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

Rady Miejskiej Burmistrz G³ubczyc Kazimierz Naumczyk Jan Krówka

10.11.2014 - ZLOT HUFCA ZHP,  11.11.2014 - NARODOWE ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI  (str.5/6/17/20)

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Pañstwu spokój i radoœæ.
Niech ka¿da chwila Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia ¿yje w³asnym piêknem,

a Nowy Rok obdaruje Pañstwa pomyœlnoœci¹ i szczêœciem.
Najpiêkniejszych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia

 ¿ycz¹
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej                                         Burmistrz

Kazimierz Naumczyk                                                       Adam Krupa
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BISKUP JÓZEF MARCIN NATHAN
I JEGO DZIE£O ZNÓW S¥ RAZEM

BRANICE, 8.11.2014  (str.3)

OBCHODY JUBILEUSZOWE
20 - LECIA TEATRU "TRADYCJA"

* * *
11 LAT BEZ BARIER (3-5.11.2014)

                                          (str. 4)
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            BISKUP  ANDRZEJ CZAJA
Ordynariusz Diecezji Opolskiej

 - miesiêcznik „Zygzak” wydanie specjalne,
nr 179 listopad 2014 - S³owo wstêpne

    Gdy w pierwszym roku mojej biskupiej pos³ugi przyjecha³em do Branic,
s³ysza³em wiele o wk³adzie pana dyrektora Krzysztofa Nazimka w dzie³o
ratowania Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicz-
nie Chorych im. Biskupa Józefa Marcina Nathana. O tym biskupie po raz
pierwszy us³ysza³em w czasie studiów w seminarium w Nysie. Opowiada³ mi
o nim pochodz¹cy z T³ustomost ks. Henryk Bensz. Podczas mojej wi-
zyty w Branicach dane mi by³o osobiœcie siê przekonaæ o niezwyk³ym
rozmachu, niepowtarzalnym i ponadczasowym charakterze jego dzie³a,
ca³ego kompleksu szpitalnego, który bardzo trafnie od samego pocz¹t-
ku nazywano "Miasteczkiem Mi³osierdzia". Odwiedzi³em wtedy tak¿e
grób biskupa Nathana i pomyœla³em: Szkoda, ¿e nie spoczywa w miej-
scu, które za³o¿y³, tym bardziej, ¿e bardzo chcia³, aby pochowano go w
Branicach. Pojawi³a siê te¿ sugestia, ¿e mo¿e by³oby warto spróbowaæ
sprowadziæ prochy biskupa do Branic?
        Wielk¹ radoœci¹ zatem napawa fakt, ¿e 8 listopada 2014 roku zostanie
wype³niona ostatnia wola biskupa Nathana. Po 67 latach spoczynku na
cmentarzu w Opawie trumna z jego cia³em zostanie z³o¿ona w przygotowa-
nym sarkofagu, w koœciele pw. Œwiêtej Rodziny w Branicach.
To miasto biskup Józef ukocha³ ca³ym sercem i jemu poœwiêci³ swoje ¿ycie,
wype³nione w szczególnoœci pos³ug¹ chorym i cierpi¹cym. Z myœl¹ o cho-
rych psychicznie wybudowa³ 26 obiektów leczniczych, w których prawie
2000 pacjentów znalaz³o miejsce wsparcia i ocalenia. Jako takie "Miasteczko
Mi³osierdzia" biskupa Nathana jest trwa³ym pomnikiem Cz³owieka, który
¿ycie poœwiêci³ Bogu i ludziom najbardziej potrzebuj¹cym, czyli chorym
psychicznie. Dobrze siê wiêc sta³o, ¿e w 1997 roku, w 50. rocznicê jego
œmierci, szpital w Branicach - decyzj¹ ówczesnego Wojewody Opolskiego -
otrzyma³ imiê Ks. Biskupa Józefa Nathana.
Przez ca³e ¿ycie by³ wierny swojej dewizie ¿yciowej: "mimo przeciwnoœci
dzia³aæ” i wed³ug relacji œwiadków jego zawsze uœmiechniêta i zawsze czyn-
na postawa wywiera³a niezwykle pozytywny wp³yw na nastrój panuj¹-
cy w dawnym zak³adzie. Niestety, i sam zosta³ doœwiadczony wielkim
cierpieniem, kiedy najpierw musia³ opuœciæ wraz z chorymi zak³ad, któ-
ry zosta³ zbombardowany , a potem , ju¿ po wojnie zosta³ przymusowo
przesiedlony z Branic do Opawy i miesi¹c póŸniej zmar³ na wygnaniu.
Na ³o¿u smierci mówi³ jeszcze: „Bóg wszystko zabra³. Jestem jak Hiob.
Ale wiary siê nie wypar³em”.
Wszystkim, którzy przez tak wiele lat troszczyli siê i od-wiedzali grób bisku-
pa Nathana, którzy zanosili modlitwy w jego intencji, nale¿¹ siê s³owa uzna-
nia i wdziêcznoœci. Bardzo dziêkujê biskupowi Franciszkowi Lobkoviczowi
za zrozumienie i zgodê na translacjê doczesnych szcz¹tków Za³o¿yciela
"Miasteczka Mi³osierdzia" do œwi¹tyni w Branicach. Wielkie s³owa wdziêczno-
œci kierujê do wszystkich, którym bliska by³a myœl o przeniesieniu prochów
biskupa do Branic, którzy to dzie³o wspierali i zaanga¿owali siê w jego realizacjê.
Nasz udzia³ w uroczystoœciach przeniesienia prochów biskupa Nathana z
Opawy do Branic niech bêdzie wspania³ym podziêkowaniem i oddaniem
czci temu wielkiemu synowi i dobrodziejowi branickiej ziemi, jej Pasterzowi z
wielk¹ "wyobraŸni¹ mi³osierdzia".
  Panu Bogu zawierzam dalszy rozwój pamiêci o Nim poœród nas, nie wyklu-
czaj¹c rozwoju czci i kultu. Myœlê, ¿e w biskupie Nathanie, jego ¿yciu, po-
s³ugiwaniu i dziele mi³osierdzia mo¿na znaleŸæ wiele inspiracji i wa¿kich tre-
œci dla naszego ¿ycia, zw³aszcza realizacji przykazania mi³oœci Boga i bliŸnie-
go w dzisiejszych uwarunkowaniach œwiata, na pograniczu Moraw i Œl¹ska.
Tego wszystkim ¿yczê i wszystkich zachêcam do rozs³awiania osoby i dzie³a
naszego wielkiego Rodaka i Pasterza Koœcio³a.
                                                                     Biskup Opolski  Andrzej Czaja

BISKUP JÓZEF MARCIN NATHAN I JEGO DZIE£O ZNÓW S¥ RAZEM
KRZYSZTOF NAZIMEK

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego
 Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

             im. Ks. Bpa J. Nathana w Branicach
       8 listopada 2014 r. to data, która w historii Szpi-
tala w Branicach zamyka okres 68 lat nieobecnoœci
biskupa Józefa Marcina Nathana w miejscu jego do-
ros³ego ¿ycia i pracy.
     Biskup Józef Nathan by³ cz³owiekiem wielu ta-len-
tów - dobry i wra¿liwy kap³an, budowniczy, agro-
nom, sprawny organizator opieki medycznej i socjal-
nej, inicjator wiêkszoœci przedsiêwziêæ w ówczesnym
szpitalu. Zorganizowa³ go jako samo-dzieln¹, nieza-
le¿n¹, stale rozwijaj¹c¹ siê instytucjê funkcjonuj¹c¹
w formie fundacji spo³ecznej. Szpital posiada³ wów-
czas oprócz obiektów stricte szpital-nych: w³asne
gospodarstwo rolne, rzeŸniê, m³yn, piekarniê, cegiel-
niê, kot³owniê, pralniê, w³asne ujêcie wody, i w sen-
sie gospodarczym by³ samowystar-czaln¹ instytucj¹.
Biskup Nathan swoj¹ pasj¹, wizjonerstwem, otwar-
toœci¹ na potrzeby chorych, bez wzglêdu na wiarê,
narodowoœæ czy status spo³eczny, inspirowa³ tych,
którzy go otaczali. Sprawia³, ¿e ludzie chorzy, a szcze-
gólnie chorzy psychicznie, znaleŸli w bra-nickiem
"Miasteczku Mi³osierdzia" azyl - miejsce, w którym
choroba nie by³a ujm¹, a cz³owiek i jego dobro by³y
priorytetem. Doskonale rozumia³ po-trzeby chorych
i stara³ siê zapewniæ im wszechstron-n¹ opiek¹. Na
bie¿¹co wprowadza³ nowatorskie metody terapii, ota-
cza³ chorych piêknem architektury, która by³a do-
skonale wkomponowana w zieleñ parków i kwitn¹-
cych ogrodów. W centrum kompleksu szpitalne-
go z inicjatywy biskupa Nathana zbudowany zo-
sta³ piêkny koœció³ pw. Œwiêtej Rodziny. W szpi-
talu funkcjonowa³y równie¿: sala teatralna, ba-
sen, boisko, krêgielnia itp.
Dzisiejszy szpital posiada 476 ³ó¿ek, 7 oddzia³ów szpi-
talnych, zatrudnia 390 pracowników, w tym 28 leka-
rzy. Wiêkszoœæ oddzia³ów jest wyremontowana,
wszystkie maj¹ odpowiednie wyposa¿enie medycz-
ne i gospodarcze, mamy w³asn¹ wyremontowan¹
kuchniê, ale szpital wymaga jeszcze wielu lat inwe-
stycji i remontów, aby mo¿na by³o powiedzieæ, ¿e ju¿
dorównaliœmy osi¹gniêciom Biskupa.
Przed nami jeszcze wiele pracy, ale mamy na-dziejê,
¿e zapa³u nam nie zabraknie, a przy trudnych przed-
siêwziêciach spotykaæ bêdziemy ludzi ¿yczliwych.
W tych dzia³aniach niech inspiruje nas ¿yciowe motto
biskupa Nathana: "Mimo przeciw-noœci dzia³aæ".
Dzisiejsza uroczystoœæ powrotu Biskupa do Branic
to oddanie szacunku cz³owiekowi, z którego po-my-
s³ów, pasji, pracy i osi¹gniêæ korzystamy obecnie
my -pracownicy i nasi pacjenci. To równie¿, a mo¿e
przede wszystkim, akt sprawiedliwoœci naprawiaj¹-
cy wyrz¹dzon¹ Mu niegdyœ krzywdê, jak równie¿
spe³nienie Jego ostatniej woli.
                           Dyrektor szpitala
                                                                      (foto str.2)

