
cesy :

Daniel Staszczyszyn - 6 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Matematycznej "Olimpus", laureat IV stopnia w konkursie Oxford
"Test Matematyka Plus"

Piotr Pojda - laureat III stopnia w konkursie Oxford
Micha³ Waliduda - laureat IV stopnia
Natalia Zdeb - laureat IV stopnia
Mi³osz Rudziñski - laureat V stopnia
Oliwia T¹del  zosta³a uczestnikiem fina³u Wojewódzkiego
konkursu jêzyka angielskiego
Uczennica klasy pierwszej Julia Wa³kiewicz zajê³a I miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Olimpusek
W Sporcie :
Badminton,
W wojewódzkim turnieju dzieci I miejsce zaj¹³
Maciej Siemiginowski, III miejsce Maciej Matusz
i Jakub Minartowicz
W ogólnopolskim Turnieju M³odzików - V miejsce

zaj¹³ Dawid Minartowicz, w  wojewódzkim Turnieju
M³odzików - II miejsce Oliwia Kobeluch, III miejsce
Szymon Œlepecki

Karate  Na szczeblu ogólnopolskim -
 Z³oty medal - Szymon Cieœlik ( kl.2)
Srebrny medal - Klaudia Bociek,
 Srebrny  medal - Maciej Kowalczyk (kl. 1),
 Puchar Europy - Szymon Cieœlik,
Miêdzynarodowe zawody karate
 Dwa z³ote medale Szymon Cieœlik,  Maciej Kowal
czyk, Br¹zowe medale-Micha³ G¹sior, Kinga G¹sior
                          dyr. Jolanta Wojtuœ (foto str.20)

ŒWIÊTO PATRONA  SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1 IM. T. KOŒCIUSZKI

HUFIEC PRACY   8-1 w G³ubczycach
OFERTA EDUKACYJNA   NA ROK SZKOLNY 2011/2012

Oferta skierowana jest do m³odzie¿y w wieku 15 - 18
lat. Kszta³cenie ogólne obejmuje klasê II i klasê III Gim-
nazjum z Oddzia³em Przysposabiaj¹cym do Zawodu.
Przyuczenie do wykonywania okreœlonego zawodu od-
bywa siê na zasadzie p³atnych praktyk w zak³adach
pracy. M³odzie¿ kszta³ci siê w nastêpuj¹cych zawo-
dach: piekarz, mechanik operator pojazdów i maszyn
rolniczych, murarz, sprzedawca, kucharz ma³ej gastro-
nomii, stolarz.

Informacji udziela: Hufiec Pracy 8-1,
 ul. Koœciuszki 24 (MOK II piêtro)
e-mail: wychowawcy2@tlen.pl, tel.77 485 26 78
Czynne od poniedzia³ku do pi¹tku 7:30 - 15:30
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MIÊDZYREGIONALNA (WSPÓ£)PRACA
W³aœciwy wybór szko³y, uczelni lub pracy nie jest ³atwym zadaniem.

Dlatego pomimo szerokiej dostêpnoœci do œrodków przekazu i tym samym
mo¿liwoœci uzyskania informacji nt. rynku edukacji oraz rynku pracy orga-
nizatorzy przedsiêwziêcia wyszli naprzeciw potrzebom m³odzie¿y szkolnej,
poszukuj¹cych pracy oraz osób bezrobotnych organizuj¹c Miêdzyregio-
nalne Targi Pracy i Edukacji G³ubczyce (MTPiEG).

Uroczyste otwarcie Targów mia³o miejsce we wtorek 5 kwietnia br. o
godzinie 10:15 przy dŸwiêkach "Ody do radoœci" w wykonaniu Chóru Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego im. A. Mickiewicza w G³ubczycach. Sala "Pod
Anio³em" Ratusza Miejskiego w wype³ni³a siê po brzegi zainteresowanymi.
Ciep³e s³owa powitania wyg³osili organizatorzy Targów, Starosta G³ubczycki
Józef Kozina i Danuta Fr¹czek dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy

Podczas Targów wszyscy zainteresowani mogli uzyskaæ informacje oraz
pomoc nt. szko³y lub pracy w kraju, ale tak¿e u naszych s¹siadów: w Cze-
chach i na S³owacji. Osoby, które w tym roku bêd¹ koñczyæ gimnazja oraz
ostatnie klasy szkó³ zawodowych lub œrednich, jak równie¿ osoby poszu-
kuj¹ce pracy, a przede wszystkim osoby bezrobotne mia³y okazjê zapoznaæ
siê z ofertami wystawców. Szko³y œrednie - g³ównie z powiatu g³ubczyckie-
go, ale tak¿e z s¹siednich powiatów i z Czech - oraz uczelnie z trzech woje-
wództw: opolskiego, œl¹skiego i dolnoœl¹skiego zaprezentowali swoje ofer-
ty edukacyjne na rok szkolny/akademicki 2011/2012. Osoby poszukuj¹ce
pracy mia³y okazjê zaznajomienia siê z ofertami pracy dostêpnymi u przed-
stawicieli publicznych s³u¿b zatrudnienia oraz bezpoœrednio u goszcz¹-
cych na Targach pracodawców. Obecny na Targach Wojewódzki Urz¹d
Pracy w Opolu oraz cztery powiatowe urzêdy pracy (G³ubczyce, Opole,
Prudnik i Racibórz) dysponowa³y ponad sto ró¿nymi ofertami pracy: krajo-
wymi i zagranicznymi.

Wed³ug szacunków Powiatowego Urzêdu Pracy w G³ubczycach Miêdzy-
regionalne Targi Pracy i Edukacji G³ubczyce przyci¹gnê³y ok. 600 osób.
Wiêkszoœæ osób, które odwiedzi³y Targi (63 proc.) to kobiety. Ponad 80
proc. osób obecnych na Targach oceni³o dobrze lub bardzo dobrze pod
wzglêdem organizacyjnym imprezê, a  85 proc. obecnych zadeklarowa³o
chêæ uczestnictwa w podobnych przedsiêwziêciach w przysz³oœci  (dane
statystyczne opracowano na podstawie 183 anonimowo wype³nionych
ankiet, o wype³nienie których proszono zarówno odwiedzaj¹cych jak i wy-
stawców MTPiEG ).

Trzon imprezy stanowi³o ponad 30 wystawców obecnych na Targach,
nie mniej zadbano o ciekawe atrakcje, w tym konkurs z nagrodami. Godne
uwagi by³y w szczególnoœci wystêpy artystyczne m³odzie¿y szkolnej z g³ub-
czyckich szkó³, które uœwietni³y imprezê. By³y to wystêpy wspomnianego
ju¿ Chóru Liceum Ogólnokszta³c¹cego oraz grupy teatralnej "Tradycja",
która dzia³a przy Zespole Szkó³ Mechanicznych. Interesuj¹ca i wa¿na, zw³asz-
cza dla osób zainteresowanych podjêciem zatrudnienia za granic¹, by³a
zorganizowana konferencja nt. warunków pracy i ¿ycia w Polsce, Czechach
i na S³owacji, któr¹ poprowadzi³a  Renata Cygan wicedyrektor Wojewódz-
kiego Urzêdu Pracy w Opolu. Ponadto dostêpne by³y bezp³atne porady w
ró¿nych bran¿ach: przedstawicieli sieci EURES, pod egid¹ której odbywa³y
siê Targi, przedstawicieli Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, przedstawi-
cieli instytucji szkoleniowych, licznego grona przedstawicieli Zwi¹zku Har-
cerstwa Polskiego, Hufca Pracy w G³ubczycach,  przedstawicieli banków i
innych instytucji. Catering zapewnili lokalni przedsiêbiorcy bran¿y handlo-
wo-us³ugowej.

Warto jeszcze raz podkreœliæ miêdzyregionalny charakter imprezy, któr¹
zorganizowano w ramach partnerstwa EURES-T Beskydy promuj¹cego mo-
bilnoœæ transgraniczn¹ wœród obywateli Polski, Czech oraz S³owacji. Warto
równie¿ pamiêtaæ, ¿e swobodny przep³yw pracowników, czyli wolnoœæ wy-
boru miejsca zamieszkania i pracy jest jednym z podstawowych praw oby-
wateli Unii Europejskiej!

