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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
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STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ HARCERSTWA
W G£UBCZYCACH

NR KRS: 0000151717
         PRZEKA¯ 1% DLA HARCERSTWA

NASZE CELE TO:
-WYCHOWANIE M£ODEGO CZ£OWIEKA W DUCHU HARCERSKICH IDEA£ÓW

- ORGANIZACJA CZYNNEGO WYPOCZYNKU POZALEKCYJNEGO DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y Z NASZEGO POWIATU
- ROZWIJANIE ZAINTERESOWAÑ I POPULARYZACJA TURYSTYKI, SPORTU, KULTURY I ZDROWEGO STYLU ̄ YCIA

- ORGANIZACJA HARCERSKIEJ AKCJI LETNIEJ, HARCERSKIEJ AKCJI ZIMOWEJ, BIWAKÓW, RAJDÓW,
WSPIERANIE GROMAD I DRU¯YN HARCERSKICH W ICH DZIA£ANIU,

SZKOLENIE KADRY INSTRUKTORSKIEJ I FUNKCYJNYCH
ADRES: UL. KO�CIUSZKI 24, 48-100 G£UBCZYCE, WOJ. OPOLSKIE, TEL/FAX 0774852678

�ZDOBYWCY �LAURÓW UMIEJÊTNO�CI I KOMPETENCJI�  TO WSPANIALI LUDZIE, �WIETNIE DZIA£AJ¥CE INSTYTUCJE,
ZNAKOMITE FIRMY�... W�RÓD KTÓRYCH JEST FIRMA GALMET SP. Z O.O. I JEJ ZA£O¯YCIEL STANIS£AW GALARA, (foto u góry)

SPONSOR M.IN. KOMENDY HUFCA ZWI¥ZKU HARCERSTWA POLSKIEGO (foto ni¿ej)
HARCERSKI RAJD JESIENNY �GRANICZNYM SZLAKIEM  7.10.2011 WYRUSZY£ Z FIRMY GALMET
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 �Tegorocznym Laureatom - w�ród  których by³a nasza firma
GALMET- gratulujê dotychczasowych sukcesów i ¿yczê wszel-
kiej pomy�lno�ci dla naszego wspólnego dobra -  powiedzia³
prof. dr hab. Marian Duczmal Przewodnicz¹cy Rady Opolskiej
Izby Gospodarczej podczas uroczystej gali  wrêczania   9.01.2013
tych presti¿owych wyró¿nieñ w Filharmonii Opolskiej.

- Laury Umiejêtno�ci i Kompetencji oraz uroczysto�æ ich wrê-
czenia, sta³y siê donios³ym i presti¿owym wyró¿nieniem w swo-
jej 20-letniej historii. Kapitu³a honoruje ludzi, instytucje, fir-
my i organizacje za ich sukcesy i osi¹gniêcia w biznesie, w
¿yciu gospodarczym, nauce, edukacji, polityce, kulturze i spo-
rcie, za ³¹czenie osi¹gniêtego sukcesu gospodarczego lub za-
wodowego z dzia³alno�ci¹ publiczn¹, wykazuj¹c siê wyj¹tkow¹
postaw¹ etyczn¹ i aktywno�ci¹ spo³eczn¹, niezwykle odpowie-
dzialnych, którzy dzia³aj¹ równie¿ na rzecz drugiego cz³owie-
ka, dla dobra spo³eczno�ci lokalnych, regionalnych oraz miê-
dzynarodowych, którzy godnie reprezentowali Polskê - i nasz
region - na arenie europejskiej i �wiatowej.�

Szanowni Pañstwo,
�Zdobywcy Laurów Umiejêtno�ci i Kompetencji to wspania-

li ludzie, �wietnie dzia³aj¹ce instytucje, znakomite firmy. Cie-
szê siê, ¿e co roku w tym gronie znajduj¹ siê osobowo�ci nie-
przeciêtne i godne na�ladowania, a kapitu³a musi dokonywaæ
trudnego wyboru najlepszych spo�ród wielu znakomito�ci na-
szej regionalnej spo³eczno�ci. To bogactwo wyboru jest �wia-
dectwem tego, ¿e w ka¿dej dziedzinie naszego ¿ycia - od kultu-
ry przez; dzia³alno�æ spo³eczn¹ a¿ do gospodarki - mo¿emy
znale�æ ludzi, których warto nagradzaæ, warto promowaæ ich
dzia³alno�æ i postawê. Ludzie ci nie tylko osi¹gaj¹ sukcesy w
swoim �rodowisku, ale - co wa¿ne - potrafi¹ siê nimi dzieliæ ze
swoim otoczeniem. Mo¿emy byæ - jako Opolanie - z nich dum-
ni.(...) Serdecznie gratulujê wyró¿nieñ wszystkim tegorocznym
laureatom, a jednocze�nie wyra¿ani nadziejê, ¿e bêd¹ oni naj-
lepszymi ambasadorami województwa opolskiego. Wszystkim
zdobywcom Laurów Umiejêtno�ci i Kompetencji sk³adam ser-
deczne ¿yczenia jeszcze wielu sukcesów, zarówno w ¿yciu za-
wodowym, jak i prywatnym� - to s³owa Józefa  Sebesty Mar-
sza³ka  Województwa Opolskiego

 Ryszard Zembaczyñski Prezydent Opola  zwróci³ siê do laure-
atów i zaproszonych go�ci wsród których byli Stanis³aw Galara
z ma³¿onk¹ i Burmistrz G³ubczyc Jan Krówka tymi s³owami:

�Rozwój gospodarczy w naszym kraju - pomimo trwaj¹cego
na �wiecie kryzysu - nadal trwa, co budzi podziw i uznanie w
s¹siednich krajach. Ten sukces osi¹gnêli�my m.in. przez g³ê-
bok¹ restrukturyzacjê przemys³u, ogromn¹ przedsiêbiorczo�æ
Polaków i ich niespo¿yte pok³ady energii, Wszystkie firmy sta-
raj¹ siê wygraæ wy�cig z konkurencj¹ i kosztami, a nie jest to
³atwe. To sprawia, ze s¹ elastyczni oraz wyzwala godne podzi-
wu dzia³ania i prowadzi wielu do sukcesu,

Podobnie jest w naszym regionie, Liderzy opolskich przed-
siêbiorców znakomicie radz¹ sobie na rynkach krajowych i
zagranicznych. Poszerzaj¹ skalê, asortyment produkcji oraz
wdra¿aj¹ najnowsze technologie. S¹ kreatywni i dbaj¹ o ja-
ko�æ swoich wyrobów. Kapitu³a Laurów Umiejêtno�ci i Kom-
petencji honoruje takie firmy, jej liderów oraz promuje odwagê
i etykê w biznesie oraz w s³u¿bie spo³eczeñstwu, Tegoroczni
laureaci to osoby godne na�adowania i aktywne w wielu dzie-
dzinach naszego ¿ycia. Wszystkim serdecznie gratulujê i ¿yczê
dalszych sukcesów.�

�LAUR UMIEJÊTNO�CI I KOMPETENCJI 2012� DLA  GALMETU

Wyró¿nienia przyznaje Kapitu³a Laurów Umiejêtno�ci i  Kom-
petencji  w sk³ad której   wchodz¹ laureaci -  oprócz   cytowa-
nych,  tak¿e  z  lat poprzednich: Ryszard Wilczyñski - wojewoda
opolski, Karol Cebula, W³adys³aw Sztefic, Andrzej Rybarczyk,
Zdzis³aw B¹k, Henryk Galwas.

Najwy¿szy Laur  - �Kryszta³owy Laur Umiejêtno�ci  i Kompe-
tencji  przyznawany osobom  charakteryzuj¹cym siê ponadcza-
sowymi warto�ciami, których uniwersalna dzia³alno�æ  pozosta-
wia trwa³y �lad w dziedzictwie cz³owieka,  ludziom bezintere-
sownie i z po�wiêceniem dzia³ajacym na rzecz drugiego cz³owie-
ka� - otrzyma³  minister kultury i dziedzictwa narodowego Bog-
dan Zdrojewski

  Opolska Izba Gospodarcza jest instytucj¹ wspieraj¹c¹ roz-
wój gospodarczy regionu oraz stwarzaj¹c¹ sprzyjaj¹cy klimat
dla rozwoju przedsiêbiorczo�ci. Misj¹ Izby jest pomoc zrzeszo-
nym w niej podmiotom gospodarczym oraz integracja �rodowi-
ska przedsiêbiorców Opolska Izba Gospodarcza w wydawanym
dwumiesiêczniku � Forum Opolskiego Biznesu�  zamie�ci³a lau-
dacje po�wiêcone laureatom.

O naszym laureacie czytamy

GALMET SP. Z O.O.
KATEGORIA: FIRMA SPO£ECZNIE ODPOWIEDZIALNA
Historia firmy Galmet z G³ubczyc zaczê³a siê 30 lat temu - od

jednego cz³owieka. W 1982 r. Stanis³aw Galara za³o¿y³ ma³y, jed-
noosobowy zak³ad rzemie�lniczy. Pierwsz¹ "hal¹ produkcyjn¹"
by³ gara¿. Zak³ad produkowa³ grzejniki centralnego ogrzewania.
Pó�niej asortyment rozszerzy³ siê o bojlery c.o. i ogrzewacze
wody. W II po³owie lat 80-tych wybudowano pierwszy warsztat
o powierzchni 150 m2. Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych pro-
dukcjê przeniesiono do zakupionych obiektów po dawnym
POM-ie. Wtedy te¿ zak³ad rzemie�lniczy przekszta³cono w ro-
dzinn¹ spó³kê - Galmet.

Dzisiaj przedsiêbiorstwo zatrudnia ponad 700 osób. W tej chwili
Galmet jest najwiêkszym w Polsce producentem ogrzewaczy wody.
Jego wyroby s¹ obecne w najwiêkszych hurtowniach i sklepach
instalacyjnych na terenie ca³ej Polski, jak równie¿ poza jej granicami.

Spo³eczna odpowiedzialno�æ biznesu jest mottem firmy. Gal-
met przestrzega norm, które przy�wiecaj¹ przedsiêbiorcom od
wieków. Uczciwo�æ kupiecka i budowa zaufania do wspó³pra-
cowników i kontrahentów wyznacza standardy pracy w firmie.

Dzia³alno�ci biznesowa Galmetu opiera siê budowaniu part-
nerskich relacji z klientami, pracownikami i otoczeniem spo³ecz-
no-gospodarczym. Spó³ka i jej pracownicy kieruj¹ siê: profesjo-
nalizmem, wiarygodno�ci¹, rzetelno�ci¹ oraz zasadami uczciwej
konkurencji. Jedn¹ z wa¿niejszych zasad, które obowi¹zuj¹ w
spó³ce jest zrozumienie i poszanowanie potrzeb zarówno klien-
tów jak i pracowników firmy.

Dla firmy liczy siê wspieranie inicjatyw lokalnych (sport, dzia-
³alno�æ charytatywna). Galmet dba równie¿ o �rodowisko, kon-
troluje poziom emisji zanieczyszczeñ do powietrza, ewidencjê
odpadów, ma na uwadze ich unieszkodliwianie i odzysk.

Galmet prowadzi tak¿e dzia³alno�æ proekologiczn¹, czyli inwe-
stuje w nowoczesne technologie, energiê odnawialn¹. Firma d¹¿y
tak¿e do tego, aby produkowane wyroby spe³nia³y najwy¿sze
�wiatowe standardy jako�ciowe, a proces ich wytwarzania w jak
najmniejszym stopniu ingerowa³ w �rodowisko.

Na podstawie �Forum Opolskiego Biznesu� nr 1 (83) 2013
 opr. Jan Wac, wiêcej na stronie www.oig.opole.pl
lub www.galmet.com.pl
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz.
1591 z pó�n. zm.1) ), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prze-
pisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
póz. 1241 z pó�n. zm.2) ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222,
art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 z
pó�n. zm.3) ) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1. Ustala siê dochody bud¿etu w ³¹cznej wysoko�ci 60 373 420
 z³, w tym:
1) dochody bie¿¹ce w wysoko�ci 58 662 420 z³.;
2) dochody maj¹tkowe w wysoko�ci 1 711000 z³, zgodnie z za³ nr 2.
§ 2. Ustala siê wydatki bud¿etu w ³¹cznej wysoko�ci 59 303 510 z³,
w tym:
1) wydatki bie¿¹ce w wysoko�ci 57 497 010 z³.;
2) wydatki maj¹tkowe w wysoko�ci 1 806 500 z³, zgodnie z za³ nr 3.
§ 3. Nadwy¿kê w kwocie 1 069 910 z³ przeznacza siê na sp³atê
wcze�niej zaci¹gniêtych kredytów .
§ 4. Ustala siê:
1) przychody bud¿etu w ³¹cznej kwocie 1 300 000 z³,-za³¹cznik nr 2;
2) rozchody bud¿etu w ³¹cznej kwocie 2 369 910 z³, - za³¹cznik nr 3.
§ 5. Tworzy siê rezerwê w ogólnej kwocie 400 000 z³, w tym:
1) rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci 240 000 z³.;
2) rezerwê celow¹ w ³¹cznej wysoko�ci 160 000 z³, w tym na zarz¹
dzanie kryzysowe w wysoko�ci 160 000 z³.
§ 6. Ustala siê limit zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹ganych kredytów i
po¿yczek, emitowanych papierów warto�ciowych do wysoko�ci
2 000 000 z³.
§ 7. Ustala siê dochody z op³at za korzystanie z zezwoleñ / wyda-

wanie zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie 380
000. z³, które przeznacza siê na wydatki na realizacjê zadañ okre�lo-
nych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych w kwocie 355 940. z³ oraz na realizacjê zadañ okre�lo-
nych w gminnym programie przeciwdzia³ania narkomanii w kwocie
24 060 z³.

§ 8. Wydatki bud¿etu obejmuj¹ planowane kwoty dotacji udziela-
ne w 2013 roku. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z bud¿etu, zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.

§ 9. Wyodrêbnia siê w bud¿ecie kwotê 492 783 z³ stanowi¹c¹ fun-
dusz so³ecki, zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.

§ 10. Ustala siê plan dochodów i wydatków dla wyodrêbnionego
rachunku dochodów o�wiatowych jednostek bud¿etowych, zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 5.

§ 11. Ustala siê plan wydatków na projekty realizowane z
Funduszu Spójno�ci oraz z Funduszy strukturalnych zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 9.

§ 12. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹
zadañ administracji rz¹dowej i innych zleconych odrêbnymi
ustawami, zgodnie z Za³¹cznikiem nr 4.

§ 13. Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w
drodze umów lub porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹-
du terytorialnego, zgodnie z za³¹cznikiem nr 6.

§ 14. Upowa¿nia siê Burmistrza do:
1) zaci¹gania kredytów i po¿yczek oraz emisji papierów

warto�ciowych na pokrycie wystêpuj¹cego w trakcie roku
przej�ciowego deficytu bud¿etu w wysoko�ci 2.000.000 z³.;

2) do dokonywania zmian w ramach dzia³u w planie wy-
datków bie¿¹cych, na uposa¿enia i wynagrodzenia ze sto-
sunku pracy;

3) do dokonywania zmian w ramach dzia³u w planie wy-
datków maj¹tkowych;

4) przekazania swoich uprawnieñ innym jednostkom or-
ganizacyjnym jednostki samorz¹du terytorialnego do zaci¹-
gania zobowi¹zañ z tytu³u umów, których realizacja w roku
bud¿etowym i w latach nastêpnych jest niezbêdna do za-
pewnienia ci¹g³o�ci dzia³ania jednostki i z których wynika-
j¹ce p³atno�ci wykraczaj¹ poza rok bud¿etowy;

5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych
swoich uprawnieñ do dokonywania przeniesieñ w planie
wydatków bud¿etu za wyj¹tkiem uprawnieñ do dokonywa-
nia zmian w planie wydatków na uposa¿enia i wynagrodze-
nia ze stosunku pracy oraz wydatków maj¹tkowych;

6) lokowania wolnych �rodków bud¿etowych na rachun-
kach bankowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy
obs³ugê bud¿etu.