Wiêcej o dziele Bpa JM Nathana
w Kalendarzu G³ubczyckim 2015
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O JUBILEUSZU TRADYCJI
           W dniach 27 - 30 paŸdziernika br. mia³y miejsce uroczy-
ste obchody jubileuszowe 20 - lecia teatru "Tradycja" Zespo³u
Szkó³ Mechanicznych, za³o¿onego i prowadzonego spo³ecznie
przez Mariê Farasiewicz.
    Obchody te zainaugurowane zosta³y wieczorem autorskim Marii
Farasiewicz zatytu³owanym "TEKSTY W ROZSYPCE". Spotka-
nie to odby³o siê 27 paŸdziernika o godz. 19.00 w klubie "Na
skrzy¿owaniu" Miejskiego Oœrodka Kultury. Maria Farasiewicz z
licznie zgromadzonymi podzieli³a siê sw¹ twórczoœci¹. W ponad
dwugodzinnym programie przytoczy³a utwory prozatorskie, w
tym fragmenty swych opowieœci autobiograficznych, barwne
reporta¿e, teksty o charakterze wspomnieniowym, wiersze tema-
tyczne, refleksyjne, okolicznoœciowe i inne. Nie mog³o te¿ za-
brakn¹æ poezji œpiewanej z muzyk¹ Józefa Kaniowskiego.
W kolejnym dniu,  w mury g³ubczyckiego "Mechanika" przyby³
goœæ specjalny - Marek Nêdza, absolwent tej szko³y, zawodowy
aktor Teatru im. Stefana Jaracza w £odzi. Spotka³ siê z m³odzie¿¹,
dyrekcj¹ i nauczycielami ZSM, gdzie stawia³ pierwsze kroki sce-
niczne w Teatrze TRADYCJA. W sposób barwny opowiada³ o
swojej przygodzie z teatrem i pracy zawodowej. By³y wspomnie-
nia i wzruszenia.
Jeszcze tego samego dnia  w sali widowiskowej MOK  Marek
Nêdza przeprowadzi³ warsztaty aktorskie dla ponad 20 - osobo-
wej grupy m³odzie¿y z "Mechanika". Takie warsztaty odby³y siê
równie¿ w dniu nastêpnym.
W ramach obchodów jubileuszowych Mietek Zaj¹c - od lat sied-
miu zwi¹zany z teatrem TRADYCJA, w szko³ach ponadgimna-
zjalnych G³ubczyc zaprezentowa³ monodram "Sk¹d ta wra¿liwoœæ"
Ireneusza Iredyñskiego w re¿yserii Marii Farasiewicz. 29 paŸ-
dziernika w ZSM oraz w ZSCKR, zaœ 30 paŸdziernika w Zespole
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych. M³odzie¿ doceni³a jednoosobowe
zmagania Mietka z nie³atw¹ materi¹ dramaturgiczn¹, nagradzaj¹c
go gromkimi i ¿ywio³owymi brawami.
Uwieñczeniem jubileuszowych obchodów by³a niew¹tpliwie uro-
czysta gala.  Ró¿norodny pod wzglêdem formy i stylu 3 - godzin-
ny koncert jubileuszowy prowadzili Maria Farasiewicz oraz Zbi-
gniew Zió³ko- dyrektor MOK.
Tego jubileuszowego wieczoru na widowni zasiedli przedstawiciele
w³adz samorz¹dowych ze starost¹ Józefem Kozin¹ i wicestarost¹
Iren¹ Sap¹ na czele, radni ró¿nych szczebli, byli dyrektorzy ZSM,
emerytowani i obecni nauczyciele, animatorzy kultury z ró¿nych
zak¹tków Opolszczyzny, uczniowie i absolwenci "Mechanika", ów-
czeœni i obecni aktorzy TRADYCJI, sympatycy i inni.
Wiele wra¿eñ artystycznych dostarczy³ wokalny wystêp Marka
Nêdzy, który podzieli³ siê z widowni¹ swymi refleksjami, a tak¿e Ar-
kadiusza Kulki, jednego z pierwszych aktorów "TRADYCJI", który
przyby³ z Warszawy. Punktem kulminacyjnym programu by³y nie-
w¹tpliwie liczne gratulacje, laudacje, ¿yczenia, podziêkowania kiero-
wane na rêce pani Marii Farasiewicz, twórczyni teatru.
Oto pan Marsza³ek Województwa Opolskiego nada³ Marii Farasie-
wicz odznakê Honorow¹ " Za zas³ugi dla Województwa Opolskiego".
W jego imieniu wrêczenia tej zaszczytnej odznaki dokona³ radny
Sejmiku Wojewódzkiego - Zbigniew Zió³ko. On tak¿e wrêczy³
symboliczn¹ statuetkê za 20 lat wspó³pracy z MOK. Ponadto
reprezentuj¹ca Urz¹d Marsza³kowski w Opolu - Joanna Wilk wrê-
czy³a Marii Farasiewicz laudacjê od pana Marsza³ka skierowan¹
do jej osoby oraz teatru TRADYCJA. Z kolei dyrektor szko³y Jan
£ata odczyta³ publicznie gratulacje i ¿yczenia od Opolskiego
Kuratora Oœwiaty - Haliny Bilik. By³y s³owa wdziêcznoœci od
burmistrza, reprezentowanego przez Przewodnicz¹cego Rady

Miejskiej - Kazimierza Naumczyka i œrodowiska Kresowiaków
oraz wicestarosty Ireny Sapy. Do ciep³ych ¿yczeñ i dowodów
uznania do³¹czy³a siê prezes ZNP - Xenia Wac³awik, jak i prezes
klubu HDK - El¿bieta Kubal. Wiele mi³ych s³ów pad³o z ust dy-
rektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego - Tedeusza Eckerta, a tak¿e
samorz¹du uczniowskiego ZSM reprezentowanego przez jego
opiekuna El¿bietê Œmidodê i grupê m³odzie¿y. By³y kwiaty od
absolwentów - by³ych cz³onków teatru TRADYCJA i wzruszaj¹-
ce s³owa wdziêcznoœci od Mietka Zaj¹ca. Zaœ wierszowana hi-
storia TRADYCJI autorstwa wicedyrektor Ilony Klepackiej wzbu-
dzi³a powszechny aplauz.
Wa¿nym momentem gali by³o wrêczenie Marii Farasiweicz najwa¿-
niejszego odznaczenia harcerskiego tzw. lilijki "Niezawodny Przyja-
ciel", bêd¹cej najwy¿szym uznaniem i podziêkowaniem za oddan¹
pomoc Komendzie Hufca ZHP G³ubczyce. Ow¹ lilijkê wrêczy³ Ko-
mendant Hufca ZHP - Ryszard Kañtoch w imieniu Adama Krupy -
przewodnicz¹cego Rady Przyjació³ Harcerstwa, burmistrza Jana Krów-
ki i w³asnym. Bukiety kwiatów , upominki, statuetki, to dowody uzna-
nia za 20 - lecie dzia³alnoœci teatru TRADYCJA, szereg osi¹gniêæ
szczebla wojewódzkiego i centralnego oraz wspó³tworzenie ¿ycia
kulturalnego lokalnego œrodowiska i regionu.
     W bogatym programie koncertu galowego teatr "TRADYCJA"
ZSM zaprezentowa³ szeœæ interesuj¹cych i zabawnych ods³on
satyrycznych. Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ wystêpów wokalnych przy
akompaniamencie i z muzyk¹ Józefa Kaniowskiego. Ponadto
wspó³pracuj¹cy z TRADYCJ¥ tancerze Opolskiej Szko³y Tañca
ROYAL DANCE CENTER filia G³ubczyce Tomasza Nawrockiego
uatrakcyjnili galê jubileuszow¹ ciekawymi uk³adami tanecznymi.
Podczas uroczystoœci Maria Farasiewicz  podziêkowa³a liczne-
mu gronu wspó³pracowników za ¿yczliwoœæ, okazan¹ pomoc,
wsparcie i zrozumienie. Wrêczy³a przy tym dyplomy i symbolicz-
ne kwiaty. Telewizja G³ubczyc zarejestrowa³a koncert galowy
XX - lecia teatru TRADYCJA, który w stosownym czasie zosta-
nie wyemitowany.                                    MS           (foto str. 2)

11 LAT BEZ BARIER
   W dniach 3 i 5 listopada br. o godz. 17.00 w sali widowiskowej
Miejskiego Oœrodka Kultury  w ramach G³ubczyckich Dni Kultu-
ry odby³a siê jedenasta edycja programu integracyjnego BEZ
BARIER.  Twórc¹, re¿yserem i prowadz¹c¹ program od jego zara-
nia jest Maria Farasiewicz - spo³ecznik i rzecznik idei integracji na
ziemi g³ubczyckiej.
    BEZ BARIER to swoista lekcja tolerancji, akceptacji i solidary-
zmu z tymi, dla których los nie by³ ³askawy, bo obarczy³ brzemie-
niem niepe³nosprawnoœci czy nieuleczalnej choroby.
    Razem na scenie, we wspólnocie dzieci i m³odzie¿ specjalnej
troski wraz ze zdrowymi rówieœnikami.  Tu wszyscy s¹ tacy sami.
    Program BEZ BARIER popularyzuje ideê integracji. Pokazuje,
¿e dzieci niepe³nosprawne œwietnie funkcjonuj¹ i uspo³eczniaj¹
siê  w gronie kolegów i kole¿anek w grupie przedszkolnej czy w
zespole klasowym szko³y masowej. W programie BEZ BARIER
bior¹ udzia³ placówki oœwiatowe i terapeutyczno - opiekuñcze
Powiatu G³ubczyckiego. Od wielu lat cieszy siê uznaniem i popu-
larnoœci¹ w lokalnym œrodowisku.
   Program integracyjny BEZ BARIER ma charakter artystyczny
oraz informacyjno - edukacyjny. Oprócz licznych, barwnych pre-
zentacji scenicznych, na scenie pojawiaj¹ siê specjaliœci, rodzice,
psychologowie, terapeuci,  ksiê¿a, nauczyciele, czyli ci, którzy
ofiaruj¹ swoj¹ pomoc, wiedzê, doœwiadczenie i wsparcie osobom
niepe³nosprawnym. Integracji stale trzeba siê uczyæ!
                                                                          MS  (foto str. 2)
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NARODOWE  ŒWIÊTO
NIEPODLEG£OŒCI  W RAMACH
G£UBCZYCKICH  DNI  KULTURY

W dniach od 9. paŸdziernika -18 .listopada w G³ubczycach odbywaj¹
siê coroczne  G³ubczyckie Dni Kultury.  W tym okresie w Miejskim
Oœrodku Kultury i Ratuszu Miejskim,oraz innych miejscach  or-
ganizowane s¹  liczne warsztaty, wystawy, koncerty i spotkania.
Odbywaj¹ siê wieczorki poetyckie pod patronatem Agnieszki Osiec-
kiej, musicale takie jak "Œpi¹ca Królewna" czy "Szatan z 7  Kla-
sy", a tak¿e mnóstwo spektakli i przedstawieñ.
 10 i 11 listopada, odby³y siê uroczystoœci patriotyczne zwi¹zane z
Narodowym Œwiêtem Niepodleg³oœci, po³¹czone ze Zlotem Hufca
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego.  W zwi¹zku z tymi wydarzeniami pod
pomnikiem Czynu Zbrojnego, spotkali siê kombatanci, w³adze samo-
rz¹dowe, m³odzie¿, s³u¿by mundurowe, zaproszeni goœcie, sympaty-
cy, przyjaciele harcerzy i oczywiœcie najliczniejsza grupa, czyli sami
harcerze zrzeszeni w Komendzie Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskie-
go. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³a nas tak¿e Kompania Honorowa X
Opolskiej Brygady Logistycznej z Opola, która sprawuje honorowy
patronat nad Komend¹ Hufca  uœwietniaj¹c  uroczystoœæ oddaniem
salwy honorowej. By³y liczne wyst¹pienia, wrêczone zosta³y odzna-
czenia i medale, a ca³oœæ uroczystoœci zakoñczy³a siê odœpiewaniem
pieœni patriotycznej przez  uczestników. Po uroczystoœciach przy
pomniku, wszyscy razem przeszli do MOK , gdzie odby³ siê koncert,
zwi¹zany  z wydarzeniami 11. listopada 1918 roku. Po koncercie har-
cerska braæ mia³a okazje porozmawiaæ w kuluarach z kombatantami,
wys³uchaæ opowieœci i dowiedzieæ siê wiêcej o wydarzeniach z  tamtych
lat.Uroczystoœæ zakoñczy³a siê ¿o³nierskim poczêstunkiem. Komenda
Hufca ZHP od lat kultywuje wartoœci patriotyczne, wœród m³odzie¿y,
uczy i wychowuje, pokazuje w³aœciwe kierunki wychowania i kszta³cenia

m³odych ludzi, dlatego tak wiele osób uczestni-
czy w tych uroczystoœciach. Nie s¹ prawdziwe
informacje, pojawiaj¹ce siê w niektórych me-
diach,  i¿ m³odzi ludzie nie interesuj¹ siê przesz³o-
œci¹ naszego narodu. Po takich spotkaniach wi-
daæ, ¿e jest zupe³nie inaczej (foto obok). M³odzie¿
chce i pragnie wiedzy na tematy patriotyczne,
wiernie s³ucha relacji z tamtych lat, zadaje pyta-
nia i sama stara siê szukaæ na nie odpowiedzi.
     Dziêki takim instytucjom jak ZHP, który bar-

dzo prê¿nie od wielu lat dzia³a na terenie ca³ego naszego powiatu, dziêki
instytucjom wspó³pracuj¹cym z ZHP, takim jak Urz¹d Miejski, Starostwo
Powiatowe, MOK, S³u¿by Mundurowe, Wojsko i wiele innych,  mo¿e-
my byæ pewni, ¿e "Duch Patriotyczny" nigdy nie zaginie w "Naszej
Ma³ej OjczyŸnie"
                   phm. Agnieszka Kowalczyk, pwd. Krzysztof Patryjach
                                                                           (foto str. 1/6/20)