                                                                   Zredagowa³: Marcin Król

                                                                              FOTO str.1 GG

S Z A N O W N I
  P O D A T N I C Y

Naczelnik Urzêdu Skarbowego
w G³ubczycach  informuje,

  w  zwi¹zku z prowadzon¹ akcj¹
 rozliczeniow¹ podatku dochodowego

od osób fizycznych za 2010 rok,
o godzinach pracy Urzêdu Skarbowego

w ni¿ej wymienionych dniach:
28 i 29 kwietnia 2011r

w godz. od 7.30 do 16.30
30 kwietnia 2011r (sob.)
w godz. od 9.00 do 13.0

 2 maja 2011r.
w godzinach od 7.30 do 18.00

 P.O. NACZELNIK URZÊDU   SKARBOWEGO    W G£UBCZYCACH

                    mgr Barbara Bêtkowska-Cela

I N F O R M A C J A
G£UBCZYCKIE TOWARZYSTWO

 BUDOWNICTWA SPO£ECZNEGO Sp. z o.o
  z siedzib¹ przy ul. Pocztowej nr 8

 w G³ubczycach
 informuje, ¿e posiada  do wynajêcia na

czas nieokreœlony lokal u¿ytkowy
z przeznaczeniem na dzia³alnoœæ biurow¹

lub us³ugow¹, po³o¿ony  na I piêtrze
w budynku  przy ul. Gdañskiej 28/4

 w G³ubczycach .
Lokal sk³ada siê z dwóch pomieszczeñ

o ³¹cznej pow. u¿ytkowej  38,70 m2.

 Lokal wyposa¿ony  jest w co.
Proponowana stawka czynszu wynosi
 9,00 z³./m2 miesiêcznie (+VAT 23%).

Oprócz czynszu najmu najemca ponosiæ
bêdzie op³aty za dostawê ciep³a oraz
op³aty niezale¿ne od Wynajmuj¹cego
 tj.op³atê z tytu³u odbioru nieczystoœci
sta³ych, op³atê z tytu³u  dostawy zimnej
wody i odbioru nieczystoœci p³ynnych

G£UBCZYCKIE  STRONY WWW
WWW.nowawiesglubczycka.pl
WWW.emeryci.info.pl
WWW.pup.glubczyce.ibip.pl
WWW.js3009.bo.pl
WWW.odnowawsi.eu
WWW.odnowawsi.pl
WWW.asa.eu
WWW.gtbs.prv.pl
WWW.hoteldomino.pl
WWW.pgbogdanowice.wodip.opole.pl
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez wy-

wieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzêdu
Miejskiego  w G³ubczycach w dniu:

1/14.04.2011r. wykazów obejmuj¹cych przeznaczone do zbycia nieruchomoœci:
a/ nieruchomoœci lokalowe po³o¿one w G³ubczycach przy ul.Sobieskiego nr 21a/1  i

ul. Krakowskiej nr 6/3;
b/ nieruchomoœæ gruntowa po³o¿ona w Bogdanowicach przy ul. Krêtej, obejmuj¹ca

dzia³kê nr 861/6 o powierzchni 0,0300 ha;
c/ nieruchomoœæ gruntowa we wsi Równe, obejmuj¹ca dzia³kê nr 373 pow. 0,0400 ha
Z dniem 26.05.2011 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez osobê, której przy-

s³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt
2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (jednolity tekst Dz.
U. nr 102 z 2010 r., poz. 651 z póŸniejszymi zmianami) t.j. osobie, której przys³uguje
roszczenie  o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepi-
sów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej nieruchomoœci pozbawio-
nym prawa w³asnoœci.

2/19.04.2011r. wykazów obejmuj¹cych przeznaczone do zbycia nieruchomoœci
lokalowe po³o¿one w G³ubczycach przy ul.Warszawskiej nr 30/4, ul. Sobieskiego
nr 19/8, ul.Kozielskiej nr 14/5. Z dniem 31.05.2011 r. up³ywa termin do z³o¿enia
wniosku przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomoœciami (jednolity tekst Dz. U. nr 102   z 2010 r., poz. 651 z póŸniejszymi
zmianami) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie  o nabycie nieruchomoœci z mocy
cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicie-
lem zbywanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci.

3/ 21.04.2011r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia nieruchomoœæ lo-
kalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul.Ratuszowej nr 4/14.

Z dniem 02.06.2011 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez osobê, której przy-
s³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt
2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (jednolity tekst

Dz. U. nr 102 z 2010 r., poz. 651 z póŸniejszymi zmianami) t.j.
osobie, której przys³uguje roszczenie o nabycie nierucho-
moœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów
albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej nie-
ruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci.

4/ 22.04.2011r. wykazów obejmuj¹cych przeznaczone do zby-
cia nieruchomoœci:

a/ nieruchomoœæ gruntowa po³o¿ona w G³ubczycach przy
ul. Niepodleg³oœci 15b, obejmuj¹ca dzia³kê nr 429/81 o po-
wierzchni 0,0049 ha;

b/ nieruchomoœæ gruntowa po³o¿ona w rejonie ulic Raci-
borskiej i Karola Miarki obejmuj¹ca dzia³kê nr 542/16 o po-
wierzchni 0,1029 ha. Z dniem 03.06.2011 r. up³ywa termin
do z³o¿enia wniosku przez osobê, której przys³uguje pierw-
szeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na podstawie art. 34

ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy    z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(jednolity tekst Dz. U. nr 102  z 2010 r., poz. 651 z póŸniejszymi zmianami) t.j. osobie, której
przys³uguje roszczenie  o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej nieruchomoœci
pozbawionym prawa w³asnoœci.

5/ 26.04.2011r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia nieruchomoœæ lo-
kalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Ko³³¹taja nr 2/2. Z dniem 07.06.2011 r.
up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w
nabyciu nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (jednolity tekst Dz. U. nr 102  z 2010 r., poz. 651 z
póŸniejszymi zmianami) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie  o nabycie nieruchomo-
œci z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim
w³aœcicielem zbywanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci.

6/ 19.04.2011 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœæ przeznaczon¹ do oddania  w
dzier¿awê w Nowych Go³uszowicach, oznaczon¹ wg ewidencji gruntów jako  dzia³ka
nr 1/7 o pow. 1,0900 ha.

OHP  NA TARGACH
 PRACY I EDUKACJI

W dniu 05.04.2011r. w G³ubczyckim Ra-
tuszu  odby³y siê Miêdzyregionalne Targi
Pracy i Edukacji organizowane przez Sta-
rostwo Powiatowe i Powiatowy Urz¹d Pracy
w G³ubczycach. W czasie imprezy wystaw-
cy promowali dzia³alnoœæ w³asnych firm i jed-
nostek, uwzglêdniaj¹c prezentacjê ofert pra-
cy, ofert edukacyjnych szkó³. Ponadto zor-
ganizowano konferencjê dotycz¹c¹ rozwo-
ju zawodowej mobilnoœci transgranicznej od
2006 roku oraz warunków ¿ycia i pracy w
Polsce, Czechach i na S³owacji.

W Targach uczestniczy³o m.in. Mobilne
Centrum Informacji  Zawodowej w Opolu,
M³odzie¿owe Biuro Pracy w Opolu, Filia
M³odzie¿owego Biura Pracy  w G³ubczy-
cach oraz Hufiec Pracy 8-1 w G³ubczycach,
którzy  promowali swoj¹ dzia³alnoœæ. Dla
zainteresowanych przygotowano foldery,
broszury i materia³y informacyjne dot. dzia-
³alnoœci OHP.

W targach uczestniczy³y szko³y, firmy i
przedsiêbiorstwa z terenu powiatu g³ub-
czyckiego oraz z woj. opolskiego i œl¹skie-
go. Przedsiêwziêcie cieszy³o siê du¿ym za-
interesowaniem wœród m³odzie¿y i œrodowi-
ska lokalnego.Imprezie towarzyszy³ wystêp
chóru z I Liceum Ogólnokszta³c¹cego oraz
teatru Tradycja z ZSM w G³ubczycach.

Goœæmi honorowymi byli: Starosta G³ub-
czycki  Józef Kozina, Radny Sejmiku Woje-
wódzkiego  Zbigniew Zió³ko, Wicedyrektor
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Opolu  Re-
nata Cygan, Burmistrz G³ubczyc  Jan Krów-
ka, Zastêpca Wojewódzkiego Komendanta
Ochotniczych Hufców Pracy  Zygmunt Gaj-
da, Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy
Pani Danuta Fr¹czek, Przewodnicz¹ca Ko-
misji Oœwiaty w G³ubczycach  Barbara Pie-
chaczek, Starszy Cechu Rzemios³ Ró¿nych
w G³ubczycach  Józef Kamiñski. Wszelkie
informacje zosta³y rejestrowane przez Radio
Opole, Telewizjê G³ubczyce i G³os G³ubczyc.

        AgnieszkaKowalczyk  Marta Palka
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 I OGÓLNOPOLSKI  KONKURS
 PLASTYCZNY

"BEZPIECZNIE NA WSI" ,
  Uprzejmie informujê, ¿e

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznegoog³asza
I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Bezpiecznie na wsi" ,

objêty honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi , Marka Sawickiego i patronatem medialnym czasopisma
"Agro Serwis". Celem konkursu jest promowanie pozytywnych
zachowañ w œrodowisku pracy i ¿ycia rolników, zgodnych z za-
sadami bezpieczeñstwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym
, a tak¿e zwrócenie uwagi na bezpieczeñstwo dzieci wiejskich w
trakcie ich zabaw i obecnoœci w pobli¿u osób wykonuj¹cych
prace rolnicze.