§ 15. Ustala siê wydatki inwestycyjne zgodnie z za³¹czni-
kiem nr 8.

§ 16. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
G³ubczyc.
§ 17. Uchwala wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹

obowi¹zuj¹c¹ od l stycznia 2013 roku i podlega publikacji w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

                    Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
                                                             Kazimierz Naumczyk

UCHWA£A NR XXXIII/253/12  RADY MIEJSKIEJ W G£UBCZYCACH
z dnia 28 grudnia 2012 r.  w sprawie uchwalenia bud¿etu na 2013 rok

REKLAMA W G£OSIE G£UBCZYC
 G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o zasiêgu gminy,
w formacie A4 z ok³adk¹ w kolorze. Ukazuje siê na prze³omie
miesiêcy w nak³adzie 1200 egz. oraz w wersji elektronicznej.
Reklamy - tylko czarno bia³e na wewnêtrznych stronach - pod-
stawowy modu³ - w  ramce 9x9cm, jednorazowa edycja   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 podaniem
"parametrów" niezbêdnych do wystawienia  RACHUNKU
 (od stycznia 2013)  przez Miejski O�rodek Kultury.

 BIBLIOTEKA MIEJSKA I GMINNA
 W G£UBCZYCACH  RATUSZ IIP

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

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

Oddzia³ dla dzieci pn.8.00-16.00 wt-pt.10.-18.00
Inne dane dotycz¹ce 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.
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Projekt bud¿etu opracowano na podstawie procedury wynika-
j¹cej z uchwa³y Rady Miejskiej w G³ubczycach z dnia 17 czerw-
ca 2010 r., Nr XLIV/413/10 w sprawie trybu prac nad projek-
tem uchwa³y bud¿etowej, wymaganej szczegó³owo�ci projektu
bud¿etu oraz rodzajów materia³ów informacyjnych towarzysz¹-
cych projektowi bud¿etu.

Burmistrz opracowuj¹c projekt bud¿etu kierowa³ siê
 za³o¿eniami wynikaj¹cymi z:
- ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
  z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pó�n. zm.)
- ustawy o dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego
- ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
- informacji wydzia³ów Urzêdu Miejskiego oraz podleg³ych
  jednostek o wysoko�ci planowanych dochodów i wydatków
- ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych
  (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z pó�n.zm.)
- pisma Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 r. Nr ST3/4820/9
/2012/1374 w sprawie informacji o przyjêtych za³o¿eniach
do projektu ustawy bud¿etowej na 2013 r. okre�laj¹cego :
- kwotê subwencji ogólnej, w tym subwencji o�wiatowej
- kwotê subwencji wyrównawczej / kwota uzupe³niaj¹ca /
- czê�ci subwencji równowa¿¹cej
- planowane dochody gminy z tytu³u udzia³ów we wp³ywach
 z podatku dochodowego od osób fizycznych
- informacji Wojewody Opolskiego o planowanych
kwotach dotacji.
Planuj¹c dochody z tytu³u podatku rolnego za podstawê przy-

jêto �redni¹ cenê decytony ¿yta za III kwarta³y roku 2012 w wy-
soko�ci 75,86 z³ ( w roku 2011 cena wynosi³a 74,18 z³ za 1 dt.).

Wydatki bie¿¹ce zaplanowano uwzglêdniaj¹c uzasadnione po-
trzeby zg³oszone przez podleg³e jednostki i Wydzia³y Urzêdu oraz
jednostki pomocnicze gminy.

W bud¿ecie gminy na rok 2013 po stronie wydatków zaplano-
wano rezerwê celow¹ w wysoko�ci 160 000 z³ na realizacjê zadañ
w³asnych gminy z zakresu zarz¹dzania kryzysowego zgodnie z
przepisami ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2007 r. Nr
89, poz.590).

Kwota ta mie�ci siê w ustawowej wysoko�ci powy¿ej 0,5%
planowanych wydatków bud¿etu pomniejszonych o wydatki in-
westycyjne, wydatki na obs³ugê d³ugu i wydatki na wynagrodze-
nia i pochodne.

W bud¿ecie zaplanowano rezerwê ogóln¹ w kwocie 240 000 z³.
DOCHODY
Dzia³ 020 - Le�nictwo
Zaplanowano dochody z tytu³u czynszu za obwody ³owieckie
w kwocie 4 500 z³.
Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ
W rozdziale 60016
Zaplanowano dochody bie¿¹ce w kwocie 10 000 z³. za zajêcie
pasa drogowego oraz kwotê 150 000 z³. z tytu³u op³at za parko
wanie samochodów.
Dzia³ 630 - Turystyka
Zaplanowano dochody w kwocie 275 000 z³. z tytu³u us³ug
�wiadczonych przez O�rodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy w
Pietrowicach .
Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Zaplanowano dochody w wysoko�ci 3 047 100 z³.
Podstawowe wp³ywy to:
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dochody z tytu³u op³at za wieczyste u¿ytkowanie 320 000 z³.
sprzeda¿ mienia komunalnego 1 111 000 z³. odsetki i wp³ywy z
innych op³at lokalnych 4 100 z³ razem 1 435 100 z³. oraz
wp³ywy z czynszów z lokali mieszkalnych i u¿ytkowych
oraz dzier¿aw 1 612 000 z³.
Dzia³ 710 - Dzia³alno�æ us³ugowa
Planowane dochody w kwocie 109 000 z³. w tym:
- Dochody z tytu³u op³at cmentarnych 65 000 z³.
- Wp³ywy z tytu³u dzier¿awy budynków na cmentarzu
w G³ubczycach 44 000 z³.
Dzia³ 750 - Administracja publiczna
W rozdziale 75011-Urzêdy wojewódzkie ujêto kwotê dotacji
na zadania zlecone i powierzone gminie w wysoko�ci 198 144 z³
i  w rozdziale 75023 inne drobne dochody w kwocie 11500 z³.
Dzia³ 751 - Urzêdy Naczelne w³adzy pañstwowej
Zaplanowano kwotê otrzymanej dotacji na uaktualnienie
spisu wyborców w wysoko�ci 4 035 z³.
Dzia³ 752 - Obrona narodowa
Zaplanowano dotacjê z bud¿etu Pañstwa w kwocie 800 z³.
Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona p.po¿.
W rozdziale 75416
Zaplanowano dochody z mandatów na kwotê 5 000 z³.
Dzia³ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
 i od innych jednostek.
W rozdziale 75601- Wp³ywy z podatku dochodowego od
osób fizycznych zaplanowano dochody w wysoko�ci 5 000 z³
z tytu³u opodatkowania dzia³alno�ci gospodarczej kart¹
podatkow¹.
W rozdziale 75615- Wp³ywy z podatków lokalnych od osób
prawnych zaplanowano dochody w wysoko�ci 9 237 600 z³ .
W rozdziale 75616- Wp³ywy z podatków lokalnych od osób
fizycznych zaplanowano dochody w wysoko�ci 7 944 500 z³.
W rozdziale 75618- Wp³ywy z op³aty skarbowej zaplanowano
w wysoko�ci 340 000 z³.
W rozdziale 75619- Wp³ywy z innych rozliczeñ zaplanowano
wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 30 000 z³.
W rozdziale 75621 - Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych
dochód Bud¿etu Pañstwa zaplanowano dochody:
- z tytu³u udzia³u w podatku dochodowym od osób
fizycznych w kwocie 11 171 932 z³.
- z tytu³u podatku dochodowego od osób prawnych w
 wysoko�ci 200 000 z³.
Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia
Zaplanowano dochody z tytu³u subwencji w ogólnej kwocie
14 008 208 z³. w tym: planowane odsetki od �rodków na
 rachunkach bankowych w kwocie 50 000 z³.
Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie
Ogó³em w tym dziale zaplanowano dochody w wysoko�ci
315 156 z³.
W rozdziale 80101
Zaplanowano dochody z tytu³u najmu w kwocie 8 000 z³.
Sprzeda¿ biletów na basen 8 300 z³.
Inne dochody bie¿¹ce 131 834 z³. - realizacja programu
"Kapita³ Ludzki"
W rozdziale 80104
Zaplanowano dochody w wysoko�ci 187 336 z³.- odp³atno�æ
rodziców za uczêszczanie dzieci do przedszkola oraz 2 390 z³
z innych dochodów.
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W rozdziale 80110
Zaplanowano dochody bie¿¹ce w kwocie 4 850 z³.
Dzia³ 851 - Ochrona zdrowia
Zaplanowano dochody w kwocie 380 800 z³. w tym:
- dochody z tytu³u wydanych zezwoleñ na sprzeda¿
alkoholu 380 000 z³.
- dotacja celowa z bud¿etu pañstwa 800 z³.
Dzia³ 852 - Opieka spo³eczna
Planowane dochody to przyznane dotacje z bud¿etu pañstwa
na zadania zlecone gminie do realizacji przez O�rodek
Pomocy Spo³ecznej. Przyznane dotacje na rok 2013 wynosz¹
7 848 000 z³. (s¹ ni¿sze jak w roku 2012 o kwotê 284 000 z³).
W rozdziale 85202 zaplanowano dochody w wysoko�ci
 97 340 z³. z tytu³u �wiadczonych us³ug przez Dom Dziennego
Pobytu.
Dzia³ 853 - Pozosta³e zadania w zakresie polityki spo³ecznej
Planowane dochody w wysoko�ci 30 000 z³. to wp³aty rodzi
ców za pobyt i wy¿ywienie dzieci w ¿³obku.
Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Zaplanowano 35 000 z³. z tytu³u dochodów ze Szkolnego Schro
niska M³odzie¿owego w Pietrowicach.
Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
W rozdziale 90002 - zaplanowano wp³ywy z lokalnych op³at w
kwocie 2 450 000 z³.
W rozdziale 90019 - zaplanowano wp³ywy zwi¹zane z groma
dzeniem �rodków z op³at i kar za korzystanie ze �rodowiska w
kwocie 370 000 z³.
W rozdziale 90020 - Wp³ywy z op³at produktowych - 8 000 z³.
Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92109
Zaplanowano dochody w kwocie 99 155 z³. z tytu³u wp³ywów
z czynszów oraz sprzeda¿y biletów na organizowane imprezy
kulturalne i wstêpy do kina.
W rozdziale 92120
Zaplanowano dochody w kwocie 600 000 z³. z tytu³u dofinan-

sowania ze �rodków RPO na realizacjê projektu rewitalizacja za-
bytkowego �ródmie�cia G³ubczyc.

Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport
Dochody w tym dziale to wp³ywy z wynajmu hali sportowej

przy ul. Olimpijskiej w G³ubczycach oraz z basenu w wysoko�ci
105 200 z³. oraz refundacja poniesionych nak³adów na realizacjê
boisk sportowych w kwocie 1 100 000 z³.

WYDATKI
Struktura projektowanych wydatków przedstawia siê
nastêpuj¹co :
- wydatki bie¿¹ce 57 497 010 z³. / 93,2 % planu wydatków
i rozchodów/  w tym:
- dotacje 3 958 337 z³. / 6,4 % wydatków i rozchodów /
- wydatki inwestycyjne 1 806 500 z³. / 2,9 % wydatków
 i rozchodów / w tym :
- dotacje na zadania inwestycyjne 150 000 z³. / 0,2 %
wydatków i rozchodów /
- planowana sp³ata po¿yczek ( kapita³) 2 369 910 z³.
Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo
W rozdziale 01008 - Melioracje wodne zaplanowano kwotê
70 000 z³. z przeznaczeniem na odbudowê i konserwacjê
urz¹dzeñ melioracji w obrêbie so³ectw Gminy G³ubczyce.
W rozdziale 01022-zaplanowano �rodki na koszty utylizacji
zw³ok zwierzêcych oraz zwalczanie chorób i ochrona zwierz¹t
gospodarskich w kwocie 8 600 z³.
W rozdziale 01030 - zaplanowano wydatki w wysoko�ci
 120 000 z³. na sk³adki na Izby Rolnicze.( w wysoko�ci 2 %

planowanych wp³ywów z podatku rolnego).
W rozdziale 01095 - pozosta³a dzia³alno�æ- 72 400 z³.
w tym; 37 400 z³. na organizacjê do¿ynek w 2013 roku.
przegl¹d i konserwacja placów zabaw - 35 000 z³.
Dzia³ 600 - Transport
Zaplanowano wydatki w kwocie 1 066 881 z³. z przeznacze-

niem na :
wydatki bie¿¹ce 1 066 881 z³.
- op³aty za wody opadowe i urz¹dzenia techniczne w drogach
- 160 000 z³
- poprawienie trakcyjno�ci dróg �ródpolnych - 15 000 z³.
- remonty dróg -400 000 z³
- remonty bie¿¹ce chodników - 60 000 z³
- remonty mostów i przepustów -65 000 z³
- oznakowanie pionowe dróg - 35 000 z³
- oznakowanie poziome dróg - 35 000 z³
- projekty zmiany organizacji ruchu - 5 000 z³.
- remont wiat przystankowych - 6 000 z³.
- przegl¹dy dróg i mostów i przepustów - 20 000 z³.
- remonty dróg na terenie wiejskim - 50 000 z³.
- monta¿ parkomatów - 150 000 z³.
- zakupy materia³ów i wyposa¿enia oraz remonty
w ramach funduszu so³eckiego - 65 881 z³.
Dzia³ 630 - Turystyka
Zaplanowane wydatki bie¿¹ce wynosz¹ ogó³em 300 000 z³. na