 " RÓWNI NA RYNKU PRACY"
   20 listopada, w Punkcie Poœrednictwa Pracy w G³ubczycach, odby³ siê kolejny cykl spotkañ z doradc¹ zawodowym
   Panem Mateuszem. Tym razem doradca spotka³ siê z ca³¹ swoj¹ grup¹ uczestników, w ramach zajêæ grupowych.
  Warsztaty, które prowadzone s¹ tak¿e przy zastosowaniu gier i zabaw, maj¹ na celu przygotowanie beneficjentów do przysz³ej pracy, do
rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami, maj¹  pomóc nabraæ pewnoœci siebie, poznaæ swoja wartoœæ i nauczyæ wspó³pracy w grupie.
Na podstawie tych spotkañ, doradca zawodowy ie stara siê okreœliæ umiejêtnoœci i predyspozycje uczestników, a tym samym pomóc
wybraæ prawid³ow¹ drogê zawodow¹ uczestnikom projektu.  Koniec roku siê zbli¿a nieub³aganie, a beneficjenci oczekuj¹ na rozpoczê-
cie upragnionych kursów zawodowych. W dalszej czêœci jego realizacji uczestników czekaj¹  spotkania z psychologiem, prawnikiem,
warsztaty  z cyklu "Trening Umiejêtnoœci Spo³ecznych" oraz kontynuacja spotkañ z doradc¹ zawodowym, po to, by jeszcze lepiej
przygotowaæ uczestników do ostatniego etapu projektu, jakim bêd¹ wyczekiwane kursy zawodowe. Miejmy nadziejê ¿e po odbyciu
kursów i szkoleñ w ramach projektu, pracodawcy dostan¹ kilkunastu wyszkolonych i chêtnych do pracy m³odych pracowników.
Kolejne spotkania i warsztaty ju¿ niebawem, o czym oczywiœcie poinformujemy.                                             Krzysztof  Patryjach

WOJEWÓDZKI KONKURS
WIEDZY

O UNII EUROPEJSKIEJ
       18.11.2014 w Opolskiej Wojewódzkiej Komendzie
Hufców Pracy w Opolu, odby³ siê "Wojewódzki Konkurs
Wiedzy o Unii Europejskiej".
      W konkursie wziê³y udzia³ 24 osoby, bêd¹ce  podopiecz-
nymi terenowych oddzia³ów Hufców Pracy. Z Hufca Pracy
8-1 w G³ubczycach do konkursu przyst¹pi³y trzy osoby,
Ewelina Bubiak,  Agata Sabat i Izabela Kramarczyk, bêd¹ce
uczennicami Zespo³u Szkó³ Mechanicznych. Konkurs do-
tyczy³ wiedzy ogólnej na temat zasad funkcjonowania Unii
Europejskiej i sk³ada³ siê  z trzech etapów, dwóch pisem-
nych i ustnego. Udzia³ w konkursie wymaga³ od uczestni-
ków sporej wiedzy na tematy unijne, opanowania, wspó³-
pracy i radzenia sobie ze stresem.

      M³odzie¿ z Hufca Pracy 8-1 w G³ubczycach, stanê³a na
wysokoœci zadania,  "podjê³a rêkawicê wiedzy" i sprosta³a
powierzonemu zadaniu, plasuj¹c siê na trzeciej pozycji  w
konkursie. Udzia³ w takich konkursach to z pewnoœci¹ du¿y
stres dla m³odych ludzi, ale jest to te¿ dobre przygotowa-
nie do startu w doros³e ¿ycie, bo poprzez takie wspó³za-
wodnictwo nabywaj¹ nowych doœwiadczeñ, ucz¹ siê
wspó³pracy i radzenia w sytuacji stresowej. Taki konkurs
to równie¿ test dla wychowawców, jest w pewnym sensie
sprawdzianem, czy sposób w jaki "prowadz¹ uczniów"
sprawdza siê w praktyce i czy zajêcia wychowawcze przy-
nosz¹ po¿¹dany efekt. Trzecie miejsce w konkursie dla m³o-
dzie¿y z Hufca Pracy 8-1 w G³ubczycach, pozwala s¹dziæ, i¿
kierunek kszta³cenia i wychowywania jest prawid³owy.
Dziêki takim sukcesom,  mo¿na byæ dumnym, i¿ mamy tak¹
m³odzie¿ i mamy znaczny wp³yw na ich rozwój, kszta³cenie
i wychowanie.                              Agnieszka Kowalczyk



Prezes Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Kombatantów Rzeczypospo-
litej Polski i By³ych Wiê¿niów Politycznych, uhonorowa³
Krzy¿em Pami¹tkowym "ZWYCIÊZCOM 1943 - 1945"
 oraz  KRZY¯EM CZYNU FRONTOWEGO
1. I  2. ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1943- 1945
- pana porucznika W³adys³awa Olejnika (foto)

 ZLOT HUFCA ZHP
      NARODOWE ŒWIÊTO NIEPODLEG£OŒCI

   10. -11.11.2014 - odby³y siê uroczystoœci zwi¹zane z Narodo-
wym Œwiêtem Niepod³eg³oœci poprzedzone  Uroczystym Ape-
lem z okazji Zlotu Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
     Uroczystoœci rozpocz¹³ przemarsz ulic¹ Kochanowskiego
uczestników i zaproszonych goœci Zlotu przed Pomnik Czynu
Zbrojnego gdzie odby³ siê uroczysty Apel, wrêczenie Honoro-
wego Herbu G³ubczyc, odznaczeñ,  wyró¿nieñ, podziêkowañ,
(ni¿ej w tekscie, foto str.20) z³o¿enie wieñców i wi¹zanek kwia-
tów.  W przemarszu uczestniczy³a w barwnych mundurach na
koniach - za spraw¹ podporucznika GRH Roberta Galary - Grupa
Rekonstrukcyjno-Historyczna  Stowarzyszenia Legionistów D¹-
browskiego, która przyci¹gnê³a sporo widzów na trasê pocho-
du i przed pomnik.  Pierwszy dzieñ uroczystoœci zakoñczy³ kon-
cert patriotyczny  w MOK  w re¿. Józefa Kaniowskiego i spotka-
nie Rady Przyjació³ Harcerstwa. Nastêpnego dnia w koœciele
parafialnym pw Narodzenia NMP odprawiona zosta³a Msza œw.
za Ojczyznê i z³o¿enie kwiatów pod Pomnikiem.
                                                                  (foto str.1/5/6/17/20 GG)
 Honorowy Herb G³ubczyc
     Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca zwraca siê z
uprzejm¹ proœb¹ do Kapitu³y Rady Miejskiej  o przyznanie "Ho-
norowego Herbu G³ubczyc" dla Pana pp³k. Janusza Gaw³ow-
skiego Dowódcy pierwszego Batalionu Logistycznego Opol-
skiej Brygady Logistycznej w Opolu
Jednostka ta pomaga Komendzie Hufca ZHP, w organizacji
 i realizacji przedsiêwziêæ programowych i patriotycznych na te-
renie Miasta i Gminy G³ubczyce.
   Jednym z najwa¿niejszych przedsiêwziêæ KH ZHP  jest Harcer-
ska Akcja Letnia i Zimowa. Jednostka ta wychodzi naprzeciw
naszym oczekiwaniom i potrzebom. ̄ o³nierze oddelegowani z
10 Opolskiej Brygady Logistycznej propaguj¹ idee Wojska Pol-
skiego poprzez prowadzenie zajêæ ze sportów obronnych, musz-
try pokazowej dla dzieci i m³odzie¿y.
   Podczas rajdów organizowanych przez Komendê Hufca ZHP
grupa ¿o³nierzy z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej jest nie-
zbêdna do zabezpieczenia trasy i pomocy logistycznej.
     Pan pp³k Janusz Gaw³owski bierze czynny udzia³ w uroczy-
stoœciach organizowanych przez nasz Hufiec. Kompania Hono-
rowa oddelegowana z jego inicjatywy podnosi rangê  organizo-
wanych uroczystoœci œwi¹t pañstwowych      (foto)

Podziêkowanie
"Jak¿e nie pisaæ wierszy, Jak¿e nie p³on¹æ
 w podziêce za dar najpiêkniejszy, za serce"
  Tymi s³owami pragniemy przekazaæ najserdeczniejsze
podziêkowania za d³ugoletni¹ wspó³pracê
z Komend¹ Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
Panu Burmistrzowi Janowi Krówce
Panu Majorowi Dariuszowi Ch¹dziñskiemu   (foto)

Statuetka Dar Serca - Komenda Hufca Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego sk³ada wyrazy najwy¿szego uznania i podziêkowania
za wspó³pracê i pomoc okazan¹ naszemu Hufcowi.
-   Na wniosek KH ZHP  Rada Przyjació³ Harcerstwa przyzna³a
Statuetkê "Dar Serca"  nastêpuj¹cym osobom:
Panu p³k. Mariuszowi Skulimowskiemu Z-cy Dowódcy
10  Opolskiej  Brygady  Logistycznej   w Opolu
Panu  P³k. Markowi G³uszczakowi  Zastêpcy  Komendanta   Œl¹sko
- Ma³opolskiego  Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu
Panu P³k. Stefanowi Szelce Prezesowi Zwi¹zku Kombatantów RP
 i By³ych WiêŸniów  Politycznych Opolu (foto)

Lilijka jest najwy¿szym uznaniem  i podziêkowaniem za oddan¹
pomoc Komendzie Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
w G³ubczycach, symbolizuje ona harcerzy i przyjació³ harcer-
stwa pod¹¿aj¹cych zawsze w dobrym kierunku zgodnie z idea³a-
mi prawa  i przyrzeczenia harcerskiego
Na wniosek KH ZHP  Rada Przyjació³ Harcerstwa przyzna³a Lilij-
kê Niezawodny Przyjaciel   Pani Renacie Ramazanowej  - d³ugo-
letniej   Starostce Krnova   przyjacielowi   Hufca Zwi¹zku Harcer-
stwa Polskiego w G³ubczycach   (foto)

Statuetkê Nike" - z okazji  95-lecia  Zwi¹zku Inwalidów Wojen-
nych Rzeczpospolitej Polski  Zarz¹d Okrêgowy w Opolu przy-
zna³  - na wniosek Zarz¹du Oddzia³u  w G³ubczycach
Panu Staroœcie  Józefowi Kozinie
Panu Burmistrzowi Janowi  Krówce,
Komendzie Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego (foto)

                                                                                              JW

22.10.2014R.
OSTATNIE SPOTKANIE
Z  BURMISTRZEM JANEM KRÓWK¥
SO£TYSÓW GMINY G£UBCZYCE
 PRZED UP£YWEM WSPÓLNEJ KADENCJI
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      ABOLICJA
   up³ywa termin sk³adania wniosków o umorzenie
nale¿noœci z tytu³u nieop³aconych sk³adek przez oso-
by prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ.
Ustawa abolicyjna to ustawa o umorzeniu nale¿noœci powsta-
³ych z tytu³u nieop³aconych sk³adek przez osoby prowadz¹ce
pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ. Ustawa ta zak³ada mo¿liwoœæ umorze-
nia za ww. osoby sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we oraz wypadkowe wraz z odsetkami za zw³okê, op³atami pro-
longacyjnymi, koszami upomnienia i kosztami egzekucyjnymi
za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.
Z dniem 15 stycznia 2015 r. up³ywa termin, do którego osoby
podlegaj¹ce w okresie od 1go stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009
r. obowi¹zkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz
wypadkowemu z tytu³u prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoœci
mog¹ sk³adaæ wnioski o umorzenie nale¿noœci na podstawie
przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2012r . o umorzeniu nale¿-
noœci powsta³ych z tytu³u nieop³aconych sk³adek przez osoby
prowadz¹ce pozarolnicz¹ dzia³alnoœæ (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551),
zwanej dalej ustaw¹ abolicyjn¹.
          Po otrzymaniu decyzji okreœlaj¹cej warunki umorzenia na-
le¿noœci, wnioskodawca mo¿e uzyskaæ informacjê o wysokoœci
kwot niepodlegaj¹cych umorzeniu w terenowej jednostce orga-
nizacyjnej Zak³adu w³aœciwej ze wzglêdu na miejsce prowadze-
nia pozarolniczej dzia³alnoœci.
      Ponadto, nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ ka¿da osoba, która otrzy-
ma³a lub otrzyma decyzjê o odmowie umorzenia nale¿noœci na
podstawie przepisów ustawy abolicyjnej mo¿e ponownie z³o-
¿yæ wniosek o umorzenie tych nale¿noœci, jednak nie póŸniej ni¿
do dnia    15 stycznia 2015 r.
Beata Œwi¹tek  Rzecznik prasowy  Oddzia³u ZUS w Opolu
tel. 77 4511 542   adres e-mail:  Beata.Swiatek@zus.pl

INFORMACJE  KP POLICJI
PONOWNIE PREWENCJA
B¹dŸ widoczny na drodze, uwa¿aj na siebie i innych!!!
Okres jesienno - zimowy z uwagi na pogorszenie warunków
atmosferycznych zwiêksza ryzyko wystêpowania zdarzeñ dro-
gowych. Mokre, œliskie nawierzchnie, zamglenia, szybko za-
padaj¹cy zmierzch powoduj¹, ¿e wyd³u¿a siê droga hamowania,
a niechronieni uczestnicy ruchu drogowego s¹ mniej widocz-
ni. Co robiæ by by³o bezpiecznie?
Przede wszystkim nie zapominajmy, ¿e przepisy ruchu drogowe-
go obowi¹zuj¹ wszystkich, zarówno kierowców jak i pieszych.
Ponadto od ka¿dego uczestnika ruchu drogowego oczekuje siê
ostro¿noœci, zdrowego rozs¹dku i wyobraŸni.