Do udzia³u w  konkursie zapraszamy uczniów szkó³ podstawo-
wych w nastêpuj¹cych kategoriach wiekowych:

I grupa - klasy 0-III
II grupa- Klasy IV-VI
Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w

formacie A-3 , w dowolnej technice plastycznej , o tematyce zwi¹-
zanej z bezpieczeñstwem w œrodowisku wiejskim. Praca plastycz-
na powinna  byæ wykonana z materia³ów trwa³ych gwarantuj¹-
cych odpornoœæ na zniszczenie w czasie transportu i przechowa-
nia , trwale opisana imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.
Do pracy konkursowej powinien byæ do³¹czony formularz zg³o-
szeniowy stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do regulaminu ,który mo¿na
znaleŸæ na stronie : www.krus.gov.pl.

Tutejszy Oddzia³ oraz podleg³e Placówki Terenowe KRUS chêt-
nie udostêpni¹ materia³y prewencyjne zwi¹zane z bezpieczeñ-
stwem dzieci w gospodarstwach rolnych.

Konkurs obejmuje etapy : wojewódzki i centralny. Pierwszy etap
zakoñczy siê do dnia 22.06.2011r. , a dla ich laureatów przewidziane s¹
atrakcyjne nagrody ufundowane przez Dyrektora Oddzia³u Regional-
nego w Opolu. Natomiast o wynikach etapu centralnego i laureatach
uhonorowanych nagrodami Prezesa Kasy , komisja konkursowa po-
informuje do koñca bie¿¹cego roku.

Prace plastyczne przesy³aæ lub przekazywaæ do Oddzia³u Regional-
nego lub najbli¿szej Placówki Terenowej KRUS do dnia 31.05.2011r.

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO

      Placówka   Terenowa   w   G³ubczycach , OR Opole

             ul. Plebiscytowa  16,  48-100 G³ubczyce

''ŒWIAT PACHNIE WIOSN¥.''
 Nadejscie Pani Wiosny przedszkolaki z Przedszkola nr 1 z gru-

py III "Akademia Przedszkolaka" rozpoczê³y od czynnego udzia-
³u w akcji "Sprz¹tanie Œwiata" - dbamy o piêkno naszej okolicy.

 Œwiat ma³ego dziecka to jego najbli¿sze otoczenie wiêc przed-
szkolaki po-
r z ¹ d k o w a ³ y
ogród przed-
szkolny.  Po-
przez swoj¹
pracê i du¿e w
ni¹ zaanga¿o-
wanie dzieci
ucz¹ siê odpo-
wiedzialnoœci
za ³ad i porz¹-
dek w³asnego
o t o c z e n i a .

Dzia³ania te pomagaj¹ zrozumieæ dzieciom, ¿e praca innych ludzi
te¿ jest wartoœciowa i nale¿y j¹ szanowaæ.  Kiedy wszystko by³o
ju¿ posprz¹tane, wszystkie przedszkolaki spotka³y siê na du¿ej
sali, aby z radoœci¹ powitaæ wiosnê. Ubrane w kolorowe stroje,
piêknie udekorowana sala to wszystko sprawi³o, ¿e czuliœmy za-
pach kwiatów  i s³yszeliœmy rozlegaj¹cy siê dooko³a œpiew pta-

k ó w .
Wszystkie
grupy przy-
gotowa³y
k r ó t k i e
przedsta-
wienie, nie
z a b r a k ³ o
te¿ wiosen-
nych kon-
kursów.

 Po wielu
p r z e ¿ y -

ciach z uœmiechem na ustach wyruszyliœmy z orszakiem Marzan-
ny na spacer ulicami naszego miasta. Po¿egnaliœmy zimê i po-
wróciliœmy do przedszkola ciesz¹c siê wiosn¹ i czystoœci¹ wokó³
nas.

                                                                              Marzena Gisal.

PROGRAM XI FESTIWALU KULTURY POWIATOWEJ,
 TALENTY POWIATU G£UBCZYCKIEGO 2011

29.04.2011 godz.10.00 Gala Otwarcia -  Branice, Wiejski Dom Kultury
  9.05.2011 godz.9.00   Konkurs Teatralny -  G³ubczyce  MOK
11.05.2011 godz.9.00   Konkurs Piosenki Przedszkolnej - Kietrz DK
                   godz.11.00 Konkurs Piosenki Gimnazjów i Szkó³ Œrednich
16.05.2011 godz.9.00   Konkurs Taneczny - G³ubczyce MOK
18.05.2011 godz.9.00   Konkurs Piosenki Szkó³ Podstawowych - Kietrz  DK
20.05.2011 godz. 9.00  Konkurs Przedszkoli Œwiat Dziecka-Branice Przedszkole Katolickie
23.05.2011 godz. 9.00  Konkurs Plastyczny -  Baborów
24.05.2011 godz.  9.00 Konkurs Recytatorski Szkó³ Podstawowych (I-III) Kietrz DK
                   godz. 11.00 Konkurs Gimnazjów i Szkó³ Œrednich
25.05.2011 godz. 9.00  Konkurs Recytatorski  Szkó³ Podstawowych (IV-VI) Kietrz DK
31.05.2011 godz.17.00 Zakoñczenie Festiwalu.
                  GOŒCINNY WYSTÊP WITOLDA MATULKI, G£UBCZYCE MOK
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SMAKI TRADYCJI WIELKANOCNEJ
10 kwietnia 2011r. w sali "Pod Anio³em"
w Ratuszu Miejskim w konkursie
"TRADYCYJNY STÓ£ WIELKANOCNY"
zaprezentowa³o siê 9 organizacji pozarz¹dowych.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna Nowa Wieœ G³ubczycka.,
Wielobran¿owa Sp. Socjalna Studio Dobrego Smaku,
Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psy
chicznie  Chorych im. Ks. J. Nathana - Pracownia
Terapii Zajêciowej,
Stowarzyszenie Mi³oœników Su³kowa,
Stowarzyszenie Odnowy Wsi "RAKOWIACZEK",
"LOS AMIGOS"sc Szyd³owski B. i R.Zwarycz
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Kultury w Pilszczu,
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Nowej Cerekwi,
Ko³o Gospodyñ Wiejskich Dzier¿ys³aw,
przygotowa³y dziesi¹tki tradycyjnych wielkanocnych po-

traw oraz wiele dekoracji zwi¹zanych ze Œwiêtami Wielka-
nocnymi.

Organizatorami konkursu na "TRADYCYJNY STÓ£
WIELKANOCNY" by³o Stowarzyszenie LGD "P³askowy¿
Dobrej Ziemi", a kiermaszu Powiatowe Muzeum Ziemi G³ub-
czyckiej. Obie organizacje dzia³a³y w partnerstwie na rzecz
aktywizacji mieszkañców obszaru objêtego Lokaln¹ Strate-
gi¹ Rozwoju.

 Wszyscy wystawcy zaprezentowali bardzo wysoki po-
ziom wyrobów tradycyjnych (potrawy i dekoracje), które
pojawiaj¹ siê na sto³ach "P³askowy¿u Dobrej Ziemi" w cza-
sie Œwi¹t Wielkiej Nocy.

Jury mia³o bardzo trudne zdanie.
Po d³ugiej debacie laureatami zostali:
I miejsce Ko³o Gospodyñ Wiejskich Dzier¿ys³aw,
II m. Stow. na Rzecz Edukacji i Kultury Pilszcz,
III miejsce Stowarzyszenie Mi³oœników Su³kowa,
Kiermasz i potrawy cieszy³y siê uznaniem oceniaj¹cych,

zwiedzaj¹cych i degustuj¹cych przyby³ych mieszkañców
naszego terenu i goœci.

Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim wystawcom oraz przy-
by³ym na kiermasz, mamy nadziejê ¿e to i podobne wydarze-
nia wpisz¹ siê na sta³e w kalendarz imprez organizowanych
na naszym obszarze.