koszty utrzymania O�rodka Wypoczynkowego w Pietrowicach.
Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa
W rozdziale 70005 - 3 505 158 z³.
Na utrzymanie mienia komunalnego 3 453 658 z³. w tym:
- 200 000 z³. - koszty administrowania mieszkaniowym zaso
bem Gminy - wynagrodzenia  zarz¹dcy,
- 600 000 z³. - zaliczka na poczet kosztów zarz¹du we Wspólno
tach Mieszkaniowych
- 158 258 z³. - na koszty remontów budynków i lokali gmin
nych, bie¿¹ca konserwacja i awarie oraz udzia³ gminy w re
montach budynków Wspólnot Mieszkaniowych
- koszty bie¿¹cej eksploatacji mieszkaniowego zasobu gminy
- 150 000 z³.
- dop³ata do ró¿nicy pomiêdzy op³atami, a wp³atami za media
150 000 z³.
- koszty utrzymania terenów przydomowych - 120 000 z³.
- zwrot kaucji mieszkaniowych - 5 000 z³.
- kary i odszkodowania -90 000 z³.
- podatek od nieruchomo�ci - 1 805 000 z³.
- czynsze za lokale stanowi¹ce w³asno�æ GTBS-50 000 z³ oraz:
- 125 400 z³. - na koszty zwi¹zane z przystosowaniem nieru
chomo�ci do sprzeda¿y i op³at  na rzecz bud¿etu pañstwa,
- wydatki inwestycyjne - wykup gruntu pod drogi - 6 500 z³
W rozdziale 70095
- 45 000 z³. wyp³ata prowizji za zbierane czynsze
 (Technik G³ubczyce) za targowisko miejskie
Dzia³ 710 - Dzia³alno�æ us³ugowa
W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i opinii w spra
wie podzia³u - 150 000 z³.
- wykonanie map, opinii i uzgodnieñ - 30 000 z³.
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Go³uszo
wice - Lwowiany - 50 000 z³.
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Grobnik
- 60 000 z³.
W rozdziale 71035 - Cmentarze -
- zakup wody i gazu - 5 000 z³
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- utrzymanie mogi³ ofiar wojny - 2 500 z³
- zarz¹dzanie cmentarzami komunalnymi na terenie miejskim i
wiejskim - 272 000 z³.
- roczna op³ata za wy³¹czenie gruntów rolnych z produkcji
 - 16 000 z³
Dzia³ 750 - Administracja publiczna
Zaplanowano wydatki w kwocie 4 924 390 z³. w tym :
promocja gminy 77 000 z³.
koszty poboru podatków, op³at i niepodatkowych nale¿no�ci
bud¿etowych - 170 000 z³.
Wydatki inwestycyjne - rozwój e us³ug Urzêdu Miejskiego
w G³ubczycach - 150 000 z³
Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona p.po¿.
Zaplanowane wydatki na ten dzia³ wynosz¹ 441 176 z³. z po
dzia³em: ochotnicze stra¿e po¿arne 214 676 z³,
 obrona cywilna  6 000 z³, Stra¿ Miejska 220 500 z³.
Dzia³ 757- Obs³uga d³ugu publicznego
Zaplanowano kwotê 1 565 000 z³. na wydatki zwi¹zane z po
kryciem odsetek od zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów.
Dzia³ 758 - Ró¿ne rozliczenia
W dziale tym zaplanowano rezerwê ogóln¹ i celow¹ w kwocie
425 000 z³. w tym:
- celow¹ w wysoko�ci 160 000 z³ na realizacjê zadañ w³asnych
gminy z zakresu zarz¹dzania kryzysowego zgodnie z przepisa
mi ustawy o zarz¹dzaniu kryzysowym ( Dz.U. z 2007 r. Nr 89,
poz.590).
- ogóln¹ w wysoko�ci 240 000 z³.
oraz 25 000 z³ na obs³ugê rachunku bankowego.
Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie
W dziale tym za³o¿ono wydatki w kwocie 23 330 237 z³.
W rozdziale 80101 - szko³y podstawowe - zaplanowano nak³a
dy w kwocie 9 702 637 z³. w tym:
- Dotacja do Szko³y w Go³uszowicach - 607 116 z³.
- Dotacja do Szko³y w Bogdanowicach - 615 789 z³.
- Dotacja do Szko³y w Grobnikach - 199 481 z³.
- Dotacja do Szko³y w Klisinie - 208 154 z³.
- Realizacja programu "Kapita³ Ludzki" - 131 834 z³.
W rozdziale 80103 - oddzia³y przedszkolne w szko³ach podsta
wowych - zaplanowano nak³ady w kwocie 1 209 273 z³. tym:
- dotacja do przedszkola w Go³uszowicach 122 006 z³.
- dotacja do przedszkola w Bogdanowicach 234 252 z³.
- dotacja do przedszkola w Grobnikach 253 772 z³.
- dotacja do przedszkola w Klisinie 234 252 z³.
W rozdziale 80104 -Przedszkola - zaplanowano nak³ady w kwo
cie 3 448 632 z³. w tym :
- dotacja do punktu przedszkolnego 52 750 z³.
W rozdziale 80110 -Gimnazja - zaplanowano nak³ady w kwocie
6 040 956 z³. w tym :
- dotacja do Gimnazjum Bogdanowice 434 013 z³.
W rozdziale 80113 -Dowo¿enie uczniów do szkó³ - zaplanowa
no nak³ady w kwocie  885 685 z³.
W rozdziale 80114 -Zespole ekon. adm. szkó³ - zaplanowano
nak³ady w kwocie  948 950 z³.
W rozdziale 80146 -Dokszta³canie nauczycieli - zaplanowano
nak³ady w kwocie  108 504 z³. w tym: dotacje dla powiatu
32 552 z³.
W rozdziale 80148 -Sto³ówki szkolne- zaplanowano nak³ady
 w kwocie  948 600 z³.
W rozdziale 80195 -Pozosta³a dzia³alno�æ- zaplanowano
 nak³ady w kwocie  37 000 z³.
Dzia³ 851 - Ochrona zdrowia
Planowane wydatki za³o¿ono w kwocie 380 800 z³. z przezna

czeniem na wydatki zwi¹zane z przeciwdzia³aniem alkoholi
zmowi, w tym zwalczanie narkomani 24 060 z³.
Zaplanowano dotacjê dla podmiotów spoza sektora finansów
publicznych w kwocie  170 000 z³. i 3 000 z³. dla samorz¹du
powiatowego na realizacjê programu p. alkoholowego .
Dzia³ 852 - Opieka spo³eczna
Planowane wydatki na rok 2013 wynosz¹ 12 294 482 z³.
Na utrzymanie Domu Dziennego Pobytu w G³ubczycach prze
znaczono kwotê 369 740 z³,. a na utrzymanie �rodowiskowego
Domu Samopomocy w Nowych Go³uszowicach 728 000 z³.
(z tego 662 000 z³. to dotacja celowa).
W rozdziale 85295 zaplanowano dotacjê dla jednostek z poza
sektora finansów publicznych na zadania w opiece spo³ecz
nej w wysoko�ci 64 000 z³. w tym:
- dotacja opieka nad chorymi 60 000 z³.
- dotacja na realizacjê programu osób niepe³nosprawnych
 4 000 z³.
Dzia³ 853 - Pozosta³e zadania w zakresie polityki spo³ecznej
W dziale tym zaplanowano �rodki w ogólnej wysoko�ci
143 819 z³ w tym : dotacje na kluby dzieciêce 19 200 z³.
Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
W dziale tym zaplanowano �rodki w ogólnej wysoko�ci
 882 313 z³ na nastêpuj¹ce zadania:
 �wietlice szkolne 720 104 z³.
W rozdziale 85412 zaplanowano dotacjê dla jednostek
 z poza sektora finansów publicznych na organizacjê wypo
czynku letniego i zimowego w kwocie 28 000 z³.
Na zadania te po uchwaleniu bud¿etu przez Radê Miejsk¹
 zostanie og³oszony konkurs.
W rozdziale 85417 zaplanowano wydatki zwi¹zane z
 utrzymaniem szkolnego schroniska m³odzie¿owego w
szkole podstawowej w Pietrowicach - 68 209 z³.
Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
W dziale tym zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie
 4 525 809 z³. w tym :
w rozdziale 90001- gospodarka �ciekowa :
- 80 000 z³. na utrzymanie kanalizacji deszczowej w mie�cie,
 remonty kratek �ciekowych i czyszczenie studzienek
 �ciekowych
 w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami :
- op³ata dotycz¹ca zagospodarowania odpadów - 2 000 000 z³.
- utworzenie PSZO - 200 000 z³.
- koszty funkcjonowania PSZO - 50 000 z³.
- administrowanie gospodark¹ �mieciow¹ - 200 000 z³.
- w rozdziale 90003-oczyszczanie miast i wsi : 375 000 z³ w tym:
375 000 z³ oczyszczanie miast i wsi
w rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni :
215 000 z³ utrzymanie zieleni
- 15 000 z³. utrzymanie zadrzewieñ, nasadzenia planowe
 i nasadzenia zamienne drzew i krzewów w ramach decyzji
 administracyjnych
- 9 809 z³. - zadania funduszu so³eckiego
w rozdziale 90011 zaplanowano 370 000 z³ na nastêpuj¹ce
 wydatki :
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
 w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej i propagowa
niu  dzia³añ proekologicznych - 23 000 z³.
- opracowania, badania , plany i programy z zakresu
ochrony �rodowiska - 5 000 z³.
- realizacja przedsiêwziêæ zwi¹zanych z unieszkodliwieniem
 i gospodarczym wykorzystaniem odpadów,
w tym likwidacja dzikich wysypisk - 20 000 z³.
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- obs³uga pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowa
nych leków - 6 000 z³.
- remont i odbudowa infrastruktury zwi¹zanej z ochron¹ �ro
dowiska - 20 000 z³.
- realizacja zadañ z zakresu utrzymania czysto�ci i porz¹dku w
gminie - 11 000 z³.
- rekultywacja sk³adowiska odpadów przy al Lipowej-20 000 z³.
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów
i licencji - 4 000 z³.
- wydatki dotycz¹ce przejazdów na wycieczki jako nagrody
w organizowanych konkursach ekologicznych organizowa
nych w szko³ach na terenie gminy G³ubczyce - 11 000 z³.
100 000 z³. konkurs " Ekologiczna gmina" oraz dotacje celowe
na zadania inwestycyjne w kwocie 150 000 z³.
w rozdziale 90015 - o�wietlenie ulic i dróg :
825 000 z³. na koszty o�wietlenia ulic i dróg na terenie gminy .
W rozdziale 90095 - pozosta³a dzia³alno�æ : 180 000 z³. z prze
znaczeniem na koszty utrzymania terenów wiejskich w zakre
sie gospodarki komunalnej.
Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zaplanowano wydatki w kwocie 3 287 878 z³. w tym:
W rozdziale 92109 - Domy i O�rodki Kultury zaplanowano
 976 136 z³. na wydatki bie¿¹ce ( Utrzymanie Domu Kultury
i Ratusza Miejskiego ) oraz na zadania funduszu so³eckiego
kwotê 213 880 z³.
W rozdziale 92116 Biblioteki
Zaplanowano kwotê 326 862 z³ z przeznaczeniem na
 koszty funkcjonowania Biblioteki .
W rozdziale 92120 Ochrona i konserwacja zabytków
 zaplanowano wydatki bie¿¹ce w kwocie 82 000 z³. w tym:
- dotacja na zabytki - 25 000 z³.
- dotacje celowe dla stowarzyszeñ - 7 000 z³.
- dora�ne prace remontowo- zabezpieczaj¹ce przy
 zabytkach - 6 000 z³.
- aktualizacja Ewidencji Zabytków i Planu Ochrony Zabytków
- 44 000 z³.
Wydatki maj¹tkowe - rewitalizacja zabytkowego �ródmie�cia
miasta G³ubczyce w kwocie 1 500 000 z³.
W rozdziale 92195 - pozosta³a dzia³alno�æ
Zaplanowano dotacjê na dzia³alno�æ kulturaln¹ w zakresie
 pie�ni chóralnej w kwocie  10 000 z³. i 14 000 z³. na inne dotacje.
�wietlice i kluby wiejskie
- na utrzymanie �wietlic wiejskich - 165 000 z³ .
Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport
Na utrzymanie kultury fizycznej i sportu w gminie zaplanowa
no kwotê 1369 232 z³. w tym:
 dotacjê na kluby sportowe w kwocie 474 000 z³.
�rodki te zostan¹ podzielone zgodnie z uchwa³¹ Rady
 Miejskiej w sprawie sportu kwalifikowanego.
Zaplanowano tak¿e kwotê 55 000 z³. na wyp³atê nagród
i stypendiów sportowych.
W rozdziale 92601- obiekty sportowe zaplanowano
wydatki bie¿¹ce w kwocie 637 019 z³. przeznaczone na utrzy
manie  hali sportowej i basenu oraz na zadania funduszu so³
eckiego przeznaczono kwotê 203 213 z³.
ROZCHODY
Zaplanowano sp³atê rat kapita³owych od zaci¹gniêtych po¿y
czek w latach poprzednich 2 369 910 z³.
wiêcej szczegó³ów oraz za³¹czniki 2-9
 na stronie www.glubczyce .pl

 INFORMACJE KPP
STRA¯Y PO¯ARNEJ

Okres od 7 do 13 stycznia 2013 r. min¹³ wyj¹tkowo tra-
gicznie,  gdy¿ z powodu  powsta³ych po¿arów i zadymienia
�mieræ na miejscu ponios³y trzy osoby. Dla porównania, wg sta-
tystyk obejmuj¹cych rok 2012 na ca³ej opolszczy�nie w po¿a-
rach zginê³y 2 osoby, a w skali kraju �mieræ ponios³o 979 osób.

W dniu 13 stycznia o godz. 0:40 dosz³o do powa¿nego
po¿aru budynku mieszkalnego w miejscowo�ci Mokre Wie�. Po
przybyciu na miejsce stra¿acy zastali ca³kowicie objêty po¿arem
parter budynku. Natychmiast
po zabezpieczeniu terenu ak-
cji przyst¹piono do gaszenia
podaj¹c dwa pr¹dy wody.
Stra¿acy w jednym z pokojów
znale�li dwie osoby, które na-
tychmiast zosta³y ewakuowa-
ne. Niestety lekarz obecna na
miejscu stwierdzi³a zgon. Byli
to mê¿czy�ni w wieku ok . 40 i
60 lat. Skuteczna akcja ga�ni-
cza pozwoli³a na szybkie ugaszenie
po¿aru, a tym samym niedopuszcze-
niu do przeniesienia ognia na pod-
dasze budynku. Straty wstêpnie
oszacowano na ok. 30 tys. z³. Do
dzia³añ zaanga¿owanych by³o 8 za-
stêpów stra¿y po¿arnej w ilo�ci 36
stra¿aków.

W dniu 13 stycznia o godz. 15:10
Zostali�my wezwani do miejscowo-
�ci Zawiszyce. Przybyli na miejsce
stra¿acy stwierdzili zadymienie w
budynku mieszkalnym spowodo-
wane po¿arem suchego
drewna sk³adowanego
przy piecu kaflowym.
Przed przybyciem stra¿a-
ków z mieszkania zosta³a
ewakuowana starsza nie-
pe³nosprawna kobieta,
która zmar³a mimo podjê-
tej przez ZRM akcji reani-
macyjnej. Urz¹dzenia po-
miarowe wykaza³y w zady-
mionym mieszkaniu znacz-
ne ilo�ci tlenku wêgla,
który prawdopodobnie
przyczyni³ siê do �mierci
kobiety.

Tego samego dnia otrzymali�my jeszcze zg³oszenie od miesz-
kañca G³ubczyc o podejrzeniu obecno�ci w mieszkaniu tlenku
wêgla. Przybyli na miejsce stra¿acy nie stwierdzili obecno�ci
niebezpiecznych gazów.

Maj¹c na uwadze tragiczny bilans tego tygodnia, apelujê do
Pañstwa o zachowanie ostro¿no�ci zwi¹zanej z grzaniem i do-
grzewaniem mieszkañ. Kategorycznie nie wolno zatykaæ kra-
tek wentylacyjnych. Nale¿y sk³adowaæ opa³ w bezpiecznej od-
leg³o�ci od pieców, a tak¿e dbaæ o konserwacjê piecyków gazo-
wych i czyszczenie kominów.

                 m³. bryg. Wojciech Semeniuk
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G£UBCZYCKIE
TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA

SPO£ECZNEGO SP. Z O.O.
ZACHÊCA DO UDZIA£U

W ZEBRANIACH ROCZNYCH
WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH.

  W  zwi¹zku z koñcem roku, oraz zbli¿aj¹cym siê
czasem podsumowañ, wielkimi krokami zbli¿a siê
okres zebrañ rocznych we Wspólnotach Mieszka-
niowych. Zgodnie z liter¹ prawa Zarz¹dca ma obo-
wi¹zek zwo³ywania rocznych zebrañ Wspólnoty
Mieszkaniowej do koñca pierwszego kwarta³u ka¿-
dego roku.