Aby na drogach by³o bezpieczniej pieszym przypominamy:
po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym mamy obowi¹zek u¿y-
wania elementów odblaskowych, w sposób widoczny dla innych
uczestników ruchu drogowego, chyba ¿e poruszamy siê po drodze
przeznaczonej wy³¹cznie dla pieszych lub po chodniku.
*chodzimy lew¹ stron¹ drogi, dziêki temu bêdziemy widzieæ nad-
je¿d¿aj¹cy z przeciwka pojazd,
*korzystamy z przejœæ dla pieszych, œcie¿ek, dróg przeznaczo-
nych dla pieszych, kierowcy w pobli¿u tych miejsc zachowuj¹
wiêksz¹ czujnoœæ i ostro¿noœæ,
* niedozwolone jest wychodzenia na drogê zza przeszkody, na
czerwonym œwietle, wprost przed jad¹cy pojazd, przebieganie
przez jezdniê,
* dbajmy o bezpieczeñstwo naszych dzieci - dziecko do lat 7
mo¿e korzystaæ z drogi tylko pod opiek¹ osoby, która osi¹gnê³a
wiek co najmniej 10 lat - nie dotyczy to strefy zamieszkania,
pilnujmy, by dzieciaki nosi³y odblaski.

KIEROWCO:
Szczególn¹ uwagê zwróæ na pieszych. W kontakcie z pojazdem
ma znacznie mniejsze szanse na prze¿ycie ni¿ kierowca!
* zwolnij przed przejœciem dla pieszych, zatrzymaj siê,
   gdy pieszy ma zamiar przejœæ przez jezdniê,
* dostosuj prêdkoœæ jazdy do panuj¹cych warunków na drodze,
* nie wyprzedzaj na przejœciach dla pieszych lub tu¿ przed nimi,
* zwracaj uwagê na pobocze, którym mog¹ poruszaæ siê piesi,
* przewiduj¹c niekorzystn¹ pogodê  zmieñ opony na zimowe,
* skontroluj oœwietlenie pojazdu, stan wycieraczek, poziom
     i jakoœæ p³ynu do spryskiwaczy. Brudne szyby powa¿nie
    utrudni¹ lub nawetmog¹  uniemo¿liwiæ jazdê.
* przestrzegaj znaków i sygna³ów drogowych.
* B¹dŸ widoczny na drodze, uwa¿aj na siebie i innych!!!

POLICJANTKI URATOWA£Y
¯YCIE MÊ¯CZY•NIE

      Dziêki b³yskawicznej reak-
cji g³ubczyckich policjantek
37-letni mê¿czyzna ¿yje. 6 listo-
pada ok. godz. 16:00 g³ubczyc-
cy policjanci otrzymali zg³osze-
nie o awanturze domowej. Na
miejsce dy¿urny natychmiast
skierowa³ policyjny patrol.
    Policjantki, które po chwili
pojawi³y siê na miejscu ustali-
³y, ¿e jeden z uczestników

awantury
grozi³ pope³nieniem samobójstwa,  a
póŸniej zamkn¹³ siê za strychu. Policjantki
St. sier¿. Katarzyna Kolczyñska i st. post.
Ewa Cieœlak natychmiast ruszy³y mu na ra-
tunek. Wywa¿y³y drzwi i w jednym z po-
mieszczeñ zauwa¿y³y wisz¹cego mê¿czyznê,
w ostatniej chwili odciê³y  sznur  i udzieli³y
37-latkowi pomocy. Na miejsce przyjechali
równie¿ ratownicy medyczni, którym poli-
cjantki przekaza³y mê¿czyznê.
Dziêki b³yskawicznej reakcji g³ubczyckich
policjantek mieszkaniec powiatu prze¿y³
                       Asp. Agata Aleksiejewicz
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Burmistrz G³ubczyc
 informuje, ¿e w dniu:

1.  8 grudnia 2014 r. odbêd¹ siê III rokowania nieograniczo-
ne w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej bu-
dynkiem magazynowo - sk³adowym, oznaczonej wed³ug
ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 485/10 o powierzchni 0,0359
ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Sosnowieckiej nr 23.
Cena wyjœciowa do rokowañ wynosi 42 360,00 z³.
Zaliczka wynosi 4 300,00 z³.
2. 11 grudnia 2014 r. odbêdzie siê IV przetarg ustny nie-
ograniczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci zabudo-
wanej budynkiem po by³ej stra¿nicy przejœcia granicznego
Pietrowice - Krnov o pow. u¿ytkowej 28,00 m2, oznaczonej
wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 43 o powierzchni
0,0549 ha, po³o¿onej w obrêbie gruntów miejscowoœci  Cho-
mi¹¿a. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 13 794,00 z³.
Wadium wynosi 1 400,00 z³.
3. 16 grudnia 2014 r. odbêd¹ siê:
a) II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y
nieruchomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 361/2 o powierzchni 0,0800 ha, po³o-
¿onej w miejscowoœci Grobniki.
 Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 3 311,00 z³.
Wadium wynosi 340,00 z³.
b) II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y
nieruchomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 1208 o powierzchni 0,9547 ha, po³o-
¿onej w miejscowoœci Grobniki. Cena wywo³awcza do prze-
targu wynosi 25 332,00 z³. Wadium wynosi 2 600,00 z³.
c) II rokowania nieograniczone w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœæ lokalowej (boks gara¿owy nr 6), po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czê-
œci gruntu z dzia³ki nr 435/19. Cena wyjœciowa do rokowañ
wynosi 7 330,00 z³. Zaliczka wynosi 740,00 z³.
4. 15 stycznia 2015 r. odbêd¹ siê:
a) II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y
nieruchomoœci zabudowanej budynkiem biurowo-magazy-
nowo-sk³adowo-warsztatowym, oznaczonej wed³ug ewiden-
cji gruntów jako dzia³ka nr 762/1 o powierzchni 0,3101 ha,
po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Dworcowej. Cena wywo-
³awcza do przetargu wynosi 149 013,00 z³.
 Wadium wynosi 15 000,00 z³.
b) II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y
nieruchomoœci zabudowanej budynkiem by³ego prosekto-
rium, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
1295 o powierzchni 0,1323 ha, po³o¿onej w G³ubczycach.
Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 55 815,00 z³.
 Wadium wynosi 5 600,00 z³.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Terminy i warunki wniesienia wadium
zawarte s¹ w og³oszeniach o przetargach.
Warunkiem uczestnictwa w w/w rokowaniach jest wniesie-
nie zaliczki w pieni¹dzu oraz pisemne zg³oszenie udzia³u w
rokowaniach. Terminy i warunki wniesienia zaliczki oraz zg³o-
szenia udzia³u w rokowaniach zawarte s¹ w og³oszeniach o
rokowaniach.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miej-
skim w G³ubczycach ul. Niepodleg³oœci nr 14 (pokój nr 20)
- telefon (077) 485 30 21 wewnêtrzny 222, 223 i 224 lub w
internecie na stronie WWW.glubczyce.pl