PODZIÊKOWANIE
    Po zakoñczeniu dwóch kadencji jako by³a So³tys Wsi Mokre kierujê
Serdeczne Podziêkowanie do Was Mieszkañców za to i¿  nie spotka³am
siê nigdy z odmow¹ kiedy zwraca³am siê do Was z proœb¹  o pomoc
      Osiem owocnych lat jakie dane nam by³o razem pracowaæ dla do-
bra naszej miejscowoœci, pozostawi¹ po sobie wiele inwestycji i œla-
dów naszej dzia³alnoœci.  Plac zabaw, przystanek autobusowy, boisko
sportowe, naprawa nawierzchni asfaltowych, remont œwietlicy wiej-
skiej i systematyczne jej doposa¿anie, zajêcia tematyczne dla dzieci,
dosadzenie ok. tysi¹ca drzewek, kilkudziesiêciu krzewów bzu to tylko
niektóre z nich. "Dni Kwitn¹cych Bzów" - by³a to impreza tematyczna,
któr¹ Marsza³ek Województwa Opolskiego wpisa³ do Programu "Opol-
skie Kwitn¹ce" i z³o¿y³ na  rêce Mieszkañców Mokrego list gratulacyjny.
Nasza miejscowoœæ ju¿ nigdy nie bêdzie zapomniana, to wszystko dziêki
Wam, którzy podjêliœcie wyzwanie i daliœcie naszej wsi to¿samoœæ.
     Szczególne serdeczne podziêkowanie dla Pani El¿biety Cybulskiej,
lidera naszej grupy Odnowa Wsi. Za rzetelne prowadzenie dokumen-
tacji i sprawozdañ, za pomys³y i ich realizacjê oraz dla  mê¿a Zbyszka
Cybulskiego, który w³o¿y³ ogrom pracy w remont ³azienek, i inne pra-

ce na prze³omie oœmiu lat równie¿ Bogdanowi  Albertowi, Ryszar-
dowi Rojkowo, Piotrowi Zamojskiemu, Czes³awowi Makowskiemu
i Andrzejowi Krzywiñskiemu, za pomoc w pracach remontowych.
   Ksiê¿om  Markowi Ruczajowi i Ksiêdzu Krzysztofowi Cieœla-
kowi, za wsparcie duchowe, pomoc w wielu sytuacjach, za wspó³-
pracê i dobry humor.
Ca³ej poprzedniej Radzie So³eckiej na czele z jej przewodnicz¹cym
Henrykiem Bednarczuk i Jego ma³¿onk¹ Janin¹.
Pani Dorocie i Piotrowi Starzyñskim za okazan¹ pomoc.
    Dziêkujê Radzie Parafialnej ,Zespo³owi Caritas i Panu koœciel-
nemu Janowi Pieknik.
   Zespo³owi "Kropelki" oraz Maækowi Albertowi, Jego Rodzicom
i Babci - za  wieloletni¹ pracê i zaufanie Dziêkujê Pañstwu Sylwii i
Arturowi Nowak za pomoc w ka¿dej sytuacji oraz za swoj¹ obec-
noœæ.
    Komendantowi  OSP panu Adamowi Krzywiñskiego za pomoc
przy zabezpieczaniu imprez
    .Dzielnicowemu - Panu Romanowi Borszowskiemu za poczucie

bezpieczeñstwa.
    Wszystkim Paniom, które pomaga³y przy organizacji spotkañ, pie-
k³y ciasta, robi³y przepyszne piero¿ki i  inne potrawy. Gor¹ce podziê-
kowania dla Was Wszystkich.
   Mieszkañcom Mokrego, którzy uczestniczyli w zebraniach wiejskich,
przychodzili na spotkania op³atkowe i inne imprezy organizowane przez
Radê So³eck¹ i Odnowê Wsi .
   Dziêkujê by³emu burmistrzowi Kazimierzowi Jurkowskiemu, za po-
moc w stawianiu pierwszych kroków w pe³nieniu funkcji so³tysa wsi.
  Dziêkujê  Burmistrzowi  Janowi Krówce za wspieranie naszych
inicjatyw, pomoc przy organizacji zajêæ dla dzieci z Mokrego., oraz za
swoj¹ obecnoœæ na wszystkich spotkaniach op³atkowych, majówkach
i innych imprezach kulturalno - sportowych.
   Dziêkujê  pos³owi z Naszej Ziemi G³ubczyckiej Adamowi Krupie,
który zawsze s³u¿y³ mi pomoc¹ i wiernie kibicowa³ od wielu lat wszyst-
kim poczynaniom na terenie naszej wsi i czynnie w nich uczestniczy³.
   Wszystkim wspó³organizatorom za pomoc w realizacji wielu spo-
tkañ i imprez okolicznoœciowych równie¿ kierujê podziêkowania.
     Ca³ej mojej Rodzinie za to ¿e wybacza³a mi moj¹ czêst¹ nieobec-
noœæ w domu zwi¹zan¹ z wykonywaniem funkcji so³tysa.
Jeœli o kimœ zapomnia³am - przepraszam.

                                                                              Krystyna Zamojska
                                                                               LGD
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OG£OSZENIE
BURMISTRZ G£UBCZYC INFORMUJE, ̄ E:
I. W dniu 4 maja 2011 r. odbêd¹ siê nastêpuj¹ce przetargi:
1/ V przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomoœci zabudowanej budynkiem gospodarczym w sta-

nie surowym zamkniêtym, oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 24/15 o powierzchni 0,0497 ha, po³o¿onej w
Bernacicach Górnych. Cena wywo³awcza brutto do przetargu
wynosi 10.670,00 z³. Wadium wynosi 1.100,00 z³.

2/ V przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomoœci zabudowanej  budynkiem gospodarczym

w stanie surowym zamkniêtym, oznaczonej wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 24/16 o powierzchni 0,0442 ha, po³o¿onej
w Bernacicach Górnych. Cena wywo³awcza brutto do przetargu
wynosi 10.384,00 z³. Wadium wynosi 1.100,00 z³.

3/ V przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomoœci zabudowanej budynkiem gospodarczym w sta-

nie surowym zamkniêtym, oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 24/17 o powierzchni 0,0451 ha, po³o¿onej
w Bernacicach Górnych. Cena wywo³awcza brutto do przetargu
wynosi 10.431,00 z³. Wadium wynosi 1.100,00 z³.

4/ V przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomoœci zabudowanej budynkiem gospodarczym w sta-

nie surowym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka
nr 24/18 o powierzchni 0,0614 ha, po³o¿onej w Bernacicach Gór-
nych. Cena wywo³awcza brutto do przetargu wynosi 11.279,00
z³. Wadium wynosi  1.130,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu
lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpóŸniej w dniu 28 kwietnia
2011 r. (kasa czynna w godz.: pon. 8.00 - 14.45, wt.- pt 8.00 - 14.15).

II. w dniu 24 maja 2011 r. odbêd¹ siê nastêpuj¹ce przetargi:
1/ II przetarg ustny ograniczony do w³aœcicieli nieruchomo-

œci przyleg³ych oznaczonych dzia³kami nr 121/3, nr 121/7, nr
121/10 i nr 121/11 dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomoœci niezabu-
dowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
121/12 o powierzchni 0,1287 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy
ulicy Kopernika. Cena wywo³awcza netto do przetargu wynosi
32.846,80 z³. Wadium wynosi 3.200,00 z³. Do ceny sprzeda¿y w/w
nieruchomoœci uzyskanej w drodze przetargu zostanie doliczony
podatek VAT wg obowi¹zuj¹cej stawki w dniu zawarcia umowy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium
w pieni¹dzu oraz dokonanie pisemnego zg³oszenia udzia³u w prze-
targu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ wp³aco-
ne w kasie Urzêdu najpóŸniej w dniu 17 maja 2011 r.

(kasa czynna  w godzinach: poniedzia³ek 8.00 - 14.45, wtorek -
pi¹tek 8.00 - 14.15).

2/ II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomoœci niezabudowanej, oznaczonej wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 862/8 o powierzchni 0,0700 ha, po³o¿onej
w Bogdanowicach przy ul. Krêtej. Cena wywo³awcza netto do
przetargu wynosi 7.237,20 z³ Wadium wynosi 730,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium
w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ
wp³acone w kasie Urzêdu najpóŸniej w dniu  19 maja 2011 r.

 (kasa czynna w godzinach: poniedzia³ek 8.00 - 14.45, wtorek -
pi¹tek   8.00 - 14.15).

Szczegó³owe informacje nale¿y uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
w G³ubczycach ul.Niepodleg³oœci nr 14 (pokój nr 20) - telefon
(77) 485 30 21 wewnêtrzny 222, 223 i 224 lub w internecie na
stronie WWW.glubczyce.pl

ŒWIATOWY DZIEÑ ROMÓW W
SPECJALNYM  OŒROKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM
W dniu 8 kwietnia 2011r. w auli Specjalnego Oœrodka Szkolno

-Wychowawczego odby³o siê spotkanie z okazji Œwiatowego Dnia
Romów. Pani dyrektor Barbara Rosicka powita³a przyby³ych go-
œci - Rodziny Romskie i przedstawi³a cele realizacji Programu Na
Rzecz Spo³ecznoœci Romskiej, który jest realizowany w naszej
placówce w roku 2011. Pani dyrektor wyrazi³a nadzieje, ¿e obcho-
dy Œwiatowego Dnia Romów ju¿ na sta³e wpisz¹ siê do kalenda-
rza szkolnych uroczystoœci, podziêkowa³a te¿ za liczne przybycie
przedstawicieli Rodzin Romskich.

Obchody Œwiatowego Dnia Romów przebiega³y zgodnie ze
scenariuszem uroczystoœci.

Pani Eugenia Junka przedstawi³a w zarysie informacjê doty-
cz¹c¹ historii Romów. Wystêpy artystyczne przygotowa³y panie
: Gra¿yna Raczek, Joanna Adamowicz. Do przygotowania wystê-
pów swoich dzieci aktywnie w³¹czyli siê rodzice: uczestniczyli w
próbach, przygotowali stroje charakterystyczne dla w³asnej gru-
py etnicznej, uczyli piosenek i wierszy w jêzyku romskim. Opra-
wê plastyczna przygotowa³ pan Robert Po³omski, który obs³ugi-
wa³ równie¿ sprzêt nag³aœniaj¹cy.