 Celem zebrania jest ocena pracy Zarz¹dcy, które-
mu zarz¹d powierzono, poprzez wys³uchanie jego
sprawozdania, udzielenie mu absolutorium za dzia-
³ania w roku ubieg³ym oraz okre�lenie planu i wyso-
ko�ci op³at na rok nastêpny. Warto na zebraniu zwró-
ciæ uwagê na proponowane przez  Zarz¹dcê dzia³a-
nia w nadchodz¹cych miesi¹cach, a czêsto dotycz¹-
ce remontów, modernizacji, czy te¿ innych wa¿nych
spraw maj¹cych wp³yw na komfort mieszkania.
Uczestnicz¹c w zebraniu mamy bezpo�redni wp³yw
na wszystkie sprawy poruszane na zebraniu, mo¿e-
my wnioskowaæ o zmianê tre�ci uchwa³ lub propo-
nowaæ wykonanie innych czynno�ci ni¿ te, które zo-
sta³y przedstawione. Niestety w momencie nieobec-
no�ci sami pozbawiamy siê takiej mo¿liwo�ci. Na ze-
braniu padaj¹ równie¿ odpowiedzi na zadawane py-
tania, a w¹tpliwo�ci mieszkañców s¹ wyja�niane.
Bardzo wa¿ne jest to, ¿e Zarz¹d nie mo¿e samodziel-
nie zadecydowaæ o wielu sprawach, które reguluje
Ustawa o w³asno�ci lokali, a podejmowane uchwa³y
s¹ wyznacznikiem planu dzia³ania na najbli¿szy rok.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e poprzez obecno�æ na zebra-
niu mamy wp³yw na to jak bêd¹ wygl¹da³y poszcze-
gólne pozycje bud¿etowe, czyli tak naprawdê na wy-
soko�æ proponowanych przez Zarz¹dcê miesiêcz-
nych op³at (zaliczek).Warto zaznaczyæ, i¿ w przypad-
ku gdy W³a�ciciel z okre�lonych powodów sam nie
mo¿e uczestniczyæ w zebraniu (np. wyjazd, stan zdro-
wia, podesz³y wiek) mo¿e ustanowiæ swojego pe³-
nomocnika, który bêdzie g³osowa³ w jego imieniu.
Pe³nomocnika ustanawia siê na podstawie art. 98
Kodeksu cywilnego. Mo¿e to byæ ka¿dy, a do jego
ustanowienia wystarczy forma pisemna - nie jest
konieczne ustanawianie pe³nomocnictwa u notariu-
sza, nawet w przypadku zmiany sposobu zarz¹du
nieruchomo�ci¹ wspóln¹.

Podsumowuj¹c, uczestnictwo w zebraniu jest przy-
wilejem a zarazem obowi¹zkiem ka¿dego W³a�ciciela
lokalu. Choæ nasz pojedynczy g³os mo¿e wydawaæ
siê ma³o istotny, to jednak ostateczny kszta³t g³oso-
wanych uchwa³ i decyzje podejmowane na zebraniu
s¹ na tyle znacz¹ce dla perspektyw jako�ci naszego
¿ycia w budynku, ¿e warto po�wiêciæ chwilê czasu
dla wspólnego dobra.

                         Prezes Zarz¹du  Stanis³aw Ciapa

HERODY 2013
W dniach 19-20 stycznia br. w Lewinie Brzeskim odby³ siê XXVIII Wo-

jewódzki Przegl¹d Zespo³ów Kolêdniczych Herody 2013, w którym Teatr
TRADYCJA Zespo³u Szkó³ Mechanicznych zdoby³ II miejsce  w kategorii
doros³ych prezentuj¹c w drugim dniu konkursu barwne widowisko w re¿y-
serii Marii Farasiewicz, a przywo³uj¹ce piêkn¹ polsk¹ tradycjê bo¿onaro-
dzeniowo - noworoczn¹ z jej bogat¹ obrzêdowo�ci¹ i zwyczajem.

Ponadto jury z pani¹ pro-
fesor Teres¹ Smoliñsk¹ na
czele - folklorystk¹ przyzna-
³o aktorom TRADYCJI czte-
ry nagrody indywidualne za
wykreowane postaci, a
otrzymali je: Micha³ Bezpal-
co - Herod, Agata Zió³kow-
ska - Diabe³, Krzysztof Ko-
nieczny - �mieræ oraz Mie-
tek Zaj¹c - ¯yd. Nagrod¹
uhonorowana zosta³a rów-
nie¿ Maria Farasiewicz - instruktor teatru i odtwórczyni roli kolêdnika.

W spektaklu tym oprócz wy¿ej wymienionych osób wyst¹pili tak¿e: Iwo-
na Halikowska, Monika Sabatowicz, Micha³ Salawa, Damian Wo³owczyk
oraz akompaniuj¹cy na akor-
deonie Robert Kud³a. Tak wiêc
razem na scenie - uczniowie i
absolwenci "Mechanika".

Herody s¹ bardzo popu-
larn¹ imprez¹ kulturaln¹
Opolszczyzny i od lat ciesz¹
siê du¿ym zainteresowaniem
mediów oraz �rodowisk twór-
czych, a wysoki poziom insce-
nizacji niew¹tpliwie podnosi
rangê tej imprezy. Przypomnijmy, ¿e to ju¿ dziesi¹te Herody w d³ugoletniej
dzia³alno�ci Teatru TRADYCJA, który ma na swym koncie piêæ nagród
g³ównych - tzw. Bere³ Heroda.

Warto równie¿ powiedzieæ, ¿e w tym przegl¹dzie wyró¿nienie w kategorii
dzieciêcej zdoby³a grupa DZIECI JANA PAW£A II z Zespo³u Szkó³  w Pie-
trowicach pod kierownictwem Ewy Kikiny, a jej reprezentant - Pawe³  Bur-
kowski - zdoby³ nagrodê indywidualn¹ za rolê Heroda.

Gratulujemy nagrodzonym i wyró¿nionym ¿ycz¹c im dalszych sukcesów
artystycznych.                                           Gra¿yna Zaworska

BANK SPÓ£DZIELCZY
 ZAPRASZA DO SWOICH PLACÓWEK:

CENTRALA 48-100 G£UBCZYCE - PLAC 1-GO MAJA 1,
TEL/FAX 77485-22-49, 77485-22-54

PUNKT KASOWY 48-100 G£UBCZYCE - UL. S£OWACKIEGO 42C,
TEL. 77485-64-50

PUNKT KASOWY 48-100 G£UBCZYCE - UL. FABRYCZNA 2,
 TEL. 77485-30-51 W. 128  (URZ¥D SKARBOWY)

PUNKT KASOWY 48-130 KIETRZ - UL. WOJSKA POLSKIEGO
(ARKADY), TEL. 77471-19-08

DO KORZYSTANIA Z BANKOMATU - UL. S£OWACKIEGO 42C
ORAZ BANKOMATU Z MO¯LIWO�CI¥ WP£AT

 NA PLACU 1-GO MAJA 1
DO SAMODZIELNEJ OBS£UGI PRZEZ E-BANK POD ADRESEM

WWW.BSGLUBCZYCE.PL
WSZELKIE OP£ATY ORAZ PRZELEWY DOKONANE ZA PO�RED-

NICTWEM E-BANKU KOSZTUJ¥ TYLKO 50 GROSZY.
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Coraz czê�ciej na dachach mo¿emy zobaczyæ kolektory s³onecz-
ne, prawdopodobnie ta tendencja bêdzie siê pog³êbiaæ, dlatego zadaj-
my sobie pytanie "Czy op³aca siê instalowaæ kolektory s³oneczne?"

Diabe³ jak zawsze tkwi w szczegó³ach.
To, co najbardziej zmieni³o zastosowanie kolektorów s³onecznych

to ich sprawno�æ, która powoduje, ¿e nowoczesny kolektor jest urz¹-
dzeniem, które bêdzie produkowaæ ciep³o nie tylko w letnie s³oneczne
dni, lecz tak¿e w dni umiarkowanie pochmurne, kiedy mamy do czy-
nienia ze �wiat³em rozproszonym. . Sprawno�æ dobrych kolektorów
s³onecznych oscyluje w okolicach 80%, taka czê�æ energii s³onecznej
padaj¹cej na kolektor, zamienia jest na ciep³o.

Co to oznacza w praktyce? Przy instalacjach ca³orocznych mo¿emy
liczyæ na to, ¿e w polskich warunkach kolektory pokryj¹ nam zapo-
trzebowanie na 60 do 70% ciep³ej wody u¿ytkowej, natomiast je�li
nastawiamy siê na instalacjê kolektorów, które pracowaæ bêd¹ g³ów-
nie w lecie, to w naszych warunkach meteorologicznych uzyskamy
ponad 90% ciep³ej wody tylko ze s³oñca.

Ale jak okre�liæ czy kolektory bêd¹ efektywnie pracowaæ tylko w
lecie czy te¿ w ci¹gu ca³ego roku?

Otó¿ zale¿y to g³ównie od tego, czym dotychczas ogrzewamy nasz¹
wodê u¿ytkow¹. Je�li u¿ywamy do tego celu kot³a na wêgiel lub drew-
no, to nasze kolektory nie sprawdz¹ siê w okresie grzewczym,  ponie-
wa¿ aby ogrzaæ nasz dom tak czy inaczej spalamy w naszym kotle tak¹
sam¹ ilo�æ paliwa. Bezw³adno�æ kot³a wêglowego powoduje, ¿e na-
wet je�li kolektory wyprodukuj¹ pewn¹ ilo�æ ciep³a, wp³ynie to nie-
znacznie, lub co bardziej prawdopodobne wcale, na jego spalanie.
Przychodzi jednak wiosna i przestajemy ogrzewaæ dom, wtedy te¿
kolektory przejmuj¹ produkcjê CWU. Sytuacja mo¿e wygl¹daæ trochê
inaczej je�li dom ogrzewamy gazem, pr¹dem, olejem opa³owym, czy
nawet eko-groszkiem. Bezw³adno�æ kot³ów na ten rodzaj paliwa jest
znacznie mniejsza dlatego ciep³a woda wyprodukowana przez kolek-
tory nawet zim¹ wp³ynie na zapotrzebowanie naszego kot³a na pali-
wo, co równocze�nie odbije siê na naszym portfelu i co za tym idzie na
op³acalno�ci ca³ej inwestycji.

Kolektory dobrej jako�ci powinny nam bezproblemowo dzia³aæ na-
wet 25 lat. To d³ugo. Natomiast zwrot kosztów instalacji powinien
nast¹piæ w okresie od 6 do 16 lat. Oczywi�cie je�li taki zwrot bêdzie
trwa³ powy¿ej 12-14 lat, wtedy op³acalno�æ kolektorów jest do�æ w¹t-
pliwa. Dostêpne na rynku dofinansowania z NFO�iGW wysoko�ci
45% na pewno powoduj¹, ¿e kolektory zwróc¹ nam siê zdecydowanie
szybciej. Jak szybko zwróc¹ siê w konkretnym domu, zale¿y od bar-
dzo wielu czynników i na pewno warto przed podjêciem decyzji zasiê-
gn¹æ informacji u niezale¿nego specjalisty.

Przysz³o�æ jawi siê nam w postaci dro¿ej¹cych paliw takich jak wê-
giel, gaz, energia elektryczna, wszystkie te podwy¿ki sprawiaj¹, ¿e
instalacje takie jak kolektory s³oneczne i podobne stan¹ siê standar-
dem równie¿ na naszych dachach, dlatego warto t¹ technologi¹ zain-
teresowaæ siê ju¿ dzi�. www.slonecznagmina.pl

Program S³oneczna Gmina prowadzony przez fundacjê SOL wspie-
ra instalacje odnawialnych �róde³ energii.

KOLEKTORY S£ONECZNE
- WARTO?

CHROÑ PRZED GRYP¥ SIEBIE
I INNYCH

W krajach klimatu umiarkowanego, jak Polska
co roku mamy do czynienia z zachorowaniami na grypê,
której szczyt przypada na okres od jesieni do wiosny.

Grypa jest to ostra choroba wirusowa, rozprzestrzeniaj¹-
ca siê drog¹ kropelkow¹. Charakterystyczny dla tej choro-
by jest jej gwa³towny pocz¹tek. Pierwsze objawy pojawiaj¹
siê po oko³o 48 godzinach od zaka¿enia i s¹ to: wysoka go-
r¹czka - nawet do 400C, dreszcze, bóle kostno - stawowe w
okolicy pleców i nóg, kaszel, katar, �wiat³owstrêt, os³abienie,
ból g³owy, u niektórych, zw³aszcza u dzieci mog¹ tak¿e wy-
st¹piæ: biegunka i bóle brzucha.

 W niektórych przypadkach grypa mo¿e powodowaæ ta-
kie powik³ania jak: zapalenie p³uc, zapalenie oskrzeli, zapa-
lenie ucha, zaostrzenie chorób przewlek³ych (ju¿ istniej¹-
cych) takich jak choroby serca i choroby p³uc, zapalenie
miê�nia sercowego, zapalenie nerwów oraz zapalenie opon
mózgowo - rdzeniowych. Jest to choroba, która w pew-
nych sytuacjach mo¿e prowadziæ nawet do �mierci. Prak-
tycznie ka¿dy mo¿e zachorowaæ na grypê poniewa¿ wystê-
puje ona na ca³ym �wiecie i przez ca³y rok. Wirusy, które j¹
wywo³uj¹ co roku zmieniaj¹ siê co sprawia, ¿e nale¿y co-
rocznie uaktualniæ sk³ad szczepionki przeciwko grypie.

     Ogólne wskazania profilaktyczne:
Stosowanie ni¿ej wymienionych zasad pozwoli w du¿ym

stopniu zmniejszyæ ryzyko zachorowania na grypê.
1. Zdrowy tryb ¿ycia to nie tylko odpowiednia dieta za-

wieraj¹ca pe³nowarto�ciowe bia³ko (miêso, mleko, sery) oraz
owoce i warzywa, które zawieraj¹ du¿e ilo�ci witaminy C.
Nale¿y równie¿ w³¹czyæ do diety czosnek i cebulê, piæ na-
pary z malin, lipy, tymianku i rumianku. Regularne spo¿y-
wanie posi³ków, odpowiednia ilo�æ snu, aktywno�æ fizycz-
na, wietrzenie pomieszczeñ i utrzymanie w nich temperatu-
ry 17 - 21°C, równie¿ maj¹ du¿e znaczenie w profilaktyce
grypy.

2. Szczepienia ochronne. Przeciw grypie szczepiæ po-
winny siê przede wszystkim osoby zaliczone do grup ryzy-
ka, czyli szczególnie nara¿one na wyst¹pienie powik³añ
grypy. Nale¿¹ do nich osoby powy¿ej 60 roku ¿ycia, chorzy
na przewlek³e choroby uk³adu sercowo - naczyniowego i
oddechowego, oraz dzieci i m³odzie¿ od 6 miesi¹ca do 18
roku ¿ycia. Ze wzglêdów epidemiologicznych szczepieniom
powinny byæ poddawane osoby mog¹ce stanowiæ �ród³o
zaka¿enia dla innych. Dlatego zaleca siê tak¿e szczepienie:
lekarzy, pielêgniarek i pracowników s³u¿b publicznych (np.
policjantów, urzêdników, nauczycieli, ekspedientów skle-
pów).

3. Zapobieganie
-unikaæ bliskiego kontaktu z chorymi osobami, kiedy jest

siê chorym, zostaæ w domu i zachowaæ dystans do osób
zdrowych

-zas³aniaæ usta i nos chusteczk¹ higieniczn¹ podczas ki-
chania i kas³ania, a zu¿yt¹ chusteczkê wyrzuciæ do kosza,
myæ czêsto rêce wod¹ z myd³em co najmniej 20 sek.unikaæ
dotykania oczu, nosa i ust, ¿eby nie roznosiæ zarazków

Pamiêtajmy wiêc o starej zasadzie lekarskiej, ¿e zawsze
lepiej jest zapobiegaæ ni¿ leczyæ oraz o tym, ¿e nie tylko
zara¿amy siê gryp¹ od innych osób, ale równie¿ mo¿emy
stanowiæ �ród³o zaka¿enia dla kolejnych osób

                                  PPI Sanitarny   Alina Mazur-Ciapa

Artyku³ ten jest pierwszym z trzech artyku³ów odnosz¹cych siê do
wykorzystania energii s³onecznej w Polsce.  Drugi po�wiêcony
bêdzie zmianom w nowej ustawie OZE, poruszony w nim zostanie
temat zmian w finansowaniu instalacji solarnych z NFO�iGW
oraz zmian jakie wejd¹ od 2013 roku w nowej ustawie OZE.  W
razie jakichkolwiek uwag lub pytañ, prosimy o kontakt.