OG£OSZENIA
   Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomoœci
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umieszczeniu na stronie
internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach w dniu:
1. 29.10.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do sprzeda¿y na rzecz u¿yt-
kownika wieczystego nieruchomoœæ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Raciborskiej,
oznaczona wg ewid.  gruntów jako dzia³ka nr 544/26 o pow. 0,1892 ha.
2. 03.11.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do oddania w dzier¿awê:
a) nieruchomoœæ obejmuj¹ca czêœæ dzia³ki nr 18/111
o powierzchni 1,00 m2, po³o¿ona w G³ubczycach-Sadach;
b) nieruchomoœæ gruntowa, obejmuj¹ca dzia³kê nr 939/8
o powierzchni 0,0900 ha, po³o¿ona w Grobnikach.
3. 05.11.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do zbycia:
a) nieruchomoœæ lokalowa po³o¿ona w G³ubczycach
przy ul. E. Plater nr 5/8;
b) nieruchomoœæ gruntowa po³o¿ona w Grobnikach, oznaczona
wg ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 1134/1 o pow. 0,7500 ha;
c)  nieruchomoœæ zabudowana po³o¿ona w miejscowoœci Równe,
oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 365/6
 o powierzchni 0,0188 ha;
d)  nieruchomoœæ gruntowa po³o¿ona w Zawiszynach, oznaczona
 wg ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 116 o pow. 0,1300 ha;
e)  nieruchomoœæ gruntowa po³o¿ona w miejscowoœci Mokre,
oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 225
o powierzchni 0,3500 ha;
f) nieruchomoœæ gruntowa po³o¿ona w miejscowoœci Mokre, ozna-
czona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ki nr 220/1 i nr 220/2
o ³¹cznej powierzchni 0,4800 ha;
g) nieruchomoœæ gruntowa po³o¿ona w miejscowoœci
 Gadzowicach, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³-
ka nr 363  o powierzchni 0,0765 ha.
Z dniem 17.12.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez osobê,
której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z póŸn. zm.)
t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o nabycie nieruchomoœci z
mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest
poprzednim w³aœcicielem zbywanej nieru-chomoœci pozbawionym
prawa w³asnoœci tej nieruchomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo
jego spadkobierc¹.
4.  12.11.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹
do zbycia nieruchomoœæ lokalow¹ po³o¿on¹
w G³ubczycach przy ul. Powstañców nr 33/3.
Z dniem 24.12.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez osobê,
której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na pod-
stawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z póŸn. zm.)
t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o nabycie nieruchomoœci z
mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest
poprzednim w³aœcicielem zbywanej nieru-chomoœci pozbawionym
prawa w³asnoœci tej nieruchomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r.
albo jego spadkobierc¹.
5.  26.11.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia nierucho-
moœæ lokalow¹ w G³ubczycach  Rynek nr 3-5/a.Z dniem 07.01.2015 r. up³ywa
termin do z³o¿enia wniosku przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w
nabyciu nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
21.08. 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami. (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z
póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o nabycie nieruchomoœci
z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest po-
przednim w³aœcicielem zbywanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³a-
snoœci tej nieruchomoœci przed dniem 5.12.1990 r.
albo jego spadkobierc¹
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WYBORY SAMORZ¥DOWE  2014 GMINA G£UBCZYCE
 KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Okrêg nr 1
ADAMSKI Waldemar Eugeniusz  zam. Radynia, wiek: 47 KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
TICHANÓW Liliana zam. G³ubczyce, wiek: 63 KKW SLD Lewica Razem
CZY¯OWICZ Tomasz zam. G³ubczyce, wiek: 39 Komitet Wyborczy Razem dla G³ubczyc
WO£OSZYN Edward zam. G£UBCZYCE, wiek: 72 KWW OKOG- g³osów 192
WANAT Czes³aw Marian zam. G³ubczyce, wiek: 53 KWW Koalicja Samorz¹dowa
Okrêg nr 2
KOWALCZYK Bartosz Pawe³ zam. G³ubczyce, wiek: 28 KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
JERUZALSKI Mariusz Micha³ zam. G³ubczyce, wiek: 40 Komitet Wyborczy Razem dla G³ubczyc
CISOWSKI Kazimierz Jan zam. G³ubczyce, wiek: 61 KWW OKOG - 160
PALACZ Krzysztof Miko³aj zam. G³ubczyce, wiek: 25 KWW Koalicja Samorz¹dowa
Okrêg nr 3
LENARTOWICZ Józef Edward zam. G³ubczyce, wiek: 55 KW Prawo i Sprawiedliwoœæ - 88
SKRZEKUT Jerzy Lech zam. G³ubczyce, wiek: 64 KKW SLD Lewica Razem
HAJDA Krzysztof Andrzej zam. Go³uszowice, wiek: 43 Komitet Wyborczy Razem dla G³ubczyc
KO£ODYÑSKI Dariusz Kazimierz zam. G³ubczyce, wiek: 27 KWW Mieszkañcy Ziemi G³ubczyckiej
GRABUÑCZYK Marcin Pawe³ zam. G³ubczyce, wiek: 26 KWW OKOG
IDZIAK Jaros³aw Marek zam. G³ubczyce, wiek: 51 KWW Koalicja Samorz¹dowa
Okrêg nr 4
CZWACZKA Kazimierz zam. G³ubczyce, wiek: 65 KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
 PIWOWAR Ryszard Bogus³aw zam. G³ubczyce, wiek: 54 Komitet Wyborczy Razem dla G³ubczyc
 PIECHACZEK Barbara zam. G³ubczyce, wiek: 46 KWW OKOG - 148
GAWE£ Stanis³aw zam. G³ubczyce, wiek: 58 KWW Koalicja Samorz¹dowa
Okrêg nr 5
BACHRYJ Jan zam. G³ubczyce, wiek: 62 KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
SKOWROÑSKA Krystyna Leona zam. G³ubczyce, wiek: 55 Komitet Wyborczy Razem dla G³ubczyc
'NARÓG Jacek zam. G³ubczyce, wiek: 43 KWW OKOG - 119
PILISZAÑSKI Marian Jan zam. G³ubczyce, wiek: 43 KWW Koalicja Samorz¹dowa
Okrêg nr 6
PICH Janina Rozalia zam. G³ubczyce, wiek: 60 KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
MALIK Rafa³ Piotr zam. G³ubczyce, wiek: 39 Komitet Wyborczy Razem dla G³ubczyc
'NAUMCZYK Kazimierz zam. G³ubczyce, wiek: 64 KWW OKOG - 191
MAJCHER Jerzy zam. G³ubczyce, wiek: 55 KWW Koalicja Samorz¹dowa
Okrêg nr 7
 KUDRYK Jolanta zam. G³ubczyce, wiek: 40 KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
MOCZYD£OWSKI Remigiusz Tadeusz zam. G³ubczyce, wiek: 31 KW Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mike
MRÓZ Joanna Ryszarda zam. G³ubczyce, wiek: 48 Komitet Wyborczy Razem dla G³ubczyc - 106
 KMIECIK Janusz Piotr zam. G³ubczyce, wiek: 51 KWW OKOG
SZUMOWSKI Damian Bernard zam. G³ubczyce, wiek: 56 KWW Koalicja Samorz¹dowa Okrêg nr 8
KASZTURA Marek Andrzej zam. G³ubczyce, wiek. 48 KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
WIECHA Marek Zenon zam. G³ubczyce, wiek: 47 Komitet Wyborczy Razem dla G³ubczyc - 93
 SERAFIN Tomasz Marek zam. G³ubczyce, wiek: 32 KWW OKOG
PI¥TKOWSKI Tadeusz zam. G³ubczyce, wiek: 51 KWW Koalicja Samorz¹dowa
Okrêg nr 9
TOPOROWSKI Jaros³aw Henryk zam. G³ubczyce, wiek: 31 KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
KRUPA Andrzej Jan zam. G³ubczyce, wiek: 42 Komitet Wyborczy Razem dla G³ubczyc
OGAR Jan Stanis³aw zam. G³ubczyce, wiek: 56 KWW Mieszkañcy Ziemi G³ubczyckiej
JUNKA Ryszard Stanis³aw zam. G³ubczyce, wiek: 56 KWW OKOG -121
WYSOCKA Iwona Dorota zam. G³ubczyce, wiek: 42 KWW Koalicja Samorz¹dowa
Okrêg nr 10
NIED•WIEDZKI Grzegorz Józef zam. G³ubczyce, wiek: 60 KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
MONASTERSKI Marek zam. G³ubczyce, wiek: 54 Komitet Wyborczy Razem dla G³ubczyc - 159
 DRU¯YÑSKI Stanis³aw zam. G³ubczyce, wiek: 64 KWW OKOG
£OSYK Barbara El¿bieta zam. G³ubczyce, wiek: 40 KWW Koalicja Samorz¹dowa
Okrêg nr 11
ZAJDEL Roman Franciszek zam. G³ubczyce, wiek: 48 KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
 KU•NIK Maciej Jerzy zam. G³ubczyce, wiek: 43 Komitet Wyborczy Razem dla G³ubczyc
ZWARYCZ Rafa³ Damian zam. G³ubczyce, wiek: 42 KWW OKOG - 155
NOWAK Piotr Jerzy zam. G³ubczyce, wiek: 49 KWW Koalicja Samorz¹dowa
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Okrêg nr 12
JARMOLIÑSKI Jacek Andrzej zam. Gadzowice, wiek: 49 KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
ZIELIÑSKI Przemys³aw zam. G³ubczyce, wiek: 32 Komitet Wyborczy Razem dla G³ubczyc
KUPINA Kazimierz zam. Gadzowice, wiek: 55 KWW Mieszkañcy Ziemi G³ubczyckiej- 130
 KANIOWSKI Józef zam. Gadzowice, wiek: 55 KWW OKOG
KLEPACKI Wojciech Andrzej zam. Go³uszowice, wiek: 44 KWW Koalicja Samorz¹dowa
CIEMNY Grzegorz zam. Gadzowice, wiek: 31 KWW Grzegorz Ciemny
Okrêg nr 13
TKACZ Ryszard zam. Grobniki, wiek: 55 KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
TKACZYK Ireneusz Sebastian zam. Grobniki, wiek: 44 Komitet Wyborczy Razem dla G³ubczyc
BUCZEK Pawe³ W³adys³aw zam. Grobniki, wiek: 35 KWW OKOG - 189
Okrêg nr 14
£UKASZCZYK £ukasz Daniel zam. G³ubczyce, wiek: 30 KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
 BIEGUS Bogus³awa zam. Bogdanowice, wiek: 56 Komitet Wyborczy Razem dla G³ubczyc
BUCHANIEC Adam zam. N.Wieœ G³ubczycka, wiek: 47 KWW Mieszk.Ziemi G³. - 218
GORCZYCA Marek W³adys³aw zam. Bogdanowice, wiek: 53 KWW OKOG
Okrêg nr 15
HO£UBOWICZ Dominik Wojciech zam. Zopowy, wiek: 20 KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
ADAMCZYK Sylwester Robert zam. N. Go³uszowice, wiek: 38 KW Razem dla G³ubczyc-212
 BORSZOWSKI Roman Jan zam. G³ubczyce, wiek: 36 KWW Mieszkañcy Ziemi G³ubczyckiej
KRÓWKA Tadeusz Karol zam. Krzy¿owice, wiek: 56 KWW OKOG
Okrêg nr 16
PAL Monika Katarzyna zam. Ciermiêcice, wiek: 28 KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
 NOGAJ Marek Zbigniew zam. G³ubczyce, wiek: 19 KKW SLD Lewica Razem '
GAW£OWSKI Mariusz zam. Zubrzyce, wiek: 42 KWW M Ziemi G³ubczyckiej - 181
 ADAMSKI Adam Dariusz zam. Pietrowice, wiek: 42 KWW Koalicja Samorz¹dowa
MIELCZAREK - KHAWLA Dagmara Izabela zam. Mokre Kolonia, wiek: 46 KWW Dagmary
Mielczarek-Khawla
FEDOROWICZ Krzysztof Józef zam. Braciszów, wiek: 48 KWW OKOG
BREWUS Joanna Kazimiera zam. Ciermiêcice, wiek: 40 Komitet Wyborczy Razem dla G³ubczyc
Okrêg nr 17
KARACZYN Pawe³ Piotr zam. Mokre, wiek: 21 KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
BABINIEC Monika Magdalena zam. Dobieszów, wiek: 29 K Wyborczy Razem dla G³ubczyc
WYSOCZAÑSKI Jan zam. Równe, wiek: 60 KWW OKOG - 207
POTWORA Walenty Andrzej zam. G³ubczyce, wiek: 44 KWW Koalicja Samorz¹dowa
Okrêg nr 18
MARCZAKIEWICZ Agata Maria zam. Tarnkowa, wiek: 34 KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
 CARYK Dariusz Jan zam. Pomorzowice, wiek: 36 Komitet Wyborczy Razem dla G³ubczyc
ROBAK Wies³aw zam. Pomorzowice, wiek: 54 KWW OKOG - 190
Okrêg nr 19
KAMIÑSKI Jan zam. Klisino, wiek: 65 KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
RASK Grzegorz Wojciech zam. G³ubczyce, wiek: 38 K Wyborczy Razem dla G³ubczyc
CIECHANOWSKI Tadeusz Jakub zam. Klisino, wiek: 63 KWW OKOG - 181
Okrêg nr 20
DEMIANOWSKI Grzegorz Tomasz zam. Zawiszyce, wiek: 31 KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
KRASICKI Józef Piotr zam. G³ubczyce Sady, wiek: 62 KWW OKOG- 196
MAÆKO Jacek zam. G³ubczyce, wiek: 48 KWW Razem dla So³ectw
Okrêg nr 21
OTRZ¥SEK - MOJZYK Jolanta zam. Lisiêcice, wiek: 62 KW Prawo i Sprawiedliwoœæ
MAJEWSKI Pawe³ zam. Lisiêcice, wiek: 30 KWyborczy Razem dla G³ubczyc- 162
MAZURKIEWICZ Leonard zam. Lisiêcice, wiek: 72 KWW OKOG
BIELAK Tomasz £ukasz zam. Nowe Sady, wiek: 31 KWW Koalicja Samorz¹dowa

 KANDYDACI  NA BURMISTRZA,
OTRZYMALI NASTÊPUJ¥CE LICZBY G£OSÓW WA¯NYCH:

1. MRÓZ Mariusz Józef KW Stowarzyszenie na rzecz dzia³alnoœci lokalnej Razem dla G³ubczyc.............. 1924
2. KASKÓW Dariusz Adam KWW Koalicja Samorz¹dowa........................................................................ 631
3. NASZKIEWICZ Jerzy Kazimierz KW Prawo i Sprawiedliwoœæ.............................................................. 1704
4. KRUPA Adam KWW Obywatelski Komitet G³ubczyc..........................................................................4827
Razem................................................................................................................................................................9086

NA REFLEKSYJN¥
NUTÊ
Cztery minione lata.
Kredyt zaufania;
Nowe wyzwania, nowe obowi¹zki,
Nowe twarze i nowe dzia³ania.
Samorz¹dowe i spo³eczne realia
ubrane w litaniê  cz³owieczeñstwa.
Odkrywasz siê na nowo,
ci¹gle uczysz;
Ofiarujesz to, co masz cennego:
Wiedzê , talent , doœwiadczenie,
otwarte serce i uœmiech -
Wreszcie siebie samego.
Dostrzegasz
sw drugim cz³owieku brata;
Czynisz dobro, gdy wokó³ wiele z³a.
Nie zapominasz o potrzebuj¹cych,
Brzemiê choroby
 i cierpienia nios¹cych.
Masz w sobie empatiê, ¿yczliwoœæ;
Radoœæ dziecka , ³zy wzruszenia
 i … tkliwoœæ
Upadasz z pokor¹
 i podnosisz siê zwyciêsko;
Wiara w Opatrznoœæ
 i bliŸnich to twa si³a wielka!
"Jestem cz³owiekiem i nic,
co ludzkie, nie jest mi obce" -
Powie starorzymski poeta;
Niech siê stan¹
maksym¹ codziennoœci,
W której nie brak trosk i k³opotów
Zamykasz pewien etap ¿ycia;
Czas na podsumowanie.
Tak naprawdê
liczy siê tylko mi³oœæ:
Do Boga, ludzi i siebie nawzajem.
Prezesem, dyrektorem,
radnym siê bywa;
Wiele by mo¿na tu rzec…
Otwórz siê wiêc
 na now¹ rzeczywistoœæ,
A dostrze¿esz w niej bogat¹ treœæ
Cztery minione lata.
 Kredyt zaufania.
A ¿ycie toczy siê dalej
 i dyktuje kolejne zadania.
Tyle siê wokó³ nas dzieje
 i dziaæ bêdzie
B¹dŸ wiêc zawsze cz³owiekiem
 i niech cz³owiek w tobie zwyciê¿y!
                      Maria Farasiewicz
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WYBORY SAMORZ¥DOWE  2014
WYBRANI DO SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO

I  RADY POWIATU
Okrêg wyborczy nr 4 (5 mandatów) obejmuj¹cy powiaty:
 g³ubczycki, krapkowicki, prudnicki.
Radnymi Sejmiku Wojewódzkiego zostali wybrani:
1) PYZIAK Kazimierz z listy nr 1 Komitet Wyborczy PSL - 3039
2) CZOCHARA Katarzyna Beata z listy nr 3 KW PiS- 2754 g³osy
3) ZIÓ£KO Zbigniew Józef z listy nr 4 KW PO RP - 3404 g³osy
4) DONITZA Ryszard Hubert z listy nr 8 KWW MN - 2826
5) KASIURA Andrzej z listy nr 8 KWW MN- 2936 g³osów