W wystêpach artystycznych wziê³o udzia³ 17 uczniów rom-
skich Szkoly Podstawowej i Gimnazjum. Wystêpy bardzo siê
wszystkim podoba³y, rodzice dzieci romskich aktywnie w³¹czali
siê do zabawy : tañczyli, œpiewali. Pani Lucyna Mirga i Gra¿yna
Mirga podzieli³y siê ró¿nymi ciekawostkami dotycz¹cymi histo-
rii, tradycji i codziennego ¿ycia Romów.

Po wystêpach artystycznych, odby³o siê spotkanie integra-
cyjne nauczycieli z rodzinami romskimi przy kawie, herbacie i
s³odkim poczêstunku. By³a okazja do wymiany uwag dotycz¹-
cych wystêpu i mo¿liwoœci dalszej wspó³pracy w tym zakresie.

Spotkanie by³o udane i przynios³o wiele wra¿eñ, uczniowie rom-
scy mogli zaprezentowaæ odmiennoœæ w³asnej grupy etnicznej - jê-
zyk, taniec i œpiew. Od swoich kolegów dostali za to gor¹ce brawa.

                                                              G.Raczek (foto str. 20)

Dnia 20.04.2011r. w Miejskim Oœrodku Kultury  na du¿ej scenie
odby³ siê Gminny Przegl¹d Przedszkolaków pod patronatem Bur-
mistrza G³ubczyc  J. Krówki  i dyr.  ZOKiS  St. Krzaczkowskiego.

Celem przegl¹du by³a  prezentacja dorobku artystycznego dzie-
ci, odkrywanie twórczych talentów, prze³amanie bariery lêku, nie-
pewnoœci w obcowaniu z innymi na scenie.

W przegl¹dzie wziê³o udzia³ : Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2,
Przedszkole nr 3 oraz oddzia³ przedszkolny z Grobnik. Jako orga-
nizatorom i obserwatorom mi³o jest nam zauwa¿yæ, i¿ poziom
wystêpów z roku na rok wzrasta, du¿e podziêkowania sk³adamy
opiekunom, wychowawcom wystêpuj¹cych zespo³ów za przy-
gotowanie i zaanga¿owanie.

Piêknie dobrane stroje, scenografia, rekwizyty podnios³y po-
ziom estetycznych doznañ odbiorców. Du¿e podziêkowania sk³a-
damy równie¿ rodzicom wystêpuj¹cych dzieci.

Dowolnoœæ tematyki wystêpów pozwoli³a nam odnaleŸæ to,
czego ka¿dy móg³by oczekiwaæ: by³ akcent œwi¹teczny "Wiezie-
my tu kogucika", piêkna szar¿a u³añska w tañcu Polonez, zrosi³
nam g³owy majowy deszczyk w inscenizacji   "Zmartwienie Desz-
czowego Króla", a tak¿e szarmanccy ch³opcy w srebrnych melo-
nikach w parach  z przepiêknymi baletnicami - doznañ artystycz-
nych by³a pe³na gama.Organizatorzy bardzo dziêkuj¹

Dyr. Przedszkola nr 3

Ma³gorzata Kunicka i Aldona Grzywna.          (foto str. 20)

GMINNY PRZEGL¥D PRZEDSZKOLAKÓW
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HARCERZE NA KURSIE
PIERWSZEJ POMOCY

 Harcerze 13 Dru¿yny Starszoharcerskiej "Kompleks" dzia³aj¹-
cej przy Komendzie Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego uczest-
niczyli w zintegrowanym kursie pierwszej pomocy przedmedycz-
nej, który obejmowa³ naukê udzielania pomocy poszkodowanym
wed³ug standardów miêdzynarodowej organizacji Emergency
First Response. Szkolenie prowadzone by³o w oparciu o multi-
medialne materia³y edukacyjne (prezentacje, filmy i podrêczniki
ze sprawdzianami zadañ), które umo¿liwi³y przeniesienie czêœci
szkolenia z sali wyk³adowej do domu.

 Prowadz¹cy kurs instruktor Przemys³aw Majcher zaprezento-
wa³ jak postêpowaæ z chorym
nieprzytomnym; ka¿dy móg³
przeæwiczyæ reanimacjê na profe-
sjonalnym manekinie, u³o¿yæ nie-
przytomnego w pozycji bezpiecz-
nej oraz przeæwiczyæ sytuacje
podczas realnych symulacji.

Ponadto kurs obejmowa³
wszystkie najczêstsze stany za-
gro¿enia zdrowia i ¿ycia. Uczest-

nicy 8-godzinnego kursu, obok zdobywania kompleksowej wie-
dzy z zakresu pierwszej pomocy, æwiczyli równie¿ opatrywanie
ran i zabezpieczanie z³amañ, a tak¿e postêpowanie przy krwoto-
ku, zad³awieniu, zawale czy wstrz¹sie. Æwiczenia poprzedzone
by³y krótk¹ prezentacj¹ omawianych zagadnieñ i demonstracj¹
wykonania ka¿dego z æwiczeñ przez instruktora.

"Ten kurs nauczy³ nas nie tylko niesienia skutecznej pomocy
poszkodowanym, ale przede wszystkim wyrobi³ w nas umiejêt-
noœæ pokonania w³asnego lêku i strachu przed podjêciem akcji
ratowniczej, aby bez wahania udzieliæ pomocy osobie poszkodo-
wanej, bo przecie¿ najczêœciej pomagamy najbli¿szym" - zazna-
czy³a podharcmistrz Katarzyna Mojzyk, opiekun dru¿yny.

"W przysz³oœci nasze umiejêtnoœci bêd¹ wykorzystywane do nie-
sienia pomocy ludziom równie¿ z korzyœci¹ dla miasta, bo przecie¿
zawsze jesteœmy obecni w czasie wa¿nych uroczystoœci pañstwo-
wych, nie wspominaj¹c ju¿ o obozach i biwakach, gdzie w³aœnie dziêki
takim szkoleniom tworzymy profesjonalnie przygotowan¹ kadrê zdoln¹
zapewniæ bezpieczeñstwo dzieci i m³odzie¿y" - podkreœli³ z kolei pod-
harcmistrz Damian Mojzyk - kwatermistrz KH ZHP w G³ubczycach.

Kurs by³ prowadzony zgodnie z najnowszymi wytycznymi
ILCOR i Europejskiej Rady Resuscytacji.  Z pozdrowieniami,

Przemyslaw Majcher - Stowarzyszenie Combat-AT(foto str.20)

EKOLOGICZNY HAPPENING
 1 kwietnia pod Rauszem odby³ siê happening na temat ochro-

ny œrodowiska, zorganizowany przez uczniów i nauczycieli z Gim-
nazjum nr 2  z Oddzia³ami Integracyjnymi.  Celem tego projektu
by³o zwrócenie ludziom uwagi  na problemy wspó³czesnego œro-
dowiska. Tony œmieci sk³adowane w niedozwolonych miejscach,
wody zanieczyszczone chemikaliami,  powietrze zatruwane przez
spaliny i ró¿ne odpady - to czubek góry lodowej.  Aby przykuæ
uwagê mieszkañców naszego miasta, uczniowie przebrali siê za
drzewa, pory roku, roœliny, kwiaty, odpady chemiczne.

 M³odzi ekolodzy zaprezentowali swoje pogl¹dy zebranym oso-
bom, przypadkowym przechodniom i okolicznym mieszkañcom.
Powtarzane dowcipne  has³a na temat ochrony œrodowiska, cie-
kawe wierszyki  spotka³y siê z zainteresowaniem przygl¹daj¹-
cych siê ludzi . Oklaskom nie by³o koñca. M³odzi aktorzy rozda-
wali kwiaty z papieru  i  ulotki. Dwie uczennice, Ola i Agata z 1C,
udziela³y nawet wywiadu miejscowej telewizji, prezentuj¹c naj-
wa¿niejsze cele ekologicznego happeningu.  Centrum naszego
miasta na parê chwil sta³o siê weso³e i gwarne. Ca³oœci dope³nia-
³a nastrojowa muzyka skrzypiec w wykonaniu naszego kolegi z
1A Tomka Mirgi.