Z powa¿aniem, Katarzyna Styczeñ T: 32 445 77 08
Infolinia 801 011 272 E-mail: tychy@slonecznagmina.pl
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ON MNIE PRZEZYWA.....
Przezwiska s¹ - obok nazwisk - rodzajem nazwy osobowej znanej od najdaw-

niejszych czasów. Najwcze�niejszym by³y imiona, do których dodawano prze-
zwiska nazywaj¹ce cechy charakteru lub osobowo�ci b¹d� okre�laj¹ce wyró¿-
niaj¹ce elementy wygl¹du czy upodobañ. Za przezwisko uwa¿a siê ka¿de okre-
�lenie s³u¿¹ce do identyfikacji osoby poza nazwiskiem urzêdowym.

W naszej historii pierwszym przezwiskiem obdarzono Piasta od wykony-
wanego zawodu ko³odzieja, a Boles³awowie to Chrobry, �mia³y, Krzywo-
usty.... Dzisiaj przezwiska zastêpuj¹ nazwiska w ¿yciu �rodowiskowym i
towarzyskim. Funkcjonuj¹ w grupach rówie�niczych, zak³adach pracy, w
�rodowiskach przestêpczych - jako ksywy - oraz w spo³eczno�ciach wiej-
skich. Tu wszyscy znaj¹ siê, wiedz¹ o sobie niemal wszystko. Tutaj te¿
nazwisk u¿ywa siê w dwóch okoliczno�ciach: urzêdowo i w obecno�ci w³a-
�ciciela. A stosuje siê je te¿ z dwóch przyczyn: gdy w jednej wsi mieszka
wiêcej rodzin o tym samym nazwisku lub gdy dana osoba znacz¹co z ró¿-
nych przyczyn wyró¿nia siê spo�ród innych. Najczê�ciej podstaw¹ prze-
zwiska s¹ u³omno�ci fizyczne lub umys³owe, cechy wygl¹du, stroju, spo-
sobu bycia, mówienia...

Zabarwienie uczuciowe przezwisk jest ró¿ne: s¹ obojêtne czyli nie zawie-
raj¹ce tre�ci dodatnich czy ujemnych i z tym godz¹ siê przezwani. Ale s¹ te¿
negatywne i tych nie u¿ywa siê w obecno�ci nazwanego, aby unikn¹æ
obrazy. Ró¿ny jest te¿ ¿ywot przezwisk. Jedne przechodz¹ z pokolenia na
pokolenie, inne odchodz¹ w zapomnienie wraz z w³a�cicielem.

O to przyk³ady przezwisk odnosz¹cych siê do:
- w³a�ciwo�ci zewnêtrznych:
Butel - cz³owiek oty³y, Cholewka - meliorant (cholewy do pachwin),
D³ugoszyja - maj¹ca wysmuk³¹ szyjê,
Garsija - podobieñstwo do bohatera filmu "Znak Zorro"
Hipka - niezaradna dziewczyna, gruba (od hipopotam)
Kicur- mê¿czyzna z wad¹ wzroku, £abajko-cz³owiek o du¿ych stopach,
Za³upa - maj¹cy zwyczaj nak³adania górnej wargi na doln¹.
- cech charakteru:
Breweria - awanturuj¹cy siê, dokazuj¹cy, Papla - plotkara
Louis - lubi¹cy dowcipkowaæ (od Louisa de Funes)
Sknenis - cz³owiek sk¹py, Tchórzyk - boj¹cy siê i ostro¿ny.
- ró¿nych wydarzeñ:
Biedronka - od bluzki czerwonej w czarne kropki,
Gula - od zgrubienia na kolanie, Rurka - po operacji krtani,
Kaskader - ca³o wyszed³ z wypadku samochodowego,
Turkotka - je¿d¿¹cy traktorem marki "Zetor"
- wykonywanego zawodu i upodobañ:  Barman, Farmer, Fliper, Kaszanka,

Moniuszko, Meta, Partyzantka, Salcesonik, Tancor.
- miejsca pochodzenia:
Góralka, Kaszub, Malborczak, Krakowiak, Warszawiak.
- charakterystycznych powiedzonek i przekleñstw:
 Ano, Cholera, Najec (na jedz), Tajojko  (ta joj )
Tudy tudy (wstawka w wypowiedziach).
- wad wymowy: A...seledyn - j¹kaj¹cy siê malarz o kolorze,
Klaudiusz - j¹ka³a, Ziaba - zamienienie stosuj¹cy ¿ i �.
- imion: Beno, Daro, El¿ucha, Kajo (Kazimierz) Pujo (Pawe³) Niusia
 (Henryka), Ole�ka (Aleksandra), Pretia (Piotr), Telo (Teles³aw).
Te przezwiska koñcz¹ swój ¿ywot wraz z nosicielami. Trwa³e, czyli prze-

chodz¹ce na nastêpne pokolenia s¹ przezwiska ca³ych rodzin, utworzone
od imion przodków, np. Adolczaki (Adolf), Albiniaki (Albin), Antyki (Anto-
ni), Jerze (Jerzy). Maj¹ one znaczenie praktyczne - przy takich samych na-
zwiskach - wskazuj¹ o któr¹ rodzinê chodzi.

To, co przedstawili�my nie wyczerpuje zagadnienia przezwisk. Jest ich
znacznie wiêcej, s¹ mniej lub bardziej dowcipne z ró¿nym ³adunkiem humo-
ru, mniej lub bardziej trafne. Ale wszystkie stanowi¹ o kolorycie wsi, inno-
�ci i niepowtarzalno�ci.

                                       Ma³gorzata Mazurkiewicz, Tadeusz Skrzyp

OG£OSZENIE O WYNIKACH
 ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
W dniu 17.12.2012 r. zosta³a zakoñczona zbiórka

publiczna na podstawie decyzji wydanej przez Bur-
mistrza  G³ubczyc nr.SO.V.5311.05.2012 z dn.1708.2012.

Zebrano kwotê 1200z³. (jeden tysi¹c dwie�cie z³)
- szopki bo¿onarodzeniowe 10szt x 20z³ = 200z³.
- stroiki �wi¹teczne du¿e 30szt.x 12z³ = 360z³.
- stroiki �wi¹teczne ma³e 40szt.x 10z³ = 360z³.
- figurki filcowe 48szt.x 5z³ = 240z³.
Kwota ta w ca³o�ci zosta³a wydatkowana
 na przygotowanie paczek �wi¹tecznych
dla podopiecznych �rodowiskowego
Domu Samopomocy w Nowych Go³uszowicach.
Stowarzyszenie Rozwoju
   Spo³eczno - Zawodowego "NAPRZECIW'
                                         Prezes Robert Wyrwalec

OG£OSZENIE O WYNIKACH
ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
W dniu 31.12.2012 r. zosta³a zakoñczona zbiórka

publiczna  na podstawie decyzji wydanej przez Bur-
mistrza  G³ubczyc nr.SO.V.5311.03.2012 z dn.1708.2012.

Zgodnie z planem organizacji zbiórki , którego ce-
lem by³ zakup �rodków pielêgnacyjnych dla Lilianny
Komorowskiej.  Zebrano:

-  zbiórka ofiar do zaplombowanych puszek kwe-
starskich 5495,26 (piec tysiêcy czterysta dziewiêæ-
dziesi¹t piêæ z³oty dwadzie�cia sze�æ groszy)

- z licytacji przedmiotów 2480z³, (dwa tysi¹ce czte-
rysta osiem dziesi¹t z³oty zero groszy)

- z dobrowolnych wp³at na konto 462z³. (czterysta
sze�ædziesi¹t dwa z³ote zero groszy)

Ogó³em zebrano kwotê 8437,26z³  (osiem tysiêcy
czterysta trzydzie�ci siedem z³oty dwadzie�cia sze�æ
groszy) Kwota ta w ca³o�ci zosta³a wydatkowana na
zakup �rodków pielêgnacyjnych dla Lilianny Komo-
rowskiej co jest zgodne z  wystawionymi fakturami.

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju
Spo³eczno-Zawodowego "NAPRZECIW'
                                            Prezes Robert Wyrwalec
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OTWÓRZ SWE
SERCE�

Otwórz swe serce na Zbawi-
ciela./ Jego przyj�cie na �wiat,

to wiara i nadzieja. / G³êbia
mi³o�ci, skarbnica ³ask,

Rado�æ ducha, pokoju
znak./Otwórz swe serce na bli�-
niego /I spróbuj pokochaæ,
jak siebie samego.

¯yczliwo�æ, u�miech,
pomocna d³oñ-

Tak niewiele trzeba,
 by by³ szczê�liwy on.

Otwórz swe serce
na otaczaj¹cy �wiat.
Rozejrzyj siê woko³o,
a dostrze¿esz Boga �lad.
Kontempluj naturê,
podziwiaj jej piêkno,
Dbaj o �rodowisko,
wszak jeste� jego czê�ci¹!

Maria Farasiewicz

INTEGRACJA
Integracja- dziesiêæ liter,
Przysz³o�æ dzieci pokrzyw-

dzonych, / Szansa bycia pe³no-
sprawnym /Cz³onkiem grupy,
klasy, szko³y.

W spo³eczeñstwie funkcjo-
nowaæ, /Razem wzrastaæ,
uczyæ, bawiæ, / Skoro los nie
taki ³askaw, / Wiêc spróbuj-
my �wiat naprawiæ.

Tolerancja, akceptacja- /
Wa¿ne s³owa mi³y bracie. /Czy
dostrzegasz wokó³ siebie

Dzieci chorych izolacjê?

Cz³owiek czêstokroæ har-
dzieje, / Kiedy siê mu dobrze
dzieje, / A w minucie mo¿e stra-
ciæ / Zdrowie, szczê�cie, swoje
¿ycie.

O wra¿liwo�æ, zrozumienie/
Apelujê, wzywam szczerze! /
Dzi� bariery likwidujmy,/ Jed-
no�æ, równo�æ / - wa¿ne cele!

Wszak jeste�my tacy sami, /
S³oñce, rado�æ dla ka¿dego./
Trochê serca i u�miechu, / A
codzienno�æ siê odmieni.

Zawsze i o ka¿dej porze/
Wspomnij tych, / co mo¿e inni.

Nie lito�ci potrzebuj¹, /
 Lecz przyja�ni i� mi³o�ci.

       Maria Farasiewicz

O PIOTRZE MACHU  - WSPOMNIENIE
Piotr Mach. Nasz Piotr. Zgas³y przed czasem. Ten sam, któ-

ry ponad trzy lata, obarczony brzemieniem niepe³nosprawno-
�ci po amputacji nogi, zmaga³ siê z nowotworem. Heroicznie. I
choæ odszed³ do wieczno�ci (+ 30.12.2012r.) jego pamiêæ pozo-
stanie wci¹¿ ¿ywa. Wszak da³ nam �wiadectwo.

�wiadectwo woli walki, ale przede wszystkim wiary, nadziei
i mi³o�ci. Mi³o�ci do matki, rodzeñstwa, �wiata i ludzi. Chcia³
¿yæ. Nie dla siebie, lecz innych. Tych, dla których los nie by³
³askawy. Chorych, cierpi¹cych.  Pragn¹³ czyniæ dobro.

Mia³ marzenia �
Zawsze ¿yczliwy, u�miech-

niêty, pe³en osobistego uroku.
Optymista nawet w nieuleczal-
nej chorobie ! Mi³y, pogodny,
przyjacielski. "�wietny ch³o-
pak!" - tak o nim mówiono.

By³ DJ-em. Pisa³ teksty pio-
senek. Tak. Wzruszaj¹ce utwo-
ry o charakterze egzystencjal-
nym,  z nutk¹ rado�ci, ale te¿
nostalgii i cierpienia� Pisa³ o
tych, którzy "odeszli, ale nie
przegrali". A mo¿e pod�wiado-
mie czu³, ¿e wkrótce do³¹czy

do ich grona? Grona bohaterów�
Nasz Piotrek. Uczeñ klasy III k liceum profilowanego Zespo-

³u Szkó³ Mechanicznych . Mia³ nauczanie indywidualne. Jak¿e
pragn¹³ uczêszczaæ do szko³y razem z m³odzie¿¹. Doje¿d¿aæ z
Branic. Tak po prostu, autobusem. Okrutny los pozbawi³ go tej
mo¿liwo�ci. Zamiast �wiadectwa ukoñczenia szko³y czy cen-
zurki maturalnej - napis nagrobkowy. Paradox.

Wiele nas ³¹czy³o. Integracja, dzia³alno�æ na rzecz niepe³no-
sprawnych, koncerty charytatywne, wspólne przedsiêwziêcia.
W ostatnim programie BEZ BARIER    (7 listopada 2012r.), jemu
dedykowanym, nie móg³ ju¿ wyst¹piæ. W³a�nie wtedy rak za-
atakowa³ ze zdwojon¹ si³¹! Ca³a widownia go pozdrawia³a. Pan
Wojciech  Chuchla nie szczêdzi³ ciep³ych s³ów pod adresem
Piotrka. Wszak by³ z nim ca³y czas - od pocz¹tku do koñca. A
tu¿ przed �mierci¹ us³ysza³ jego ostatnie wyszeptane pragnie-
nie - "móc wzi¹æ g³êboki oddech�" £zy siê cisn¹ do oczu.
Wracaj¹c do programu. Nikt wtedy nie przypuszcza³, ¿e to ostatni
dla "¿ywego" Piotrka. Kolejny mo¿e byæ li tylko "ku pamiêci"

Nasz Piotr. Ten sam, który 3 grudnia 2011r. podczas obcho-
dów �wiatowego Dnia Osób Niepe³nosprawnych, jako go�æ
specjalny w Gimnazjum w Baborowie �piewa³, rapowa³, dzieli³
siê refleksj¹, oklaskiwany gromkimi brawami. Ten sam, który
podczas IX edycji programu integracyjnego w MOK pokaza³
siê w protezie, tak d³ugo zreszt¹ wyczekiwanej, a któr¹ nie
zd¹¿y³ siê nacieszyæ � Jego ostatnia wola-przekazaæ protezê

potrzebuj¹cym.                 Ci�nie siê pytanie: "Dlaczego?".
Ale to pytanie retoryczne. Tylko Bóg zna odpowied�.
Nie mog³am uczestniczyæ w jego ostatniej drodze. O ironio! A

tak bardzo chcia³am. Zapalenie oskrzeli na dwa tygodnie przy-
ku³o mnie do ³ó¿ka. Dzieñ przed pogrzebem zadzwoni³am do
mamy Piotra z kondolencjami. Wspania³a kobieta. D³ugo roz-
mawia³y�my, ¿ywi¹c nadziejê, ¿e �mieræ Piotrusia nie pójdzie na
marne i dla wielu ludzi bêdzie swoist¹ "lekcj¹" pokory. Lekcj¹, z
której tak m³odzi jak i starsi wyci¹gn¹ w³a�ciwe wnioski.

 Czy rzeczywi�cie ? �Piotr Mach. Nasz Piotr �
                                                            Maria Farasiewicz

O KONCERCIE  U
FRANCISZKANÓW

W niedzielê 6 stycznia w uro-
czysto�æ Objawienia Pañskie-
go w Ko�ciele  OO. Francisz-
kanów odby³ siê Koncert Bo¿o-
narodzeniowy przygotowany
przez Mariê Farasiewicz, a wy-
konany przez  zespó³ wokalno-
instrumentalny MARIEL oraz
aktorów teatru TRADYCJA
Zespo³u Szkó³ Mechanicznych
w G³ubczycach. Go�ciem spe-
cjalnym koncertu by³ 18-letni
obiecuj¹cy �piewak bas-baryto-
nowy, g³ubczyczanin -Tomasz
Wierzba.