PROTOKÓ£ Z WYBORÓW do Rady Powiatu w G³ubczy-
cach sporz¹dzony dnia 18 listopada 2014r. przez Powiatow¹
Komisj¹ Wyborcz¹ w G³ubczycach. Dla wyboru Rady Rady
Powiatu w G³ubczycach utworzono 2 okrêgi wyborcze,
w których ³¹cznie wybierano 17 radnych.
Okrêg wyborczy nr 1 - 8 mandatów
- gmina G³ubczyce.
Radnymi zostali wybrani:
1) NASZKIEWICZ Jerzy Kazimierz z listy nr 3 KW PiS - 630
2) SOCZYÑSKI Piotr Bogdan z listy nr 4 KW PO RP - 316
3) BAC Leszek Dominik z listy nr 3 KW PiS - 299
4) KRZACZKOWSKI Stanis³aw z listy nr 16 KWW MPG - 271
5) LELIÑSKI Adam Andrzej z listy nr 19 KW RdG- 365
6) RUDZIÑSKI Bartosz W³odzimierz z listy nr 4 KW PO RP - 265
7) BOBKIER Aleksandra Józefa z listy nr 17 KWW MZG - 153
8) KULIK Bogdan z listy nr 17 KWW MZG - 412
Okrêg wyborczy nr 2 - 9 mandatów
- gminy: Kietrz, Baborów, Branice .
Radnymi zostali wybrani:
1) KOZINA Józef Jan z listy nr 16 KWW MPG - 666
2) KRUPA Tadeusz z listy nr 15 KWW PWS - 222
3) OGNISTY Tomasz Szczepan z listy nr 3 KW PiS - 430
4) SAPA Irena z listy nr 17 KWW MZG - 585
5) BESZ Stefan z listy nr 3 KW PiS - 197
6) POSPISZYL Benedykt Augustyn z listy nr 17 KWW MZG - 336
7) KIELSKA El¿bieta z listy nr 13 KWW KS - 198
8) PODKÓWKA Marian Stanis³aw z listy nr 3 KW PiS- 301
9) ̄ AKOWICZ Grzegorz Marian z listy nr 16 KWW MPG - 95

HERB G£UBCZYC
 DLA IDZIEGO DZIADUCHA
      Idzi Dziaduch 55 lat zwi¹zany by³  z bankowo-
œci¹, w tym 31 lat Prezesem Zarz¹du Banku Spó³-
dzielczego w G³ubczycach. To za jego kadencji
Bank osi¹gn¹³ najwiêkszy rozwój. Aktywnie
uczestniczy³ w ¿yciu gospodarczym i spo³ecznym
gminy wspieraj¹c lokaln¹ spo³ecznoœæ. Herb G³ub-
czyc przyznany na wniosek Rady Nadzorczej przez
Kapitu³ê Rady Miejskiej  odebra³ obecny prezes
Tomasz Dziaduch podczas ostatniej sesji Rady
Miejskiej V kadencji                                       JW

I SESJA
 RADY  MIEJSKIEJ

KADENCJI
2014 - 2018
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SOSW
"ZACZAROWANY PREZENT"

    04 listopada 2014 roku w Specjalnym Oœrodku Szkolno -
Wychowawczym w G³ubczycach odby³ siê spektakl "Zaczaro-
wany Prezent" teatru "Kurtyna" z Krakowa. Przedstawienia
wystawiane przez teatr powsta³y o za³o¿enia merytoryczne okre-
œlone przez pedagogów i nauczycieli z którymi wspó³pracuje
teatr "Kurtyna". "Zaczarowany prezent" - baœñ profilaktyczna
oczarowa³a naszych uczniów. G³ówny bohater wokó³ którego
rozwija³ siê w¹tek, na pocz¹tku wydaje siê imponowaæ dzieciom
swoim cwaniactwem i aroganckim zachowaniem. Jednak po d³u¿-
szej chwili uczniowie dostrzegaj¹ negatywne cechy Adasia.
Przedstawienie dzieciom dobrego i z³ego zachowania w fanta-
styczny, a zarazem przyjazny sposób jest wielk¹ sztuk¹. Istotna
jest tak¿e bliskoœæ obcowania dziecka z aktorem, która przybli¿a
urok teatru. Spektakle prowadzone przez teatr "Kurtyna" za-
wsze idealnie prze³o¿one s¹ na jêzyk dzieci, dotykaj¹ wa¿nych
tematów z którymi uczniowie wci¹¿ stykaj¹ siê na co dzieñ w
swoim ¿yciu, œrodowisku szkolnym, rówieœniczym i rodzinnym.
Wszystkim uczniom bardzo podoba³ siê spektakl, ze niecierpli-
wieniem i ciekawoœci¹ czekamy na nowe przedstawienia.

      3 i 5 listopada 2014 roku w Miejskim Oœrodku  Kultury
odby³o siê coroczne spotkanie integracyjne "Bez Barier" pro-
wadzone przez g³ówn¹ organizatorkê Mariê Farasiewicz. Spe-
cjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy równie¿ mia³ zaszczyt
braæ udzia³ w tej szlachetnej imprezie.
    Szkolna spo³ecznoœæ  SOSW mog³a przedstawiæ swój arty-
styczny program w dwóch prezentacjach. Uczniowie placówki
w dniu integracyjnym dla przedszkoli i szkó³ podstawowych
zaœpiewali piosenkê pt ."W przyjaŸni tkwi si³a" oraz zatañczyli
taniec grupowy do utworu  Soul Control pt" Chocolate" . Ca³¹
prezentacjê wraz z uczniami przygotowa³y Jaonna Adamowicz i
El¿bieta Szumska.
Drugi dzieñ "Bez Barier" by³ poœwiêcony prezentacjom m³o-
dzie¿y starszej . SOSW reprezentowa³ jak co roku  Mateusz
Jacheæ i zespó³ Kaktus. Wyj¹tkowo Mateusz  nie przedstawi³
swojej gry na tr¹bce tak bardzo lubian¹ przez publicznoœæ , za to
wykaza³ siê wokalnie. Wraz z zespo³em zaœpiewa³ piosenkê pt. "
Dwa proste s³owa" . Natomiast zespó³ taneczny  Kaktus nie
rozczarowa³ swojej widowni  i przedstawi³  siê w formie tanecz-
nej  w uk³adzie do piosenki Enrique Iglesias'a - "Bailando". Pre-
zentacjê do tego programu przygotowa³y wraz z uczniami
Agnieszka Señ i Joanna Cieœlik.
   Dwa dni Bez Barier by³y  dla uczniów SOSW po raz kolejny
mile spêdzonym czasem.

DZIEÑ INTEGRACJI
        23 paŸdziernika 2014 roku w Specjalnym Oœrodku Szkol-
no-Wychowawczym, ju¿ po raz czwarty odby³ siê Dzieñ Inte-
gracji. W tym dniu nasza szko³a goœci³a uczniów i nauczycieli z:
Przedszkola nr 1, nr 3 Przedszkola nr 2 z Oddzia³ami Integracyj-
nymi,  Szko³y Podstawowej nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi
oraz Szko³ê Podstawow¹ z Go³uszowic.

  W tym roku uroczystoœæ
odby³a siê pod has³em
"Œpiewaæ ka¿dy mo¿e…"
Uczestnicy oraz zaprezen-
towali ulubion¹ piosenkê.
   Czêœæ oficjaln¹ rozpoczê-
³a Pani Dyrektor  Barbara
Rosicka. Serdecznie powita-
³a przyby³ych goœci, ¿yczy-

³a wspania³ej wspólnej zabawy oraz niezapomnianych prze¿yæ.
Czêœæ artystyczn¹ rozpoczêli uczniowie SOSW piosenk¹ "W przy-
jaŸni jest si³a". Kolejno zaprezentowa³y siê dzieci i uczniowie z
zaproszonych placówek oœwiatowych.  Uczestnicy zachwycili przy-
gotowanymi strojami, ruchem scenicznym oraz wystêpem.
     Po wspania³ych prezentacjach przyszed³ czas na nagrody. Pro-
wadz¹cy uroczystoœæ wrêczyli uczestnikom podziêkowania oraz
puchary. Nastêpnie uczniowie zaanga¿owali siê we wspóln¹ za-
bawê taneczn¹, gdzie mieli okazjê nauczyæ siê krótkiego uk³adu
tanecznego, fantazyjnie pomalowaæ twarz oraz bawiæ siê wœród
ogromnej iloœci balonów. Nauczyciele oraz opiekunowie wymie-
niali siê doœwiadczeniami, spostrze¿eniami oraz wra¿eniami pod-
czas wspólnego poczêstunku.
  Integracja uczy w naturalny sposób tolerancji, wra¿liwoœci ,
otwartoœci, wyrozumia³oœci oraz serdecznoœci. Uczy wzajemnej
akceptacji w oparciu o ¿yczliwe odnoszenie siê do innych, uczy
radoœci z dawania. Pozwala zdobywaæ doœwiadczenia, ¿e w szkole
liczy siê nie tylko wiedza, ale i serce. Pozwala pozbywaæ siê ego-
izmu, uczy rozumieæ innych. Powoduje zanik niezdrowej rywali-
zacji na rzecz wspó³dzia³ania.
    Z tego miejsca pragniemy jeszcze raz podziêkowaæ poszcze-
gólnym placówkom za udzia³ w IV edycji Dnia Integracji, tym
samym liczymy na spotkanie ju¿ za rok.

"BEZ BARIER"

"OTRZÊSINY"
     07 paŸdziernika 2014 roku w Specjalnym Oœrodku Szkol-
no - Wychowawczym odby³y siê "Otrzêsiny" oraz œlubowanie
nowych uczniów ale tak¿e tych, którzy uczêszczaj¹ do naszej
szko³y od wielu lat ale osi¹gnêli kolejny etap swojej edukacji.
     W tym roku uroczystoœæ odby³a siê na sali gimnastycznej
Oœrodka i up³ynê³a pod znakiem œwietnej zabawy. Pani Dyrektor
Barbara Rosicka skierowa³a do uczniów wiele ciep³ych s³ów oraz
¿yczy³a samych sukcesów i powodzenia w murach naszej szko-
³y. Samorz¹d szkolny z opiekunem Pani¹ Wies³aw¹ Karabin przy-
gotowa³ dla "pierwszaków" szereg zadañ. Pierwszym wyzwa-
niem by³ tor przeszkód. Uczniowie z pomoc¹ nauczycieli wspa-
niale poradzili sobie z trudnoœciami. Nastêpnie uczniowie samo-
rz¹du szkolnego postarali siê o finezyjne i wymyœlne fryzury
oraz makija¿e dla uczestników. Koñcz¹cym etapem by³o œlubo-
wanie oraz pasowanie przez Pani¹ Dyrektor.

   Zarówno przygotowanie jak i same otrzêsiny pozwoli³y uczniom
lepiej siê poznaæ, zintegrowaæ z wychowawcami oraz wzmocniæ
poczucie, ¿e stali siê pe³noprawnymi uczniami naszej szko³y.
 10. 10. 2014 roku w auli SOSzW odby³a siê uroczysta akademia z
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie pod kierownictwem Pani
Wioletty Ottenbreit oraz Pana Dariusza Wojciechowskiego przygo-
towali przepiêkne przedstawienie oraz wiele ciekawych wierszy i
piosenek okazuj¹cych ciê¿k¹ pracê nauczycieli.  Na zakoñczenie
uczniowie z³o¿yli ¿yczenia wszystkim pracownikom szko³y, a nasz
zdolny kolega odegra³ na swej tr¹bce wspania³e "Sto Lat!".
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     15 lipca wtorek, godz. 18:45. Na parkingu przed Starostwem
Powiatowym zaledwie kilka osób. Z baga¿ami tylko 6, reszta
odprowadzaj¹cy. Wœród nich Prezes Pan Edward Wo³oszyn, Pani
Lucyna Bi³ozur. Do busa wsiada 15 osób - pielgrzymów pod
dowództwem Kazimierza Naumczyka. To mniej ni¿ 1/3 w porów-
naniu z poprzednim rokiem. Po¿egnalne gesty i wyruszamy. Dla-
czego nas tak ma³o?