Wydarzenie to by³o œwietn¹ lekcj¹ kszta³towania postawy  eko-
logicznej. M³odzi ludzie naszego gimnazjum i doroœli mieszkañcy
G³ubczyc mieli okazjê raz jeszcze zastanowiæ siê na tym, co mo¿e-
my zrobiæ dla dobra naszej matki Ziemi.     Dalia Khawla, kl.1c

1 Cieœlik Szymon LZS G³ubczyce 35
2 Wilczek Wojciech Shindo Cieszyn 28
3 Jêdrzejczyk Wiktor Atemi Bielsko Bia³a 20
4 Gawor Maciej Atemi Bielsko Bia³a 11
5 Mraz Robert Nidan Zawadzkie 10
6 Sulejczyk £ukasz Atemi Warszawa 10
7 Bednarczyk Franciszek Atemi Warszawa 9
8 Dobrzyñski Miko³aj Atemi Bielsko Bia³a 8
9 Rój Jakub Samuraj Szczecin 8
10 Pawlak Szymon Shobuken £ódŸ 7
Górny Dariusz Atemi Bielsko Bia³a 7

1 Cieœlik Szymon LZS G³ubczyce 63
2 Gawor Maciej Atemi Bielsko Bia³a 39
3 Jêdrzejczyk Wiktor Atemi Bielsko Bia³a 26
4 Sulejczak £ukasz Atemi Warszawa 21
5 Mraz Robert Nidan Zawadzkie 15
6 Górny Dariusz Atemi Bielsko Bia³a 11
7 Rój Jakub Samuraj Szczecin 10
8 Wyszyñski Pawe³ Zarzewie Prudnik 9
9 Bednarczyk Franciszek Atemi Warszawa 7
10 Bandzarewicz Maciej Bushi-Do Bydgoszcz 6
     Falkowski Jakub LZS G³ubczyce 6
      Gaca Adam Bushi-Do Bydgoszcz

Ranking karate roku 2010 na 1.12.2010
dzieci - ch³opcy KATA do lat 10

Ranking karate roku 2011 na 3.04.2011
dzieci - ch³opcy KATA do lat 10

RAPORT O STANIE JAKOŒCI WODY PITNEJ
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, i¿ w I

kwartale 2011r. na terenie powiatu g³ubczyckiego zaobserwowa-
no poprawê jakoœci wody pitnej. Wodoci¹gi w Szczytach, Kra-
snym Polu i Braciszowie nadal rozprowadzaj¹ wodê warunkowo
dopuszczon¹ do spo¿ycia przez ludzi. Poziom mêtnoœci i manga-
nu nie zagra¿a zdrowiu ludzi, jednak mo¿e powodowaæ zabrudze-
nie pranej odzie¿y i urz¹dzeñ sanitarnych.

W lutym nadzorem sanitarnym objêto studniê zaopatruj¹c¹ w
wodê mieszkañców budynku w Lwowianach-G³ubczyce Las. W
wodzie pochodz¹cej z tej studni wykryto zanieczyszczenie mi-
krobiologiczne spowodowane obecnoœci¹ bakterii grupy coli.

W wyniku niezw³ocznie podjêtych dzia³añ zanieczyszczenie to
zosta³o wyeliminowane.

     Obecnie 98% ludnoœci powiatu korzysta z wody pitnej spe³-
niaj¹cej wymagania Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007r. w sprawie jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia
przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417, ze zmianami).
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MARSZ PAMIÊCI
W dniu 02.04.2011 roku po raz szósty odby³ siê MARSZ PA-

MIÊCI G³ubczyce - Pietrowice w zwi¹zku z rocznic¹ œmierci S³ugi

Bo¿ego Jana Paw³a II. Ide¹ marszu by³o odwo³ywanie siê do
s³ów papie¿a takich, jak mi³oœæ, cierpienie, milczenie, po¿eganie
oraz  ich g³êbokie prze¿ywanie. Trasa rajdu bieg³a przez Go³uszo-
wice, Równe, Dobieszów, Barykady, Opawica, Krasne Pole, Cho-
mi¹¿a. Zakoñczona Msz¹ œw. w Piotrowicach. W marszu wziêli
udzia³ duchowni, harcerze, mieszkañcy G³ubczyc i okolic.

ODDANIE HO£DU JANOWI PAW£OWI II
W dniu 02.04.201r. o godz. 21:00 na placu Jana Paw³a II odby³o

siê uroczyste zaci¹gniêcie warty honorowej w zwi¹zku z VI
Rocznic¹ Œmierci Jana Paw³a II. W tym dniu zebra³y siê w³adze
samorz¹dowe, duchowni, harcerze oraz mieszkañcy G³ubczyc,
by oddaæ czeœæ Papie¿owi-Polakowi. O godz. 21:37 nast¹pi³o z³o-
¿enie kwiatów i zniczy pod tablic¹ pami¹tkow¹. Podczas spotka-
nia odœpiewano wspólnie ukochan¹ pieœñ Jana Paw³a II - Barkê.

 Œ.P.
 HM. LIGIA ZABILSKA SIERPINA
W dniu 08.04.2011 roku grupa harcerzy i instruktorów
Hufca ZHP G³ubczyce uczestniczy³a  w ostatnim
po¿egnaniu  hm. Ligii Zabilskiej  Sierpiny w Toruniu.

 Hm. Ligia Sierpina ps. "Sosna". Druhna "Babcia", bo tak
j¹ nazywali wychowankowie, ca³e swoje  ¿ycie poœwiêci³a
s³u¿bie harcerskiej i wychowaniu m³odzie¿y. Do harcerstwa
wst¹pi³a w Tarnopolu jeszcze przed wojn¹. W czasie okupa-
cji bra³a udzia³  w dzia³alnoœci konspiracyjnej w strukturach
Szarych Szeregów, a nastêpnie Armii Krajowej. Po wojnie w
wyniku repatriacji zamieszka³a w G³ubczycach, gdzie wspó³-
tworzy³a hufiec i pe³ni³a funkcjê jego pierwszego komendan-
ta. Nale¿a³a do pierwszych powojennych absolwentów Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cego w G³ubczycach.  Za dzia³alnoœæ w
AK ówczesne w³adze utrudnia³y jej zdobycie wykszta³cenia.
Ostatecznie druhna Sierpina ukoñczy³a filologiê polsk¹ i pra-
cowa³a jako nauczyciel. Druhna "Sosna" przenios³a siê z mê-
¿em do Torunia, gdzie  od razu w³¹czy³a siê w dzia³alnoœæ
harcersk¹. Udziela³a siê zw³aszcza w kszta³ceniu dru¿ynowych
i instruktorów, a tak¿e by³a komendantk¹ szczepu. Du¿¹ wagê
przywi¹zywa³a do harcerskich tradycji i obrzêdów. Ostatnim
polem s³u¿by by³ Harcerski Kr¹g Seniorów "Bartek" im. J.
Bartkiewiczówny. Ponadto druhna Sierpina by³a cz³onkiem
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. Odznaczona m.in. Krzy-
¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy-
¿em Zas³ugi dla ZHP, Krzy¿em Szarych Szeregów, Krzy¿em
Armii Krajowej oraz Medalem "Zas³u¿ony dla ZNP".

                                                                   Czeœæ Jej pamiêci!

WSPOMINAMY, CZUWAMY ...

W dniu 04.04.2011 roku kadra i m³odzie¿ Hufca Pracy 8-1 i Filii
M³odzie¿owego Biura Pracy w G³ubczycach zgromadzi³a siê przed
tablic¹ pami¹tkow¹ Jana Paw³a II w G³ubczycach, by z³o¿yæ kwia-
ty i zapaliæ znicze w zwi¹zku z VI rocznic¹ œmierci s³ugi Bo¿ego
papie¿a Jana Paw³a II.                                               Marta Palka

                                                                 Agnieszka Kowalczyk

 71 ROCZNICA ZBRODNI KATYÑSKIEJ
 I ROCZNICA KATASTROFY SMOLEÑSKIEJ,
W dniu 09.04.2011 roku przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego w

G³ubczycach zosta³y zorganizowane uroczystoœci zwi¹zane
 z 71 Rocznic¹ Zbrodni Katyñskiej i I Rocznic¹ Katastrofy

Smoleñskiej, w której udzia³ wziê³y w³adze samorz¹dowe, zwi¹z-
ki kombatanckie oraz mieszkañcy miasta. Po uroczystym zaci¹-
gniêciu warty honorowej odby³ siê monta¿ s³owno - muzyczny
oraz z³o¿enie kwiatów. Ofiary katastrofy smoleñskiej ucz0czono
ustawiaj¹c przed pomnikiem 96 pni brzozowych, na których zo-
sta³y u³o¿one znicze koloru bia³ego i czerwonego.

PAMIÊTAMY
- Rocznica Zbrodni Katyñskiej

i katastrofy w Smoleñsku
      "Jeszcze rosn¹ drzewa,

     które to widzia³y
   Jeszcze ziemia pamiêta
 kszta³t buta, smak krwi
Niebo zna jêzyk, w

Którym komendy pada³y
Nim pad³y wystrza³y,

Którymi wci¹¿ brzmi ..."
                                          fragment wiersza "Katyñ"

                                                            Jacka Kaczmarskiego

                                                                                Marta  Palka
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INFORMACJE PP STRA¯Y PO¯ARNEJ

ŒRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY

W zwi¹zku z maj¹cym odbyæ siê XIV Turniejem Sporto-
wym Œrodowiskowych Domów Samopomocy w dniu 8 czerw-
ca 2011r.  w Nowych Go³uszowicach og³oszona zosta³a zbiór-
ka publiczna na ten cel. Zbiórka przeprowadzona bêdzie w
dniach od 27.04.2011 do 24.06.2011r.