W programie koncertu obok
nowoczesnych pastora³ek i
wierszy autorstwa Marii Fara-
siewicz wybrzmia³y tak¿e trady-
cyjne kolêdy oraz przepojone
refleksj¹ i modlitw¹ rozwa¿ania
o Narodzeniu Pañskim. Nie za-
brak³o w nich odniesieñ do po-
staci Trzech Króli.

Tak oto wykonawcy poezj¹ i
pie�ni¹ oddali pok³on i cze�æ
Bo¿ej Dziecinie, wy�piewali jej
chwa³ê i z³o¿yli ho³d.

Wiernych, tak licznie zgroma-
dzonych we franciszkañskiej
�wi¹tyni, zjednoczy³ u�cisk d³o-
ni, a wspólnie od�piewany ,,
Znak pokoju" niejednego wzru-
szy³. ̄ ywio³owo reaguj¹ca pu-
bliczno�æ, gromkimi brawami
nagrodzi³a wystêpuj¹cych, któ-

rzy przybyli na zaproszenie Ojca
Gwardiana Aureliusza Ku³akie-
wicza.

W koncercie wyst¹pili: ro-
dzeñstwo - Maria Farasiewicz i
Wies³aw Wierzba z synem To-
maszem, Beata Krzaczkowska,
Kazimierz £ankowski,, Monika
Sabatowicz i Mieczys³aw Zaj¹c.

         Z Wiadomo�ci
                TV G³ubczyce
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W nocy 6-7 stycznia n/n sprawca na terenie gospodarstwa
rolnego w miejscowo�ciach Nowe Go³uszowice, Zopowy, Wi-
dok i G³ubczyce Sady poprzez rozciêcie  16 foliowych worków
z kiszon¹ pasz¹ dla zwierz¹t z kolb kukurydzy i wys³odków
buraków dokona³ zniszczenia mienia   na szkodê  jednej z g³ub-
czyckich rolniczych firm.

 Policjanci do chwili obecnej wykonuj¹ czynno�ci, zabezpie-
czaj¹ �lady  w celu wykrycia sprawcy. W³a�ciciel firmy oszaco-
wa³ starty na oko³o 80 tys z³.

W dniu 13 stycznia o godz 1:00 w miejscowo�ci Mokre do-
sz³o do po¿aru  domu jednorodzinnego w którym �mieræ po-
nios³o dwóch mê¿czyzn w wieku 66 i 40 lat. Policjanci na miej-
scu wykonali czynno�ci  pod nadzorem Prokuratora.

W dniu 13 stycznia dosz³o tak¿e do nag³ego zgonu 84-let-
niej kobiety w miejscowo�ci Zawiszyce. Kobieta ta zosta³a zna-
leziona w swoim  domu . Prawdopodobnie przyczyn¹ �mierci
by³o zaczadzenie, gdy¿ w pokoju przy piecu kaflowym sk³ado-
wane by³o drewno opa³owe, które prawdopodobnie uleg³o sa-
mozap³onowi w wyniku czego nadpali³a siê czê�æ pod³ogi.
Zw³oki kobiety zosta³y zabezpieczone. Na miejscu nadzór spra-
wowa³ Prokurator

Apelujemy do Pañstwa o zachowanie szczególnej ostro¿no-
�ci podczas  ogrzewania mieszkañ i naszych domów szcze-
gólnie w tym okresie.

 W dniu 13 stycznia g³ubczyccy policjanci brali udzia³ w
zabezpieczeniu 21 Fina³u Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Pomo-
cy na terenie ca³ego powiatu. Policjanci nie zanotowali ¿ad-
nych zdarzeñ. Ca³a akcja przebieg³a bezpiecznie i  bardzo spraw-
nie. (foto str. 1)

m³. asp. mgr Wojciech Nowakowski
 Tel.798032502

INFORMACJE KP POLICJI XII GMINNY PRZEGL¥D
INSCENIZACJI

BO¯ONARODZENIOWYCH
 "DO SZOPY HEJ PASTERZE"

G£UBCZYCE 2013
     10 stycznia 2013r. odby³a siê dwunasta edycja gminnego
przegl¹du inscenizacji bo¿onarodzeniowych pod patronatem
Burmistrza G³ubczyc Jana Krówki.  Organizatoram przegl¹du s¹
Miejski O�rodek Kultury i  Zarz¹d O�wiaty Kultury i Sportu
     W tym roku mogli�my zobaczyæ 11 zespo³ów, które
zaprezentowa³y siê w trzech kategoriach: przedszkola
(Przedszkole Nr 1, 2, 3, Przedszkole z Lisiêcic), szko³y
podstawowe (Szko³a Podstawowa Nr 1, Publiczna Szko³a
Podstawowa z Grobnik, Szko³a Podstawowa z Pietrowic, Szko³a
Podstawowa z Lisiêcic) oraz Gimnazjum Nr 1 i gimnazjum SOSW.
     Poza konkursem wyst¹pi³ zespó³ Stowarzyszenia Rodziców
Dzieci "Tacy sami". Wystêpy m³odych artystów ocenia³o jury
w sk³adzie: ks. Krzysztof  Cie�lak, Waldemar Lankauf oraz Józef
Kaniowski.
   Ka¿dy z uczestników otrzyma³ s³odk¹ niespodziankê, a  zespó³
nagrodê ksi¹¿kow¹. Z roku na rok mo¿emy zauwa¿yæ wy¿szy
poziom artystyczny uczestników, coraz ³adniejsze stroje,
dekoracje i ciekawe scenariusze, co �wiadczy o zaanga¿owaniu
nie tylko m³odych artystów, ale tak¿e ich opiekunów.
  Wszystkim wykonawcom, ich rodzicom oraz opiekunom
serdecznie gratulujemy!!!                          M. S., MOK

W dniu 12.01.2013 w G³ubczycach odby³ siê Krajowy Turniej
Juniorów  M³odszych i M³odzików M³odszych. Nasi podopieczni
zdobyli na tych zawodach   najwiêcej medali. Oto wyniki zawod-
ników LKS Technik G³ubczyce

 Gra pojedyncza juniorów m³odszych/m³odzików m³odszych
 1 m. - Przemys³aw Szyd³owski,  2 m. - Robert Mirga
 3 m. - Dawid Mazur / 1 m. - Laura Berestecka
 Gra podwójna juniorów m³odszych
 1 m. - Robert Mirga/ Dawid Mazur
 2 m. - Przemys³aw Szyd³owski/ Micha³ Ka�mierczak
 3 m. - Sebastian Obrycki/ Micha³ Ustimowicz
Gra pojedyncza m³odzików m³odszych
1 m. - Patryk Kobeluch,  2 m. - KordianKobylnik
 3 m. - Maciej Matusz
 Gra podwójna m³odzików m³odszych
 1 m. - Patryk Kobeluch/ Maciej Matusz
 2 m. - Kordian Kobylnik/ Maciej Siemigiowski
 3 m. - Bartosz Ga³¹zka/ Karol �lepecki
 3 m. - Jakub Mazur/ Szymon �lepecki

KRAJOWY TURNIEJ BADMINTONA

" NARODZI£ SIÊ JEZUS
 W BETLEJEMSKIEJ SZOPIE�"
�wiêta Bo¿ego Narodzenia to czas spokoju, mi³o�ci, rado�ci i

pojednania, na który wszyscy czekaj¹ z wielkim utêsknieniem.
To równie¿ czas na to, aby zatrzymaæ siê chocia¿ na chwilê w
nat³oku i gonitwie codziennych spraw i obowi¹zków. Zatrzymaæ
siê i prze¿yæ wspania³e chwile refleksji i zadumy. 19 grudnia 2012
roku w Przedszkolu w Zopowych dzieci przedstawi³y Jase³ka dla
rodziców oraz wszystkich mieszkañców pobliskich miejscowo-
�ci: Zubrzyce, Zopowy i Zopowy Osiedle.

Piêkna scenografia, kolorowe stroje sprawi³y, ¿e wszyscy pra-
cownicy przedszkola, rodzice, zaproszeni go�cie z zaintereso-
waniem s³uchali dzieci, które swoim wyst¹pieniem wprowadzi³y
wszystkich w szczególny, magiczny �wi¹teczny nastrój.

Podczas 30 minutowego spektaklu mogli�my przenie�æ siê do
czasów, gdy na �wiat przyszed³ Jezus.

Przedszkolaki bardzo zaanga¿owa³y siê w przygotowanie czê-
�ci artystycznej, piêknie nauczy³y siê swoich ról, kolêd i pasto-
ra³ek, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Nie zabrak³o
równie¿ s³odkiego poczêstunku dla wszystkich zaproszonych
go�ci i rodziców, którzy znale�li czas, by w skupieniu obejrzeæ
wzruszaj¹ce widowisko.

Ca³e przedsiêwziêcie by³o niezwykle udane, o czym �wiadczy-
³y liczne podziêkowania dla dzieci i nauczycieli zaanga¿owanych
w spotkanie. Pozostaje nam jedynie ¿ywiæ nadziejê, ¿e przed-
stawienia jase³kowe stan¹ siê tradycj¹ naszego przedszkola.

                                                 mgr Krystyna Zapotoczna
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W ekskluzywnym TURNIEJU VIKING CUP W SKOVDE W
SZWECJI w  dniach 29.03-01.04.2012 uczestniczy³a piêciooso-
bowa ekipa zawodników KSTaekwondo  G³ubczyce w sk³adzie:
Marta Wsiaki, Dawid Wsiaki, Kamila Ciechanowska, Karolina
Konik i Bartosz S³odkowski, pod wodz¹ trenera Daniela Jano.

 W turnieju wziê³o udzia³ ponad 420 zawodników z 17 pañstw
w tym reprezentacje Australii, Kanady, Argentyny, Rosji, Nie-
miec, Szwecji, Finlandii, Holandii, Hiszpanii, W³och, Szkocji,
Anglii, Kazachstanu, Czech, Irlandii, Norwegii i Polski. ....

Razem zdobyli�my
trzy z³ote medale, je-
den srebrny i jeden
br¹zowy co �wiadczy
o poziomie naszych
zawodników i do-
brym przygotowaniu
do nadchodz¹cych
Mistrzostw Polski i
Pucharu �wiata.

XXVII MISTRZO-
STWA EUROPY TAEKWON-DO w S³oweñskim Mariborze roz-
grywane w dniach 19-22. 04. 2012  zgromadzi³y 486 zawodników
z 28 krajów. Dawid Wsiaki zaj¹³ I miejsce w dru¿ynowych te-
stach si³y i III w dru¿ynowych walkach.

PIÊÆ MEDALI Z MISTRZOSTW POLSKI TAEKWONDO
Sezon 2012 by³ bardzo udany dla zawodników Klubu Sporto-

wego Taekwon-do  G³ubczyce prowadzonych przez trenera Da-
niela Jano, wywalczyli oni a¿ 5 medali na Mistrzostwach Polski
Seniorów, Juniorów i Juniorów M³odszych.

Podczas XXV MISTRZOSTW  POLSKI  SENIORÓW  w
Ciechanowie Paulina Szpak zdoby³a srebrny medal w konkuren-
cji uk³adów formalnych kobiet. Za� Bartosz S³odkowski na co
dzieñ startuj¹cy w kategorii wiekowej juniora wywalczy³ br¹zo-
wy medal w mocno obsadzonej kategorii powy¿ej 80kg. Niestety
Dawid i Marta Wsiaki lecz¹ kontuzje co zmniejszy³o szanse na

wiêksz¹ ilo�æ medali.
 XXI MISTRZO-

STWA POLSKIJU-
NIORÓW  zosta³y ro-
zegrane w Rybniku  w
dniach 25-26 maja  w
czasie których za-
szczytny tytu³ Wice-
mistrza Polski po mini-
malnie przegranej wal-
ce fina³owej zdoby³
Micha³ Jano w konku-
rencji  do 52kg.

W Nowej Rudzie- S³upiec w dniach 1-3 czerwiec odby³y siê
XIX MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW M£ODSZYCH.
Po zdecydowanie wygranej walce fina³owej na najwy¿szym miej-
scu podium stanê³a Kamila Ciechanowska zdobywaj¹c z³oty
medal i tytu³ Mistrzyni Polski w kategorii do 50kg. W kategorii
do 48kg Daniel Go³¹b po minimalnie przegranej walce fina³owej
zdoby³ tytu³ Wicemistrza Polski.

 Podsumowuj¹c -  5 medali zdobytych w 3 najwa¿niejszych
turniejach ogólnopolskich �wiadczy o wysokim poziomie G³ub-
czyckich zawodników i rokuje na kolejne sukcesy w przysz³ym
sezonie.

CZTERY Z£OTE MEDALE  Z PUCHARU �WIATA
Od 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   43 pañstw: Dla naszych  kadrowiczów
by³ to wa¿ny sprawdzian w przygotowaniach do przysz³orocz-
nych Mistrzostw �wiata w Hiszpanii. Trójka naszych klubowych

zawodników Kamila Ciechanowska, Da-
wid Wsiaki i Bartosz S³odkowski brali
udzia³ w zgrupowaniu Kadry Narodowej
w O�rodku Przygotowañ Olimpijskich w
Spale.  Klub Sportowy Taekwondo w

G³ubczycach oprócz naszych reprezentantów Polski na tej pre-
sti¿owej imprezie sportowej reprezentowali: Marta Wsiaki, Pau-
lina Szpak, Karolina Konik, Mateusz H³ady³owicz i trener Daniel
Jano. Wspania³y wystêp na Pucharze �wiata odnotowali nasi
juniorzy: Kamila Ciechanowska I m. walki do 50 kg i II m. techniki
specjalne, zosta³a tak¿e uznana najlepsz¹ juniork¹ zawodów i
wyró¿niona piêknym pucharem , Karolina Konik  I m. walki do 60
kg, II m. techniki specjalne i IIm. walki dru¿ynowe, Bartosz S³od-
kowski I m. walki w kategorii otwartej, seniorzy: Mateusz H³ady-
³owicz I m. techniki specjalne, II m walki do 63 kg, III m. walki
dru¿ynowe, Paulina Szpak III m. walki dru¿ynowe, Marta Wsiaki
niestety uleg³a w trzeciej walce zawodniczce z Irlandii aktualnej
wicemistrzyni Europy i finalistce tych zawodów, Dawid Wsiaki
wygrywaj¹c dwie walki przegra³ z Argentyñczykiem wielokrot-
nym medalist¹ Mistrzostw  �wiata.

To by³ wspania³y start zawodników KST G³ubczyce. Rokuje
on bardzo dobrze na przysz³y rok, w którym to bêd¹ odbywaæ
siê Mistrzostwa Europy i najwa¿niejsza impreza roku 2013 Mi-
strzostwa �wiata w Hiszpanii. Mam nadzieje, ¿e po takich wy-
stêpach w Pucharze �wiata w Kadrze Narodowej znajd¹ siê na-
stêpni nasi zawodnicy. Chcia³bym pogratulowaæ tak wspania³e-
go wystêpu wszystkim naszym zawodnikom

                                                                    Daniel Jano.

TAEKWONDO G£UBCZYCE W 2012 R
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Rok 2012 Ludowy Klub Sportowy �Technik G³ubczyce�
 zamyka  dobrymi osi¹gniêciami sportowymi
Na Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Badmintonie
Bia³ystok 2012 zawodnicy Technika zdobyli 11 medali:
 Przemys³aw Wacha - z³oto gra pojedyncza
 Wojciech Szkudlarczyk - z³oto gra mieszana , srebro gra po
 Agnieszka Wojtkowsk - z³ota gra mieszana, z³oto gra podw.
 Natalia Pocztowiak - z³oto gra podwójna, srebro gra miesz.
 Aleksandra Walaszek-br¹z gra pojedyncza, br¹z gra podw.
 Aneta Wojtkowska-br¹z gra pojedyncza ,br¹z gra podw.
Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów i M³odzie¿ow-

ców w G³ubczycach w  których zawodnicy Technika zdobyli w
kategorii juniorów: Kinga Haracz - br¹z w grze mieszanej, Do-
minik Stebnicki - br¹z w grze pojedynczej,  w kategorii m³o-
dzie¿owców Aneta Wojtkowska -  z³oto w grze pojedynczej i
srebro w grze mieszanej, Katarzyna Macedoñska - srebro w
grze pojedynczej i z³oto w grze podwójnej, Justyna Pasternak
- srebro w grze podwójnej i br¹z w grze mieszanej, Przemys³aw
Urban - br¹z w grze podwójnej.