Przed pó³noc¹ zatrzymujemy siê w PilŸnie na kolacjê, po
niej bez przeszkód doje¿d¿amy do przejœcia granicznego w Kor-
czowej - Krakowcu. Formalnoœci trwaj¹ krótko i zmierzamy w
kierunku Lwowa. Na obwodnicy trwaj¹ prace, trzeba wjechaæ
do miasta. ¯yczliwy cz³owiek z chêci¹ siada obok kierowcy i
wyprowadza nas w kierunku Bóbrki.
     Tu wita nas Ks. Marian - proboszcz parafii. Nie ma problemu
z zakwaterowaniem - du¿o miejsca - jak nigdy dot¹d. Po odœwie-
¿eniu siê i œniadaniu wyje¿d¿amy na ca³y dzieñ do Lwowa.
   Tu pod przewodnictwem Pani Krystyny Adamskiej na Cmen-
tarzu £yczakowskim sk³adamy ho³d bohaterom narodowym,
twórcom sztuki, naukowcom, zas³u¿onym obywatelom Lwowa i
wszystkim tu spoczywaj¹cym. Na Cmentarzu Orl¹t rzêdy mogi³
budz¹ jak zawsze refleksjê - jak wszechogarniaj¹c¹ mi³oœci¹ do
Polski byli ogarniêci Ci, którzy tu spoczywaj¹. Pani Krystyna po
raz kolejny opowiada w kaplicy o rujnowaniu cmentarza przez
czo³gi radzieckie i ¿mudnym przywracaniu do stanu pierwotne-
go. St¹d strom¹ œcie¿k¹ powy¿ej mauzoleum wspinamy siê na
najwy¿sz¹ czêœæ Cmentarza. Mijamy stare, rozsypuj¹ce siê gro-
bowce, pochylone krzy¿e...i docieramy do "górki powstañczej"
- kwatery spoczynku powstañców styczniowych. W oczy ude-
rza porz¹dek - nowe ¿elazne krzy¿e, równe rzêdy mogi³, œcie¿ki
wysypane ¿ó³tym piaskiem i kamykami. To dzie³o Polaków miesz-
kaj¹cych we Lwowie z okazji 150 rocznicy wybuchu powstania.
Spoczywa tu 230 uczestników powstania. Centralnym punktem
jest pomnik Wizunasa Szyd³owskiego autorstwa Aleksandra
Zagórskiego. Bohater to postaæ zagadkowa. Uwa¿ano, ¿e to
ksi¹¿ê, który chodzi³ w ch³opskiej siermiêdze, który wyniós³ z
koœcio³a w Sura¿u chor¹giew z wizerunkiem Matki Boskiej w
otoczeniu herbów - Or³a w koronie, Pogoni i Archanio³a z mie-
czami. Ostrzeg³ go, dotar³ z nim do Lwowa i tu przekona³ Towa-
rzystwo Weteranów 1863 roku. Z takim sztandarem w ch³opskiej
siermiêdze przedstawiony jest na pomniku ods³oniêtym w lipcu
1910 roku. Na tablicach umieszczonych na cokole s³owa - " Z
prochów naszych powstan¹ mœciciele" oraz nazwiska przywód-
ców powstañczych, którzy zginêli w walce lub zostali straceni.
Obok grób Benedykta Dybowskiego - œwiatowej s³awy zoologa
- powstañca styczniowego, który podzieli³ los wielu. Prof. S. S.
Nicieja w swojej monografii podaje, ¿e na terenie cmentarza znaj-
duje siê jeszcze ponad 400 mogi³ powstañców. Z cmentarza do-
je¿d¿amy na parking przy odnowionym budynku Kurii Metro-
politalnej. I znów robi wra¿enie. Przez targ ksi¹¿ki, obok Cerkwi
Wo³owskiej przechodzimy na rynek, póŸniej do katedry, gdzie
jedn¹ z kaplic poœwiêcono œw. Janowi Paw³owi II, ogl¹damy
szaty liturgiczne Wielkiego Papie¿a. Jeszcze odwiedzamy Kate-
drê Ormiañsk¹, ¿egnamy Pani¹ przewodnik i wracamy do Bóbrki
gdzie czeka na nas obiadokolacja i czas wolny i znów wycho-
dz¹cym w kierunku rynku rzuca siê w oczy krata z nazw¹ przed-
wojenn¹ ulicy " Mickiewicza 25". Mo¿e w tym domu mieszka³
Jan Wyspiañski - pisarz gminny... Mo¿e Jego syn Ignacy absol-
went Wydzia³u Filozoficznego Uniwersytetu Lwowskiego...
Mo¿e tu urodzi³ siê Franciszek ojciec wybitnego dramaturga i
malarza okresu M³odej Polski - Stanis³awa Wyspiañskiego...byæ
mo¿e.

W czwartek 17. lipca po œniadaniu i mszy œw. drog¹ wij¹c¹ sie
malowniczym, lesistym pasmem Go³ogór  udajemy sie do Œwi-
rza - siedziby rodu Swirskich od XV wieku.  W 1484 r. Andrzej i
Marcin Œwirscy erygowali tu parafiê, a w 1561r. wojski trembo-
wolski wzniós³ murowany koœció³ stoj¹cy do dzisiaj.  Posiad³oœæ
przesz³a w rêce Cetnerów i zmieni³a w³aœcicieli.   Na prze³omie
XIX i XX w. kupi³a je Irena z Woliñskich - Piniñska , która po
œmierci pierwszego mê¿a wysz³a za m¹¿ za hrabiego R .Lamezana
- Salinsa -Lotaryñskiego w s³u¿bie austriackiej.  Ten w latach
1907 - 1914 odrestaurowa³ zamek , który na pocz¹tku I wojny
œwiatowej spali³y wojska rosyjskie.  Ostatni¹ w³aœcicielk¹ by³a
córka hrabiego Irena oraz poœlubiony w 1930 r. hrabia Tadeusz
Komorowski póŸniejszy genera³ "Bór" - komendant Armii Kra-
jowej.  Zamek zbudowano na wzgórzu otoczony z trzech stron
stawem. Ma plan trapezu zwieñczonego piêcioma basztami. Ma
dwa poziomy  - wy¿szy paradny i ni¿szy z pomieszczeniami go-
spodarczymi i stajniami.  Nie uleg³ dewastacji , bo mieœci³ siê tu
oœrodek szkolenia sportowców, nagrywano tu filmy historycz-
ne , a obecnie przejêli go architekci lwowscy  i powoli remontuj¹.
Do zamku prowadzi drewniany most oparty na kamiennych fila-
rach, bramê zdobi renesansowy portal, na lewo od bramy du¿a
p³askorzeŸba gryfa.  Spod dawnego koœcio³a œw. Trójcy, a obec-
nie cerkwi prawos³awnej, wyruszamy w kierunku Rozdo³u i
Chodorowa. Przeje¿d¿amy wzd³u¿ zabudowañ najwiêkszej w Eu-
ropie cukrowni - obecnie nieczynnej - ogl¹damy pomnik buraka
cukrowego i zatrzymujemy siê pod bazarem, gdzie w strugach
deszczu robimy zakupy.  Miasteczko obecnie liczy ok.13 tys.
mieszkañców.  Czynny jest tu koœció³ pw. Wszystkich Œwiêtych
z XVIII stulecia oraz cerkiew pw. œw Kosmy i Damiana.  Miasto
nale¿a³o do Chodorowskich , Lanckoroñskich oraz Lubomirskich
do Voux , którzy wybudowali to pa³ac bêd¹cy obecnie szpitalem.
Jedziemy przez Bursztyn, w centrum którego zachowa³y siê sto-
j¹ce obok siebie koœció³ po trynitarski  Œw. Trójcy z koñca XVII
wieku - obecnie remontowany i synagoga z XIX wieku - miesz-
cz¹ca dom kultury i bibliotekê.  Jad¹c w kierunku Bo³szowiec
mijamy zalew o pow. 1260 ha powsta³y z przegrodzenia Gni³ej
Licy i zabudowania wielkiej elektrowni.
Z daleka widzimy bry³ê œwi¹tyni na wzgórzu. To ju¿ Bo³szowce
- po³o¿one u zbiegu Gni³ej Lipy i Narajówki.  Miejscowoœæ po raz
pierwszy wymieniono w 1401r. jako wieœ nale¿¹c¹ do rodu Spicz-
ników.  Rozg³osu miejscowoœci nada³ hetman polny koronny
Marcin Kazanowski. Gdy wyprawi³ siê przeciwko Tatarom jego
pies wskoczy³ do rzeki i wróci³ ze zrolowanym p³ótnem w pysku.
Obraz przedstawia³ wizerunek Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem.  Za
jego przyczyn¹ zosta³ ocalony z niewoli po bitwie pod Cecor¹
oraz pokona³ znaczne si³y nieprzyjaciela pod Chocimiem. Obraz
umieszczono w kaplicy zamkowej , gdzie zas³yn¹³ cudami. Wów-
czas hetman w 1623r. ufundowa³ klasztor karmelitów trzewiczko-
wych i powierzy³ ich opiece obraz. Miejscowoœæ wiele razy na-
je¿d¿ali Kozacy ,  Tatarzy  i Turcy , obraz cudowny wywo¿ono i
ukrywano. Gdy sytuacja na Podolu ustabilizowa³a siê,  na miej-
scu zburzonych budowli karmelickich w latach 1718-1725 wznie-
siono klasztor i koœció³ ufundowany przez p³ka Jana Ga³eckiego.
Za staraniem wojewody poznañskiego Antoniego Jab³onow-
skiego w roku 1777 obraz ukoronowano i odt¹d miejscowoœæ
sta³a siê najwa¿niejszym sanktuarium maryjnym na ziemi halic-
kiej. W latach 1920-1923 przeprowadzono gruntowny remont
sanktuarium, karmelici opuœcili Bo³szowce w 1945r , cudowny
obraz przewieziono do Lwowa, póŸniej do Krakowa, a w 1968r.
do koœcio³a œw. Katarzyny w Gdañsku. Koœció³ pw. Nawiedze-
nia Najœwiêtszej Marii Panny jest najcenniejszym zabytkiem sztu-
ki barokowej na Ziemi Halickiej.>>>>dok. str. nast.

PODRÓ¯  SENTYMENTALNA
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ZAK£AD KARNY   6. EDYCJA
CHARYTATYWNEJ AKCJI

     Funkcjonariusze, pracownicy oraz osadzeni z Zak³a-
du Karnego w G³ubczycach bior¹ aktywny i systema-
tyczny udzia³ w charytatywnej akcji zbierania plastiko-
wych nakrêtek na rzecz G³ubczyckiego Stowarzysze-
nia Rodziców Dzieci Niepe³nosprawnych „Tacy Sami”.
      W kolejnej, ju¿ szóstej
edycji, uda³o nam siê uzbie-
raæ ³¹cznie 16 138 sztuk za-
krêtek. Celem przedsiêwziê-
cia by³o uœwiadomienie
wszystkim, i¿ poprzez ma³y
czyn, jakim jest zbieranie za-
krêtek, mo¿na pomóc przyro-
dzie i jednoczeœnie poprawiæ
¿ycie niepe³nosprawnym
dzieciom.
     Podsumowuj¹c
ca³okszta³t dzia³al-
noœci na rzecz G³ub-
czyckiego Stowa-
rzyszenia Rodziców
Dzieci Niepe³no-
sprawnych „Tacy
Sami” funkcjonariu-
sze, pracownicy i
osadzeni g³ubczyc-
kiej jednostki przy³¹czyli siê do tej zaszczytnej akcji,  pod-
czas której uda³o siê zebraæ 67 610 plastikowych nakrê-
tek, co daje ciê¿ar ok. 1 tony i 500 kilogramów, daj¹c tym
samym œwiadectwo postawy prospo³ecznej oraz postaw
w zakresie wra¿liwoœci na potrzeby innego cz³owieka,
gotowoœæ do niesienia pomocy innym, zw³aszcza ludziom
chorym. Czujemy siê dumni z tego, ¿e mogliœmy w choæ w
takim stopniu pomóc potrzebuj¹cym dzieciom.
                Tekst i zdjêcia: ppor. Bart³omiej Kawulok