 Jest to impreza o charakterze sportowym. W imprezie
udzia³ bior¹ osoby upoœledzone umys³owo i fizycznie. Celem
imprezy jest zaprezentowanie osi¹gniêæ sportowych osób
upoœledzonych z terenu województwa opolskiego. Turniej ma
charakter rywalizacji sportowej o Puchar Burmistrza G³ub-
czyc . Przewidywana liczba uczestników to ok. 150 osób wraz
z  zaproszonymi goœæmi.

W  tygodniu od 11 do 17 kwietnia 2011 r. Komenda Powiato-
wa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej zanotowa³a ogó³em 8 zdarzeñ,
w tym 3 po¿ary oraz 5 miejscowych zagro¿eñ.

Stra¿acy wyje¿d¿ali do po¿aru œmieci w kontenerze, po¿aru
suchej trawy, sterty s³omy, oraz 2 krotnie do wypompowywania
wody. Usuwali tak¿e skutki silnych wiatrów, które spowodowa-
³y zerwanie blachy zadaszenia syreny alarmowej w Zak³adzie
Karnym.

11 kwietnia o 8:29 dy¿urny odebra³ zg³oszenie z Policji o zagi-
niêciu mê¿czyzny z miejscowoœci Chróœcielów. Stra¿acy z jed-
nostek OSP udzielili wsparcia funkcjonariuszom Policji przeszu-
kuj¹c teren wokó³ miejscowoœci Chróœcielów i Nasiedle. Kolej-
nym etapem by³o rozszerzenie terenu poszukiwañ na s¹siednie
wioski. Dokonano przeszukañ wszystkich okolicznych lasków,
zagajników oraz wiêkszych skupisk drzew i krzewów. W zwi¹z-
ku z podejrzeniem funkcjonariuszy Policji, i¿ osoba poszukiwa-

na mog³a uton¹æ w stawach hodowlanych w okolicy miejsco-
woœci Chróœcielów, do dzia³añ zadysponowano 2 zastêpy z tut.
JRG wraz z ³odzi¹. Po przeszukaniu obu zbiorników nie uda³o siê
odnaleŸæ osoby zaginionej. Z informacji posiadanych od Poli-
cji, dowiedzieliœmy siê, ¿e poszukiwany mê¿czyzna odnalaz³ siê
w dniu 12 kwietnia.

                                      m³. bryg. mgr in¿. Wojciech Semeniuk

W okresie od 28 marca do 10 kwietnia 2011 r. Komenda
Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w G³ubczycach zanoto-
wa³a ogó³em 16 zdarzeñ, w tym 10 po¿arów oraz 6 miejscowych
zagro¿eñ.

Stra¿acy trzykrotnie wyje¿d¿ali do po¿aru œmieci w kontene-
rze, 4 razy gasili po¿ar suchej trawy, w tym 8 kwietnia w Brani-
cach przy wspó³udziale stra¿aków z Republiki Czeskiej, a tak¿e
gasili stertê drewna w Kietrzu oraz drewniany s³up linii teleko-
munikacyjnej na trasie Mokre - Braciszów. Ponadto w Pilszczu
stra¿acy z miejscowej jednostki OSP wypompowywali wodê z
zalanej piwnicy.

28 marca o godz. 7:09 stra¿acy zostali wezwani na ul. Po-
wstañców w G³ubczycach do usuniêcia plamy olejowej powsta-
³ej po st³uczce samochodów osobowych.

31 marca o godz. 5:12 w Gadzowicach powsta³ po¿ar sterty
s³omy. Po przyjeŸdzie na miejsce stra¿acy zastali stertê ca³¹ ob-
jêt¹ po¿arem. W wyniku dzia³añ gaœniczych zabezpieczono i ura-
towano s¹siedni¹ stertê s³omy.

2 kwietnia o godz. 8:40 jednostki OSP z Gadzowic i Bogdano-
wic zabezpiecza³y przemarsz pielgrzymki "Marsz Pamiêci" z oka-
zji VI rocznicy œmierci Jana Paw³a II.

9 kwietnia o godz. 21:50 w Lisiêcicach na drodze wojewódz-
kiej nr 417 dosz³o do wypadku z udzia³em samochodu osobowe-
go marki Audi A4, który uderzy³ w s³up linii telefonicznej. W
zdarzeniu tym nikt nie zosta³ poszkodowany.

10 kwietnia w G³ubczycach przy ul. Chrobrego stra¿acy usu-
wali gniazdo szerszeni.

Informacje z dzia³alnoœci Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
W miesi¹cu marcu odby³o siê szkolenie podstawowe dla stra-

¿aków ochotników z terenu gminy Kietrz. W dniu 27 marca na
zakoñczenie szkolenia odby³ siê egzamin praktyczny. Do egzami-
nu przyst¹pi³o 50 ochotników z jednostek Ochotniczej Stra¿y
Po¿arnej Dzier¿ys³aw, Kietrz, Œciborzyc Wielkie, Chruœcielów,
Rozumice Nasiedle, Nowa Cerekwia, Wojnowice i Pilszcz. Wszy-
scy pomyœlnie zdali egzamin. W szkoleniu wziê³o udzia³ 10 ko-
biet i 40 mê¿czyzn. Egzamin praktyczny polega³ na sprawdzeniu
umiejêtnoœci stra¿aków w symulowanych sytuacjach z zakresu
ratownictwa technicznego oraz gaszenia po¿arów.

Natomiast 30 marca w ramach wspó³pracy pomiêdzy pogoto-
wiem ratunkowym a Pañstwow¹ Stra¿¹ Po¿arn¹ odby³o siê szko-
lenie na terenie naszej komendy. Stra¿acy zapoznali pracowni-
ków pogotowia z urz¹dzeniami gaœniczymi oraz sposobami ga-
szenia po¿arów pojazdów, a ratownicy z pogotowia zademon-
strowali stra¿akom wyposa¿enie swojej karetki.(foto str.20 GG)

6 kwietnia w Starostwie Powiatowym w G³ubczycach przepro-
wadzono eliminacje szczebla powiatowego do XIII edycji Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i m³odzie¿y. Te-
goroczna edycja przebiega pod has³em "PowódŸ, po¿ar, dniem
czy noc¹ - stra¿ przychodzi ci z pomoc¹".

 Zwyciêzcom oczywiœcie gratulujemy i ¿yczymy powodzenia
na kolejnych etapach tego konkursu.

Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ:
 na stronie internetowej  www.psp.obip.pl - w zak³adce KP PSP

G³ubczyce - "Informacje,og³oszenia,przetargi"
 na stronie internetowej KP PSP w G³ubczycach  www.stra-

zglubczyce.pl oraz telefonicznie pod nr tel. (77) 471 08 53, infor-
macji udziela asp. sztab. Ewa Or³owska.

Sporz¹dzi³:
                                        m³. bryg. mgr in¿. Wojciech Semeniuk
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OTWARTE MISTRZOSTWA
S£OWACJI  TAEKWONDO

W dniach od 26.03.- 28.03.2011 r. odby³y siê Otwarte Mistrzo-
stwa S³owacji w Sabinovie. W zawodach brali udzia³ zawodnicy
z szesciu pañstw: Bia³orusi, Wêgier, Rumuni, Czech, Polski i S³o-
wacji. Klub Sportowy Taekwon- do G³ubczyce reprezentowali:

w kategorii seniorów pozycje medalowe zajêli: Marta Wsiaki- I m
walki do 63 kg, uk³ady II m, techniki specjalne II m, Dawid Wsiaki
I m walki do 80 kg, III m uk³ady i III m techniki specjalne, Tobiasz
Konik II m walki do 80 kg, Paulina Szpak III m uk³ady, Junorzy:
Kamila Ciechanowska I m walki do 45 kg, II m uk³ady i II m tech-
niki specjalne, Mateusz H³ady³owicz I m walki do 63 kg, Micha³
Jano II m walki do 52 kg, II m uk³ady, Bartosz S³odkowski II m
walki pow. 70 kg, Marcin Andrusiak III m uk³ady III m walki do 63
kg, juniorzy m³odsi: Julita Zió³ko I m uk³ady, Kamila Puk I m walki
do 45 kg, II m Kamila Proc uk³ady, Olga Jab³oñska III m walki pow.
45 kg, Ma³gorzata Bernaœ III m walki do 45 kg, Natalia Katañska
III m uk³ady, Alicja Bary³a III m uk³ady.                Daniel Jano

Miêdzynarodowy Turniej Karate
 "FUNAKOSHI CUP 2011".
W dniu 27.03.2011r we Wroc³awiu odby³ siê Miêdzynarodowy

Turniej Karate "FUNAKOSHI CUP 2011".
  W zawodach startowa³o 320 zawodników z 32 klubów Polski,