Olimpiada Londyn 2012 - Przemys³aw Wacha zdoby³  kwa-
lifikacje i reprezentowa³ polskê  w Igrzyskach.

Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³odzie¿y
Przemys³aw Szyd³owski zdoby³ br¹zowy medal
 Na  Akademickich Mistrzostwach �wiata  Agnieszka Wojt-

kowska z Wojtkiem Szkudlarczykiem zdobyli br¹zowy medal
W Dru¿ynowych Mistrzostwach Polski w sezonie 2011/12

LKS Technik zdoby³  srebrny medal.
Wprawdzie w sezonie 2012/13 LKS Technik zawiesi³ wystê-

py w Ekstraklasie, z  powodów finansowych i organizacyj-
nych, mamy nadziejê ¿e po zmianie systemu rozgrywek ligo-
wych powróci gry.

Zawodnicy LKS Technik startowali pod opiek¹ trenerów
Bo¿eny Haracz i Przemys³awa Krawca,  w licznych turniejach
krajowych we wszystkich kategoriach wiekowych z licznymi
sukcesami i mog¹ rok 2012 zaliczyæ do udanych.

NAJLEPSZE  WYNIKI  ZAWODNIKÓW W 2012R
OD JUNIORA  DO DZIECI
Dominik Stebnicki - cz³onek Kadry Narodowej Juniorów
  - Mistrzostwa Polski Juniorów 16-18.03.2012 G³ubczyce
     III miejsce gra pojedyncza
  - Miêdzynarodowe Mistrzostwa S³owacji Juniorów
 9-11.11.2012 Dubnica nad Vahom   I m. gra podwójna
  - Miêdzynarodowe Mistrzostwa Czech Juniorów
 16-18.11.2012 Orlova -   I miejsce gra podwójna
 Kinga Haracz - junior   - Mistrzostwa Polski Juniorów
 16-18.03.2012 G³ubczyce  III miejsce gra mieszana
Przemys³aw Szyd³owski - junior m³odszy, cz³onek
 Kadry   Narodowej Juniorów
  - Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y
 28.06-1.07.2012 Kraków III miejsce - gra podwójna
  - Miêdzynarodowy Turniej Juniorów  Izrael
  30.03-1.04.2012 - III m. gra pojedyncza, II m. gra podwójna
  - Miêdzynarodowy Turniej Juniorów M³odszych Mazovia
Cup 9-11.03.2012 P³oñsk -II m.gra poj. IIm.gra podw.
  - Miêdzynarodowy Turniej Juniorów M³odszych
 28-30.09.2012 Suchedniów  II miejsce - gra podwójna
  - Miêdzynarodowy Turniej Juniorów M³odszych Silesia
  Cup 22.09.2012 G³ubczyce
    I m.  gra pojedyncza,   - II m. gra podwójna

ROK 2012 W  LKS TECHNIK G£UBCZYCE
Robert Mirga - junior m³odszy
  - Miêdzynarodowy Turniej Juniorów M³.  Silesia Cup
22.09.2012 G³ubczyce  I m. gra podwójna
Dawid Mazur - junior m³odszy
  - Miêdzynarodowy Turniej Juniorów M³odszych Silesia Cup
22.09.2012 G³ubczyce,  I miejsce gra podwójna
Sebastian Obrycki - junior m³odszy
  - Miêdzynarodowy Turniej Juniorów M³odszych
28-30.09.2012 Suchedniów   I miejsce gra mieszana
Patryk Kobeluch - m³odzik m³odszy
  - Miêdzynarodowy Turniej M³odzików M³odszych Silesia
Cup 22.09.2012 G³ubczyce  I m. gra pojedyncza, I m. gra podw.
  - Miêdzynarodowy Turniej M³odzików M³odszych 28-
30.09.2012 Suchedniów,   I m. gra poj. I miejsce gra podwójna
  - Miêdzynarodowy Turniej Mazovia Cup
26-28.10.2012 Sochocin,    III m. gra pojedyncza, I m. gra podw.
  - Miêdzynarodowy Turniej M³odzików M³odszych
1-2.12.2012 Warszawa.   I m. gra pojedyncza, I m. gra podw.
Maciej Matusz - m³odzik m³odszy
  - Miêdzynarodowy Turniej M³odzików M³odszych Silesia
Cup 22.09.2012 G³ubczyce,II m. gra pojedyncza, I m. gra podw.
 - Miêdzynarodowy Turniej M³odzików M³odszych
28-30.09.2012 Suchedniów  II m. gra pojedyncza, I m. gra podw.
- Miêdzynarodowy Turniej Mazovia Cup
26-28.10.2012 Sochocin,  II m. gra pojedyncza, Im. gra podw.
Miêdzynarodowy Turniej M³odzików M³odszych
1-2.12.2012 Warszawa,  III m. gra pojedyncza, I m. gra podw.
Kordian Kobylnik - m³odzik m³odszy
    - Miêdzynarodowy Turniej M³odzików M³odszych
28-30.09.2012 Suchedniów,  III m. gra podwójna
   - Miêdzynarodowy Turniej Mazovia Cup
26-28.10.2012 Sochocin, I m. gra pojedyncza, II m. gra podw.
   -Miêdzynarodowy Turniej M³odzików M³odszych 1-
2.12.2012 Warszawa, II m. gra pojedyncza, II m. gra podwójna
Maciej Siemiginowski - m³odzik m³odszy
    - Miêdzynarodowy Turniej M³odzików M³odszych Silesia
Cup 22.09.2012 G³ubczyce, III miejsce gra pojedyncza
   - Miêdzynarodowy Turniej Mazovia Cup
26-28.10.2012 Sochocin,  III m. gra pojedyncza, II m. gra podw.
   -Miêdzynarodowy Turniej M³odzików M³odszych
1-2.12.2012 Warszawa,  III m. gra poj., II m. gra podwójna
Bartosz Ga³¹zka - m³odzik m³odszy
   - Miêdzynarodowy Turniej M³odzików M³odszych Silesia

Cup 22.09.2012 G³ubczyce, II miejsce gra podwójna
    - Miêdzynarodowy Turniej M³odzików M³odszych
28-30.09.2012 Suchedniów,  III m. gra podwójna
Karol �lepecki - m³odzik m³odszy
   - Miêdzynarodowy Turniej M³odzików M³odszych Silesia

Cup 22.09.2012 G³ubczyce,  II m. gra podwójna
   - Miêdzynarodowy Turniej Mini Silesia Cup
10.11.2012 G³ubczyce,
 Szymon �lepecki - ¿acy  I m. gra pojedyncza
Jakub Mazur - ¿acy  II m. gra pojedyncza
Julia Korowiecka - ¿acy  III m. gra pojedyncza
Angelika Kowarska - dzieci  I m. gra pojedyncza
   - Krajowy Turniej M³odzika M³odszego
 17.11.2012 G³ubczyce, Im. gra pojedyncza
Laura Berestecka - m³odzik m³odszy
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TYGRYSKI
 W KRNOVIE
W ramach wspó³pracy polsko-

czeskiej, tym razem dzieci z gru-
py "Tygryski" pojecha³y do swo-
ich czeskich przyjació³ z Krnova,
aby wraz z nimi wspólnie kolêdo-
waæ przy choince.

Spotkanie to odby³o siê w dniu
w dniu 11 grudnia 2012 roku. Roz-
poczêli�my je od zwiedzania wspa-
nia³ego Ratusza w Krnovie, w któ-
rym serdecznie przywita³a nas wi-
cestarostka Renata Ramanazova
W�ród wielu atrakcji, naszych
przedszkolaków najbardziej za-
chwyci³a wystawa plastyczna z
ozdobami choinkowymi wykona-
nymi przez dzieci z czeskich przed-
szkoli, która znajdowa³a siê na ko-
rytarzu Ratusza. Na po¿egnanie z
Pani¹ Wicestarostk¹ dzieci za�pie-
wa³y kolêdê i zosta³y poczêstowa-
ne s³odyczami oraz obdarowane
upominkami.

Pó�niej udali�my siê do przed-
szkola, gdzie uczêszczaj¹ nasi cze-
scy przyjaciele i tam przy piêknie
przystrojonej choince ogl¹dali�my
przygotowane przez nich wystêpy,
gor¹cymi brawami nagradzaj¹c ko-
lejne prezentacje. Nastêpnie "Ty-
gryski" za�piewa³y nasze tradycyj-
ne, polskie kolêdy. Wytworzy³a siê
mi³a, �wi¹teczna atmosfera.

 Po wystêpach jeszcze przez
chwilê dzieci razem spêdza³y czas
na  zabawie, a gdy nadesz³a pora
obiadu, wyruszyli�my do restaura-
cji "Koliba", aby tam zje�æ wspól-
ny posi³ek.

Niestety tak mi³o spêdzone chwi-
le szybko up³ynê³y i po obiedzie
wrócili�my do swojego Puchatko-
wa.

Olga Wiercioch
 - Przedszkole Nr 2

WIGILIA W
PRZEDSZKOLU  3

Zwyczaj uroczystego obcho-
dzenia Wigilii w naszym przed-
szkolu jest kultywowany od po-
cz¹tku istnienia placówki, za-
równo w "starszakach" jak i
"maluchach" a nawet w ¿³obku.

Wyznaczonego dnia  sala jest
�wi¹tecznie dekorowana. Rzêdy
sto³ów nakryte, jak nakazuje tra-
dycja bia³ym obrusem. Na ob-
rusie siano, wieñce �wi¹teczne,
jab³ka, pomarañcze, orzechy,
pierniki, które dzieci upiek³y
podczas "piernikowego �wiê-
ta"i inne ³akocie i ... oczywi�cie
op³atek.

Dzieci od�wiêtnie ubrane s³u-
chaj¹ ¿yczeñ dyrekcji przed-
szkola, wspólnie �piewamy ko-
lêdy przy choince pachn¹cej la-
sem i sk³adaj¹c sobie ¿yczenia
dzielimy siê op³atkiem.

Tradycj¹ jest te¿ s³uchanie ko-
lêd granych przez naszych ab-
solwentów, którzy s¹ obecnie

uczniami szko³y muzycznej. W
tym roku  Wigiliê poprzedzi³y
Jase³ka przygotowane przez
czteroletnie "Pszczó³ki", które to
zdoby³y zainteresowanie nawet
tak wymagaj¹cej publiczno�ci
jak maluszki ze ¿³obka.

Wigilijny obiad to zawsze da-
nia tradycyjne, np. barszczyk
czy ryba, które szybko znikaj¹ z
talerzyków nawet niejadków.

Tegoroczn¹ Wigiliê obchodzi-
li�my  20 grudnia, jak zawsze
by³o bardzo uroczy�cie i �tra-
dycyjnie.

Anna Komplikowicz
- Serwetnicka
Barbara Bo¿êcka
Przedszkole nr 3

Promocja projektu
 WSPÓ£PRACA  PRZEDSZKOLA

 MIKULÁ�SKÁ Z KRNOVA
I PRZEDSZKOLA NR 2

W 2012 roku zrealizowany zosta³ projekt "Przedszkola
bez granic" - Wspólna podró¿ do ba�ni. W projekcie wziê-
³o udzia³ Przedszkole Publiczne z Krnova, Mikulá�ská 8
oraz Przedszkole nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi im.
Kubusia Puchatka z G³ubczyc.

W ci¹gu roku dzieci prze¿y³y razem kilka wspania³ych
dni. Projekt przyczyni³ siê do kontynuacji wspó³pracy obu
przedszkoli, która rozpoczê³a siê w 2010 roku. Dzieciom i
nauczycielom przyniós³ wiele nowych pomys³ów a rodzi-
com umo¿liwi³ aktywny udzia³ i odwiedzenie przedszkoli
za granic¹. W marcu odby³a siê pierwsza wspólna impreza
dla dzieci w Krnowie - rysujemy bajki. Po przyje�dzie dzie-

ci zosta³y przywitane prawdziwymi ksiê¿nicz-
kami, które zajmowa³y siê dzieæmi przez ca³y
czas ich odwiedzin. Dzieci malowa³y, wycina³y
oraz klei³y postacie z bajek, bardziej do�wiad-
czone próbowa³y je narysowaæ. Przez ca³y ten
czas s³ucha³y bajkowe piosenki w jêzyku cze-
skim i jêzyku polskim. Z utworzonych prac zo-
sta³a zorganizowana ma³a wystawka w Przed-
szkolu publicznym w Krnovie, która po tygodniu
powêdrowa³a do polskiego przedszkola.

 W kwietniu dzieci z Krnova przyjecha³y do G³ubczyc.
Przywioz³y ze sob¹ zestaw klocków do budowy zamków.
Dzieci razem zbudowa³y zamek, niektóre  po�wiêci³y czas
rysuj¹c zamek i ksiê¿niczkê.

W maju dzieci wspólnie zwiedzi³y zamek w Linhartowych.
Na dziedziñcu zosta³ zorganizowany koncert piosenek z
bajek, a polskie dzieci zatañczy³y królewskiego Poloneza.
W Mie�cie Albrechtice czeka³o na dzieci pokonanie toru
przeszkód, aby uratowaæ ksiê¿niczkê.

W czerwcu w Krnovie odby³y siê obchody dzieciêcych
imienin bajkowym karnawa³em, konkursami i dzieciêc¹
dyskotek¹. Po wakacjach dzieci odwiedzi³y przedszkole w
Krnovie razem z rodzicami. Po obejrzeniu wnêtrza wspól-
nie z rodzicami pe³ni³y zadania - zdobi³y domek z piernika,
nawleka³y koraliki dla ksiê¿niczek, przewozi³y pierniczki do
domku z piernika i inne. �wiêta Bo¿ego Narodzenia �wiê-
towa³y wspólnie w Polsce robi¹c dekoracje �wi¹teczne, a
w Krnovie zorganizowano koncert u drzewka �wi¹teczne-
go. By³y te¿ drobne prezenty dla wszystkich dzieci.

W  Nowym Roku dzieci mog¹ cieszyæ siê z dalszej wspó³-
pracy i wspania³ych spotkañ.         Hrazdirová Hana
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wia-

domo�ci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umiesz-
czeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczy-
cach w dniu:

1. 04.01.2013 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomo�ci prze-
znaczone do zbycia:

a/ nieruchomo�ci lokalowe po³o¿one w G³ubczycach przy ul.
Powstañców nr 8/4, ul. Powstañców nr 44/4, ul. Krakowskiej nr
4/1, ul. Krakowskiej nr 3d/9, ul. Krakowskiej nr 8/15, ul. Krakow-
skiej nr 3c/6, ul. Krakowskiej nr 9/10;

b/ nieruchomo�ci zabudowanej budynkiem by³ej szko³y pod-
stawowej po³o¿onej w Grobnikach przy ul. �w. Jana nr 14, ozna-
czonej wg ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 696 o pow. 0,2500 ha.

Z dniem 15.02.2013 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
mo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2010 r. nr
102, poz. 651 z pó�n. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie
o nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy lub odrêb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a�cicielem zby-
wanej nieruchomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci tej nieru-
chomo�ci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

2. 08.01.2013 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zby-
cia nieruchomo�æ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul.
Chrobrego nr 10/8.

Z dniem 19.02.2013 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
mo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2010 r. nr
102, poz. 651 z pó�n. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie
o nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy lub odrêb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a�cicielem zby-
wanej nieruchomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci tej nieru-
chomo�ci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

3. 16.01.2013 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zby-
cia nieruchomo�æ niezabudowan¹, po³o¿on¹ we wsi War³ów,
gmina Dobrodzieñ pow. oleski, oznaczon¹ wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 419/7 o powierzchni 0,5000 ha.

Z dniem 27.02.2013 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomo-
�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2010 r. nr
102, poz. 651 z pó�n. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie
o nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy lub odrêb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a�cicielem zby-
wanej nieruchomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci tej nieru-
chomo�ci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

5. 09.01.2013 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomo�æ prze-
znaczon¹ do oddania w dzier¿awê, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy
ul. Kopernika, oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako czê�æ
dzia³ek nr 504/9 i nr 504/16 o powierzchni 0,5242 ha.

G£OS G£UBCZYC  Z DOSTAW¥  DO DOMU
Je�li nie chcesz  "polowaæ" w sklepach na G³os G³ubczyc,
mo¿esz mieæ dostawê do domu (równie¿ za granicê)
w wersji elektronicznej,  prze�lij 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 wcze�niej ni¿
 wersja     papierowa do sklepów.

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
I. w dniu 12 lutego 2013 r. odbêd¹ siê:
1. I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-

ruchomo�æ niezabudowanej oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 44 o powierzchni 1,5000 ha, po³o¿onej w
obrêbie gruntów wsi Lwowiany. Cena wywo³awcza do przetar-
gu wynosi 56.582,00 z³. Wadium wynosi 5.700,00 z³.

2. IV przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomo�ci zabudowanej budynkiem 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 35.000,00 z³.
Wadium wynosi 3.500,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu
lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 7 lutego
2013 r.

II. w dniu 19 lutego 2013 r. odbêd¹ siê:
1. II 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
71.416,00 z³. Wadium wynosi 7.200,00 z³.

2. III przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomo�æ zabudowanej ruinami budynku mieszkalnego prze-
znaczonego do rozbiórki, oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 31 o powierzchni 0,3700 ha, po³o¿onej we wsi
Krasne Pole. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 16.176,00
z³ + VAT. Wadium wynosi 1.620,00 z³.

3. III 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 9.175,00 z³ +
VAT. Wadium wynosi 920,00 z³.

4. IV 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 do przetargu wynosi 1.925,00 z³.

Wadium wynosi 200,00 z³.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie

wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu
lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 14 lutego
2013 r.

III. w dniu 26 lutego 2013 r.
odbêdzie siê I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprze-

da¿y nieruchomo�æ niezabudowanej oznaczonej wed³ug ewi-
dencji gruntów jako dzia³ka nr 1000/19 o pow.  0,0909 ha, po³o¿o-
nej w G³ubczycach przy ul. Mickiewicza. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 100.000,00 z³. Wadium wynosi 10.000,00 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 19 lutego 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 (pokój nr 20) -
telefon 77 485 30 21 wewnêtrzny 222 i 223 lub w internecie na
stronie WWW.glubczyce.pl
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PROGRAM  HARCERSKIEJ AKCJI  ZIMOWEJ  2013
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ HARCERSTWA, URZ¥D MIEJSKI , ZARZ¥D O�WIATY, KULTURY I SPORTU,

SZKO£Y PODSTAWOWE Z TERENU POWIATU G£UBCZYCKIEGO
BAZA I SZTAB  AKCJI ZIMOWEJ -SZKO£A PODSTAWOWA NR 2,  RATUSZ - SALA POD ANIO£AMI, MOK

INFORMACJI UDZIELA KH ZHP G£UBCZYCE, TEL. 77-485-26-78 LUB 603 53 69 13
UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY DRUGIE �NIADANIE, OPIEKÊ INSTRUKTORSK¥, UBEZPIECZENIE,

 WSZYSTKIE FORMY ZAJÊÆ - KULTURALNE, SPORTOWE I TURYSTYCZNE S¥ BEZP£ATNE.
OPRÓCZ PROGRAMU RAMOWEGO MAMY PROPOZYCJÊ GIER I ZABAW ZWI¥ZANYCH ZE SPORTAMI ZIMOWYMI

W ZALE¯NO�CI OD WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH.
PROGRAM BÊDZIE NA BIE¯¥CO UZUPE£NIANY PRZEZ SZTAB HARCERSKIEJ AKCJI ZIMOWEJ 2013.

PONIEDZIA£EK 28.01.2013r.  Ratusz sala Pod Anio³ami
10.00 Rozpoczêcie HAZ 2012, zapoznanie  z programem, regulamina-

mi i zasadami  udzia³u w imprezach, rajdach, biwakach, wycieczkach i
spotkaniach

11-14.00 Zajêcia �wietlicowe: gry planszowe, zabawy, konkursy, �pie-
wanki.  Turniej tenisa sto³owego.  Konkurs plastyczny.Konkurs bajko-
wy dla  najm³odszych. Harcerska Akcja Zimowa

WTOREK 29.01.2013r.   Ratusz sala Pod Anio³ami
10-14.00 Zajêcia �wietlicowe:gry planszowe, zabawy, konkursy, �pie-

wanki. Basen.Turniej tenisa sto³owego, gry, zabawy.  Konkurs bajkowy
dla  najm³odszych. Konkurs plastyczny. Indeks Sprawno�ci Fizycznej -
zajêcia ogólnorozwojowe. Gra terenowa G³ubczyce - Park Miejski

  9-15.00 Wyjazd na lodowisko
�RODA 30.01.2013r.   Ratusz sala Pod Anio³ami
10-14.00 Zajêcia �wietlicowe: gry planszowe, zabawy, konkursy, �pie-

wanki. Basen.Pokaz sprzêtu �l¹skiej Stra¿y Granicznej Racibórz. Turniej
tenisa sto³owego. Konkurs bajkowy dla najm³odszych. Karaoke.  In-
deks Sprawno�ci Fizycznej - zajêcia ogólnorozwojowe. Konkurs pla-
styczny.Gra terenowa - Marysieñka Las

  9-15.00 Wyjazd na lodowisko
CZWARTEK 31.01.2013r. Ratusz sala Pod Anio³ami
10-14.00 Zajêcia �wietlicowe: gry planszowe, zabawy, konkursy, �pie-

wanki. Basenj. Turniej halowej pi³ki no¿nej o Puchar Burmistrza G³ub-
czyc - Hala ZOKIS  (kat. Szkó³ Podstawowych), Turniej tenisa sto³owe-
go, Konkurs bajkowy dla najm³odszych.  Karaoke. Konkurs plastyczny.
Indeks Sprawno�ci Fizycznej - zajêcia ogólnorozwojowe. Gra terenowa
- G³ubczyce - Kamienio³omy - Stanica �ciborzyce M.

  9-15.00 Wyjazd na lodowisko
PI¥TEK 01.02.2013r. Ratusz sala Pod Anio³ami
10-14.00 Zajêcia �wietlicowe: gry planszowe, zabawy, konkursy, �pie-

wanki. Basen. Turniej halowej pi³ki no¿nej o Puchar Burmistrza G³ub-
czyc - Hala ZOKIS (kat. Gimnazjalna) Turniej tenisa sto³owego. Kon-
kurs bajkowy dla najm³odszych. Karaoke. Konkurs plastyczny. Indeks
Sprawno�ci Fizycznej - zajêcia ogólnorozwojowe. Gra terenowa KPPol

  9-15.00 Wyjazd na lodowisko
SOBOTA 02.02.2013r. Ratusz sala Pod Anio³ami
10-14.00 Zajêcia �wietlicowe: gry planszowe, zabawy, konkursy, �pie-

wanki. Basen. Turniej halowej pi³ki no¿nej o Puchar Burmistrza G³ub-
czyc - Hala ZOKIS (kat. Gimnazjalna). Turniej tenisa sto³owego. Kon-
kurs bajkowy dla najm³odszych. Karaoke. Konkurs plastyczny. Indeks
Sprawno�ci Fizycznej - zajêcia ogólnorozwojowe

  9-15.00 Wyjazd na lodowisko
10-18.00 Warsztaty szkoleniowe dla funkcyjnych dru¿yn harcerskich

w Stanicy, Pietrowice G³ubczyckie

PONIEDZIA£EK 04.02.2013r.  sala Pod Anio³ami
10-14.00 Zajêcia �wietlicowe: gry planszowe, zabawy,

konkursy, �piewanki. Basen. Turniej tenisa sto³owego, gry
i zabawy.  Konkurs  bajkowy dla najm³odszych. Karaoke.
Konkurs plastyczny. Indeks Sprawno�ci Fizycznej - zajê-
cia ogólnorozwojowe. Rajd pieszy G³ubczyce - Strzelnica -

  9-15 Wyjazd na lodowisko - codziennie
WTOREK 05.02.2013r.  sala Pod Anio³ami
10-14.00  Zajêcia �wietlicowe: gry planszowe, zabawy,

konkursy, �piewanki. Basen. Turniej halowej pi³ki no¿nej
o Puchar Dyrektora ZOKIS (kat. Gimnazjum). Turniej teni-
sa sto³owego. Konkurs bajkowy dla najm³odszych. Kara-
oke. Konkurs plastyczny.  Indeks Sprawno�ci Fizycznej -
zajêcia ogólnorozwojowe.  Gra terenowa KPPolicji

PONIEDZIA£EK 04.02.2013r. sala Pod Anio³ami
10-14.00 Zajêcia �wietlicowe: gry planszowe, zabawy,

konkursy, �piewanki, Basen, Turniej tenisa sto³owego, gry
i zabawy, Konkurs  bajkowy dla najm³odszych, Karaoke.
Konkurs plastyczny. Indeks Sprawno�ci Fizycznej - zajê-
cia ogólnorozwojowe. Rajd pieszy G³ubczyce - Strzelnica -

WTOREK 05.02.2013r.  sala Pod Anio³ami
10-16.00  Zajêcia �wietlicowe: gry planszowe, zabawy,

konkursy, �piewanki. Basen.Turniej halowej pi³ki no¿nej
o Puchar Dyrektora ZOKIS (kat. Gimnazjum). Turniej teni-
sa sto³owego.  Konkurs bajkowy dla najm³odszych. Kara-
oke.Konkurs plastyczny. Indeks Sprawno�ci Fizycznej -
zajêcia ogólnorozwojowe. Gra terenowa Komenda PPol

PI¥TEK 08.02.2013r. Ratusz sala Pod Anio³ami
10-12.00 Zajêcia �wietlicowe: gry planszowe, zabawy,

konkursy, �piewanki. Basen. Turniej tenisa sto³owego.
Zwiedzanie Ratusza Miejskiego i wie¿y widokowej. Kon-
kurs bajkowy dla  najm³odszych. Konkurs plastyczny. In-
deks Sprawno�ci Fizycznej - zajêcia ogólnorozwojowe.

12-15.00 Bal przebierañców (przebranie obowi¹zkowe)
- zakoñczenie Zimy w Mie�cie

8-18.00 Przegl¹d Opolskiej Piosenki Harc. (warsztaty)
SOBOTA 09.02.2013r. Ratusz sala Pod Anio³ami
10-14.00 Zajêcia �wietlicowe: gry planszowe, zabawy,

konkursy, �piewanki. Basen. Turniej halowej pi³ki no¿nej
o Puchar Burmistrza G³ubczyc - Hala ZOKIS (kat.Gimna-
zjalna).Turniej tenisa sto³owego. Konkurs bajkowy dla
najm³odszych. Karaoke. Konkurs plastyczny. Indeks
Sprawno�ci Fizycznej - zajêcia ogólnorozwojowe

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ HARCERSTWA W G£UBCZYCACH  Nr KRS: 0000151717
         PRZEKA¯ 1% DLA HARCERSTWA

Nasze cele to: -wychowanie m³odego cz³owieka w duchu harcerskich idea³ów, - organizacja czynnego wypoczynku poza-
lekcyjnego dla dzieci i m³odzie¿y z naszego powiatu, - rozwijanie zainteresowañ i popularyzacja turystyki, sportu, kultury i

zdrowego stylu ¿ycia, - organizacja Harcerskiej Akcji Letniej, Harcerskiej Akcji Zimowej, biwaków, rajdów,  wspieranie
gromad i dru¿yn harcerskich w ich dzia³aniu, szkolenie kadry instruktorskiej i funkcyjnych

ADRES: ul. Ko�ciuszki 24, 48-100 G³ubczyce, woj. Opolskie, tel/fax 0774852678
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Serdecznie Witamy 22 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych w grudniu 2012 w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach, Rodzicom  -  Gratulujemy!

Fotografie  noworodków:  KADR Studio Fotograficzno - Filmowe Janusz Baczkur,
G³ubczyce,  Grunwaldzka 2, 77 485 31 07,  662 065 354

OG£OSZENIE
SPRZEDAM MIESZKANIE 125M2, 5 POKOI,

KUCHNIA, £AZIENKA, SPI¯ARKA, 5 PIWNIC,
 POMIESZCZENIA GOSPODARCZE,

2 SZOPKI, 2 GARA¯E,  PODWÓRKO I GRÓD.
MIEJSCOWO�Æ PO£O¯ONA 7KM

OD G£UBCZYC.  TELEFON  660-140-983

MIESZKANIE (60,25 M2) W POBLI¯U SZPITALA
W SPOKOJNEJ KAMIENICY (IP.) DO WYNAJÊCIA.

KUCHNIA, PRZEDPOKÓJ, £AZIENKA
 - WYPOSA¯ONE KOMFORTOWO, (MEBLE, KUCHNIA GAZOWA Z
WYCI¥GIEM, PIEKARNIK ELEKTRYCZNY, LODÓWKA Z ZAMRA-

¯ARK¥, ZMYWARKA , PIEC  GAZOWY DWUFUNKCYJNY)
2 POKOJE WOLNE, PIWNICA

TEL. 691516102

Walecka Milena
c.Anny Dzier¿kowice

08.11.2012 16.55 4150-59

Baczyñska Milena
c.Joanny Baborów

20.12.2012 12.00 2850-52

Chrobostowska Olivia
c.Urszuli Bogdanowice
31.12.2012 23.30 3000-56

Chuchro Ja� s.Kata-
rzyny G³ubczyce Sady
29.12.2012 9.10 3100-56

Fedorowicz Zofia
c.Magdaleny Równe

22.12.2012 11.55 2750-53

Garguliñska Julia c.
Ewy Racibórz

18.12.2012 7.55 3200-57

Groñski Marcin
s.Natali G³ubczyce

07.12.2012 13.15 3140-53

Jasiñska £ucja c.Alicji
Milice 04.12.2012 13.45

3350-53

Jórków Mateusz
s.Eweliny N.Go³u.

12.12 2012 2.25 2900-52

Kabat Alan
s.Bogumi³y Pilszcz

07.12.2012 12.00 2800-54

Kli� Julia c.Agnieszki
Dzier¿ys³aw 03.12.2012

22.35 3740-58

Korta Maja c.Jolanty
Kietrz 21.12.2012 14.15

2700-51

Malina Maja c.Marty
G³ubczyce 24.12.2012

10.45 3600-57

Mazur Adam s.Ma³go-
rzaty Bogdanowice

20.12.2012 8.30 3300-57

Mazur Jakub s.Pauliny
Bogdanowice

06.12.2012 20.55 3750-58

Pañczyszyn Krzysztof
s.Anny Gadzowice

06.12.2012 8.40 3800-58

Polaczek Oliwia
c.Anety W³odzienin Kol.
31.12.2012 15.20 3350-56

Rother Wiktoria
c.Agnieszki Lewice

03.12.2012 8.30 3800-59

Siembieda Wojtek
s.Sylwi Kietrz

15.12.2012 18.05 3200-56

Zapotoczna Amelia
c.Wioletty Kietrz

21.12.2012 17.15 2400-51
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