£otwy, Estonii, Litwy, S³owacji i Czech. W kategorii kata indywi-
dualne  LZS Karate-Do G³ubczyce reprezentowali: Kinga G¹sior,
Klaudia Bociek, Micha³ G¹sior,Tymoteusz Tobiasiñski, Szymon
Cieœlik oraz Maciek Kowalczyk. Poziom zawodów by³ bardzo
wysoki. Z³ote medale zdobyli: Maciej Kowalczyk  w kategorii

7 lat, Szymon Cieœlik w kategorii 8-9 lat, br¹zowy medale zdo-
byli: Micha³ G¹sior w kategorii 10 -11 lat oraz Kinga G¹sior w
kategorii 12-13 lat.Tak dobre wyniki sportowe dzieci nasze osi¹-
gnêli dziêki ciê¿kiej pracy na 5 dniowych treningach oraz zgrupo-

waniu w okresie ferii zimowych w Schronisku M³odzie¿owym w
Piotrowicach.                                                         Janusz Ho³da

LKS TECHNIK G£UBCZYCE EKSTRAKLASA
LKS Technik G³ubczyce rozegra³  w dniach 15 i 16.04 2011r dwa

ostatnie mecze w fazie zasadniczej Ekstraklasy Dru¿ynowych Mi-
strzostw Polski 2011 w badmintonie.15.04.2011r.Technik zremi-
sowa³ z SKB Suwa³ki 3:3 a dzieñ póŸniej wygra³ z AZSUWM
Olsztyn 5:1.W dru¿ynie LKS grali: Przemys³aw Wacha, Hong Mao,
Wojciech Szkudlarczyk, Dominik Stebnicki, Aleksandra Walaszek,
Agnieszka Wojtkowska i Natalia Pocztowiak.

Tabela po fazie zasadniczej (przed meczami strefy medalowej):
                1. SKB Litpol-Malow Suwa³ki 25:3
                2. LKS Technik G³ubczyce    24:4
                3. UKS Hubal Bia³ystok      18:10
                4. LUKS Badminton Choroszcz 14:14
                5. UKS 15 Kêdzierzyn-KoŸle  12:16
                6. SKB Piast S³upsk         10:18
                7. AZA AGH Kraków            7:21
                8. AZS UWM Olsztyn           2:26

 W fazie fina³owej wezm¹ udzia³ trzy pierwsze dru¿yny.
 LKS Technik spotka siê z UKS Hubalem Bia³ystok a zwyciêzca

tego spotkania  rozegra mecz o Dru¿ynowe Mistrzostwo Polski
2011 z SKB Litpol-Malow  Suwa³ki. Termin i miejsce fina³ów nie
s¹ jeszcze ustalone, prawdopodobnie odbêdzie siê w Suwa³kach
pod koniec maja.                                          Adam Pawlaczek
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SPRZEDAM MIESZKANIE
Sprzedam spó³dzielcze

mieszkanie w³asnoœciowe
ul. Sobieskiego (parter)

47m2 po czêœciowym remoncie.
wiad. tel. 79 29 29 057

,

 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.10.00-8.00
Inne dane dotycz¹ce dzia³alnoœci Biblioteki

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

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

OG£OSZENIE!!!
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE

 PUBLICZNA SZKO£A PODSTAWOWA
 w Go³uszowicach

og³asza nabór dzieci
 do grup przedszkolnych

oraz do klas I – VI na rok szkolny 2011/2012
Szczegó³owe informacje
pod nr tel.  77 485 39 24

lub osobiœcie w sekretariacie.

G£OS G£UBCZYC  Z DOSTAW¥  DO DOMU
Jeœli nie chcesz  "polowaæ" w sklepach na

G³os G³ubczyc,
mo¿esz mieæ dostawê do domu (równie¿ za granicê) w

wersji elektronicznej,  przeœlij swój adres e-mail na adres
redakcji: janwac@o2.pl

 GG w  wersji elektronicznej  w pliku  PDF zajmuje ok.
2 MB, ca³y  w kolorze,  dotrze wczeœniej

ni¿ wersja papierowa do sklepów.

INFORMACJA
DLA OSÓB W KRYZYSIE EMOCJONALNYM

 TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y

TEL. 116 111 pon. - pi¹tek godz.16.00-20.00
TELEFON ZAUFANIA DLA  DOROS£YCH

TEL. 116 123  pon. - pi¹tek godz. 14.00 - 22.00
 Telefony s¹ bezp³atne ze wszystkich sieci telefonów

 komórkowych i stacjonarnych.
Pod wymienionymi numerami mo¿na uzyskaæ doraŸn¹ pomoc

profesjonalistów w sytuacjach kryzysowych,
np. przemoc w rodzinie, uzale¿nienia

 i inne emocjonalnie trudne sytuacje ¿yciowe.

W yrazy g³êbokiego wspó³czucia

z powodu œmierci Ojca

 kole¿ance dr Katarzynie Maler
sk³adaj¹ cz³onkowie:

Stowarzyszenia Mi³oœników  Muzeum

i Ziemi G³ubczyckiej,

Stowarzyszenia Mi³oœników Lwowa

 i Kresów Wschodnich,

 Stowarzyszenia Caritas Chrysti,

Redakcje

 G³ubczyckiej Telewizji Kablowej,

G³osu G³ubczyc



       Maj  2011  nr 5/215 19

Serdecznie Witamy 25 Nowych

Mieszkañców Ziemi

G³ubczyckiej,

urodzonych w marcu

w Szpitalu

Powiatowym w G³ubczycach,

Rodzicom Gratulujemy!

KADR Studio

Fotograficzno -

Filmowe

Janusz Baczkur,

G³ubczyce,

Grunwaldzka 2,

77 / 485- 31- 07,

662 065 354

Jajdelska Zuzia
c.Barbary Branice

2.03.11 18,40 3550-54

Janocha Kacper
s.Justyny Ucieszków
3.03.11 8,30 2750-52

Kaczanek Adrian
s.Alicji G³-ce

23.03.11 14,00 2900-54

Krypel Patryk s.
Beaty Œcinawa Nyska
7.03.11 20,20 3000-54

Kupnicka Laura
c.Beaty Niekazanice

22.03.11 21,00 3500-57

Kwiatoñ Jakub
s.Ma³gorzaty Kietrz
3.03.11 12,35 2850-54

Latko Juliana
c.Anny Boguchwa³ów

9.03.11 8,40 3200-51

£yskaniuk Alicja c.
Pauliny Nowa Wieœ G.
11.03.11 13,45 2750-53

Melnarowicz Maria
c.Agnieszki G³-ce

25.03.11 7,50 3400-54

Pal Marek s.Alek-
sandry Biernatów

14.03.11 15,50 3600-53

Perek Hania
c.Anny G³-ce

6.03.11 1,05 3385- 58

Puk Alicja c.Marioli
G³-ce 20.03.11 7,00

3550-56

Rusin Dominik
s.Emili

1.03.11 9,00 3850-56

Skowronek Kacper
s.Patrycji Pilszcz

7.03.11 11,00 3750-58

Spalik £ukasz s.
Eweliny Jêdrychowice
30.03.11 22,20 3400-52

Stefaniszyn Wiktor
s.Doroty G³-ce

15.03.11 15,25 4250-59

Œwi¹tek Fabian
s.Beaty W³odzienin
11.03.11 8,00 4200-60

Watras Sebastian s.
Marzeny N. Cerekwia
7.03.11 21,07 3300-56

Wêgrzyn Alan
s.Moniki G³-ce

24.03.11 11,30 3770-57

Wêgrzyn  Igor
s.Sylwi G³-ce

12.03.11 2,55 4700-62

Zarêba Patryk
s.Marty Czerwonków
2.03.11 6,40 3470-57

Ziêba Lena
c.Ma³gorzaty G³-ce
15.03.11 23,50 3500-

54
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16.04. 2011r w Zawadzkiem odby³ siê 17 Turniej Karate " RADA REGENTÓW". W zawodach startowa³o 270 zawodników z Polski
 i Czech. Nasz klub reprezentowali:Klaudia Bociek,która w kategorii kata m³odziczek zdoby³a z³oty medal, Szymon Cieœlik w kategorii kata
9 lat zdoby³ z³oty medal, Maciej Kowalczyk w kategorii kata 7 lat zdoby³ z³oty medal, Micha³ G¹sior w kategorii kata 10 lat zdoby³ br¹zowy
medal, Tymoteusz Tobiasiñski w kategorii kata 10 lat zdoby³ br¹zowy medal, oraz Kinga G¹sior, która wygrywaj¹c trzy walki i przegrywaj¹c
dwie  zajê³a 5 miejsce.Jest to pierwszy tak efektowny wynik naszego klubu. W tym roku zawodnicy naszego klubu zdobyli ju¿ 6 z³otych
medali, 2 srebrne i 5 br¹zowych. Za zaanga¿owanie w treningach i na zawodach  zarz¹d LZS Karate-Do G³ubczyce sk³ada serdeczne
podziêkowania wszystkim zawodnikom.                                                                                                                                              Janusz Ho³da
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