>>>>  PODRÓ  ̄SENTYMENTALNA
 Po wojnie by³ tu magazynzbo¿owy, sk³ad butelek, nawo-
zów sztucznych, a w budynku klasztornym chlew.  Wierni
odzyskali œwi¹tyniê w 1990r. W zdewastowanym wnêtrzu
zachowa³y siê barokowe struktury o³tarzy i fragmenty ma-
lowide³ z XVIII wieku. Pod œwi¹tyni¹ znajdowa³a siê kryp-
ta, gdzie chowano w³aœcicieli i dobrodziejów. Powita³ nas
gwardian o Grzegorz Cymba³a i zarazem proboszcz parafii.
W œwi¹tyni przedstawi³ przebieg prac remontowych w
œwi¹tyni i budowy na gruzach klasztoru ze œrodków Se-
natu Rzeczpospolitej i Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego jako M³odzie¿owe Centrum Pokoju i
Pojednania w którym têtni ¿ycie. Po uroczystoœciach od-
pustowych 13 lipca br. odby³o siê tu XIII Franciszkañskie
Spotkanie M³odych pod has³em "Radoœæ Ewangelii",
dzieñ przed naszym przyjazdem zakoñczy³o siê tradycyj-
nym spotkaniem m³odzie¿y polskiej, ukraiñskiej i ¿ydow-
skiej "Arka 2014", za kilka dni planowane jest nastêpne
spotkanie m³odych w sprawie pokoju. Po obiadokolacji i
d³ugiej rozmowie z bratem Piotrem pochodz¹cym z Ra-
dymna udajemy siê na wygodny wypoczynek.
 Nastêpnego dnia planujemy wyjazd w Karpaty. Cdn.......
                                                Tadeusz Skrzyp

OKRESOWA EMERYTURA ROLNICZA
    Osobom, którym up³yn¹³ okres, na jaki zosta³a im przyznana
renta strukturalna przez Agencjê Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, a które nie osi¹gnê³y jeszcze powszechnego
wieku emerytalnego, przys³uguje okresowa emerytura rolni-
cza do dnia osi¹gniêcia tego wieku.
     Emerytura okresowa przys³uguje w wysokoœci emerytury podsta-
wowej - bez wzglêdu na posiadany okres podlegania ubezpieczeniu
emerytalno-rentowemu.
Do okresowej emerytury rolniczej stosuje siê odpowiednio przepisy
ustawy dotycz¹ce emerytury rolniczej. Okresowa emerytura rolnicza
podlega zawieszeniu (w odpowiedniej czêœci), je¿eli emeryt nie zaprze-
stanie prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej w rozumieniu ustawy oraz
zmniejszeniu, je¿eli osi¹gnie przychody z tytu³u dzia³alnoœci pozarolni-
czej podlegaj¹cej ubezpieczeniu spo³ecznemu w wysokoœci powoduj¹-
cej zmniejszenie œwiadczenia.
Przy emeryturze okresowej s¹ wyp³acane dodatki przyznane na pod-
stawie odrêbnych przepisów.
Osoba zainteresowana, która utraci prawo do renty strukturalnej, a
która nie osi¹gnê³a wieku emerytalnego, powinna zwróciæ siê do Oddzia³u
Regionalnego lub Placówki Terenowej KRUS, tj. do jednostki w³aœciwej ze
wzglêdu na miejsce zamieszkania, z wnioskiem o przyznanie prawa do
okresowej emerytury rolniczej. Do wniosku powinna do³¹czyæ kopiê de-
cyzji ARiMR przyznaj¹cej rentê strukturaln¹.
Z chwil¹ osi¹gniêcia wieku emerytalnego okresowa emerytura rolnicza
zostanie z urzêdu zamieniona na emeryturê rolnicz¹, je¿eli uprawniony
do emerytury okresowej bêdzie legitymowa³ siê co najmniej 25-letnim
okresem rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego.
Przypominamy, ¿e z dniem 1 stycznia 2013 roku wesz³y w ¿ycie przepi-
sy ustawy z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2012 roku, poz.637), które stanowi¹ o stopniowym
podwy¿szaniu i zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mê¿czyzn do
67 lat. W zwi¹zku z powy¿szym wiek emerytalny jest stopniowo pod-
wy¿szany od dnia 1 stycznia 2013 roku (o 1 miesi¹c w ka¿dym kwartale)
dla kobiet urodzonych po dniu 31 grudnia 1952r. i mê¿czyzn urodzo-
nych po dniu 31 grudnia 1947 roku. Pe³nym wiekiem emerytalnym wy-
nosz¹cym 67 lat objête s¹ kobiety urodzone po dniu 30 wrzeœnia 1973
roku i mê¿czyŸni urodzeni po dniu 30 wrzeœnia 1953 roku.
Ustawa o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników umo¿liwia przyznanie
ubezpieczonemu rolnikowi, tak¿e emerytury (tzw. wczeœniejszej) przy
spe³nieniu ³¹cznie nastêpuj¹cych warunków :
- osi¹gniêciu wieku 55 lat - kobieta albo 60 lat -mê¿czyzn¹,
- podleganiu ubezpieczeniu em-rent. przez okres co najmniej 30 lat,
- zaprzestaniu prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej.
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustaw¹ z dnia 11 maja 2012 roku
rolnicy bêd¹ mieli mo¿liwoœæ korzystania z emerytury wczeœniejszej na
dotychczasowych zasadach, jeœli wymienione warunki spe³ni¹ do dnia
31 grudnia 2017 roku.
Tak wiêc z emerytur tych bêd¹ mog³y skorzystaæ wy³¹cznie kobiety
urodzone przed dniem 1 stycznia 1963 roku i mê¿czyŸni urodzeni przed
dniem 1 stycznia 1958 roku.
Przypominamy!
Je¿eli zdarzy siê wypadek przy pracy rolniczej, nale¿y go zg³osiæ do
najbli¿szej Placówki Terenowej lub Oddzia³u Kasy jak najwczeœniej,
bez zbêdnej zw³oki.
Zg³oszenia mo¿e dokonaæ poszkodowany lub inna osoba, osobiœcie, za
poœrednictwem poczty, telefonicznie lub poczt¹ elektroniczn¹.
Wszystkim Rolnikom i cz³onkom ich rodzin
 ¿yczê zdrowia i szczêœliwego Nowego 2015 Roku.

          Z powa¿aniem
                                      Jan Krzesiñski   Dyrektor OR KRUS
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W KLISINIE?
    Miesi¹c paŸdziernik by³ miesi¹cem wielu atrakcji i imprez
     w przedszkolu w Klisinie
   16 X zorganizowaliœmy imprezê integracyjn¹ z rodzicami Œwiêto Pie-

czonego Ziemniaka. Zebranych wita³ plakat WITAMY W KRAINIE PIE-
CZONEGO ZIEMNIAKA, co ju¿ zapowiada³o wiele atrakcji. G³ówn¹
atrakcj¹ by³y konkursy dla rodziców i dzieci. Przedszkolacy chêtnie bra³y
udzia³ w konkursach: szukanie ukrytych ziemniaków, rzut ziemniakiem do
kosza, bieg z ziemniakiem na ³y¿ce, itp. Mamusie wykazywa³y siê umiejêt-
noœciami w obieraniu ziemniaków na czas i na najd³u¿sz¹ obierkê. Zada-
nia rozbawi³y wszystkich i wywo³a³y ducha rywalizacji. Obecny na impre-
zie jeden tatuœ wykaza³ siê du¿¹ umiejêtnoœci¹ w rozpalaniu ogniska i
pieczeniu przepysznych ziemniaków. G³ówn¹ atrakcj¹ by³ wybór Króla i
Królowej Ziemniaczanej Krainy. Dope³nieniem imprezy by³o wspólne
degustowanie przygotowanych potraw przez rodziców. By³y pyszne placki
ziemniaczane, ziemniaczana sa³atka, frytki oraz w roli g³ównej pieczony
ziemniak. Pobyt na œwie¿ym powietrzu zrobi³ swoje. Apetyt dopisywa³
zarówno dzieciom jak i doros³ym. Zorganizowane przez nasze przedszko-
le Œwiêto Pieczonego Ziemniaka osi¹gnê³o zamierzony cel.  A mianowicie
zintegrowa³o nasz¹ przedszkoln¹ spo³ecznoœæ, wzbogaci³o wiadomoœci
dzieci na temat ziemniaka, wyrobi³o nawyk kultywowania tradycji.

Innym ciekawym wydarzeniem w Przedszkolu w Klisinie by³o  uroczy-
ste Pasowanie na Przedszkolaka. Dzieci mia³y okazjê zaprezentowaæ
swoje umiejêtnoœci nie tylko wokalno-artystyczne, jakie naby³y podczas
codziennych zajêæ, od miesi¹ca wrzeœnia.  Dzieci œpiewa³y piosenki, tañ-
czy³y oraz recytowa³y wiersze. Musia³y wykazaæ siê umiejêtnoœciami
ubierania kapci, zjedzenia przygotowanej niespodzianki a przede wszyst-
kim musia³y opanowaæ tremê i wykazaæ siê odwag¹ podczas wystêpów
przed zgromadzon¹ publicznoœci¹. Towarzysz¹ce tej uroczystoœci  emo-
cje, widaæ by³o zarówno na twarzach dzieci jak i rodziców i babæ.

Dzieci w biretach z³o¿y³y œlubowanie:
Ja przedszkolak dzielny/Bêdê zawsze uœmiechniêty,
Bêdê s³ucha³ swoje panie/I zjada³ ca³e œniadanie.
Obiecujê chodziæ do przedszkola,/Obiecujê uœmiechaæ siê dooko³a.
Obiecujê wszystko zjadaæ ze smakiem
Obiecujê byæ dzielnym przedszkolakiem.
Po czym zosta³y pasowane na przedszkolaka przez pani¹ dyrektor mgr

Teresê Zakrzyk  za pomoc¹ "magicznej kredki". A od swojej pani otrzyma-
³y pami¹tkowe dyplomy. Na pewno  ta uroczystoœæ na d³ugo zostanie w
pamiêci dzieci i ich rodziców.

Oprócz organizowanych wspólnych uroczystoœci z rodzicami
bierzemy te¿ udzia³  w wielu programach i akcjach:

* Program Profilaktyczny
      "Przeciwdzia³anie Agresji w Przedszkolu - Mo¿na Inaczej".
* Realizujemy program Akademii Aquafresh.
* Zbieraliœmy ¿o³êdzie i kasztany dla dziko ¿yj¹cych zwierz¹t.
* Konkurs "Zbieraj baterie - chroñ œrodowisko".
* "Zakrêtko¿ercy" - zbieramy nakrêtki dla chorych dzieci z hospicjum.
*  Zbieramy tworzywa wtórne (plastik i makulaturê).
     Zorganizowaliœmy konkurs wewn¹trzszkolny.
* Ogólnopolski konkurs ekologiczny "Zwierzakolubni".
* Projekt "Miœ Wêdrownik", * Szyjemy misie dla chorych dzieci.
 *  Wydajemy miesiêcznik PRZEDSZKOLAK dla rodziców, o codzien-

nym ¿yciu  w przedszkolu. W gazetce, regularnie organizujemy konkursy.
Szybko minê³y pierwsze miesi¹ce w przedszkolu. Kolejne znów

dostarcz¹ przedszkolakom wielu wra¿eñ. Podczas organizacji imprez,
spotkañ i wycieczek zawsze chêtnie pomagaj¹ nam rodzice dzieci oraz
inni przyjaciele przedszkola. W imieniu dyrektora placówki - Teresy
Zakrzyk i wszystkich nauczycielek, bardzo za to dziêkujemy.

                                                Teresa Micek, Magda Przybys³awska

W PRZEDSZKOLU NR 2
"SPORTUJEMY RAZEM"
Rozpocz¹³ siê kolejny rok wspó³pracy polsko - cze-

skiej pomiêdzy Puchatkowem, a zaprzyjaŸnionym
Przedszkolem Mikkulaska w Krnovie w ramach pro-
jektu "Przedszkole bez granic".

  17 wrzeœnia grupa Króliczki zaproszona zosta³a do
Czech, gdzie wraz z rówieœnikami z tamtejszego przed-
szkola uczestniczy³a w licznie przygotowanych konku-
rencjach sportowych na przedszkolnym placu zabaw
By³ tor przeszkód, skoki na trampolinie, jazda na hulaj-
nogach i rowerkach trójko³owych oraz liczne zabawy z
wykorzystaniem sprzêtu znajduj¹cego siê na podwór-
ku.   Po konkurencjach sportowych w przedszkolu od-
by³y siê warsztaty plastyczne podczas których dzieci
wykonywa³y kolorowe wiatraczki.

  Realizacja  projektu, ma na celu pokonywanie barier
i ró¿nic obu narodów, wskazanie wspólnych zaintere-
sowañ i zwyczajów. Wspólne spotkania pozwalaj¹ na
bezpoœrednie kontakty równie¿ miêdzy nauczycielami,
poznanie siê oraz dzielenie nabytymi umiejêtnoœciami,
a tak¿e wymianê doœwiadczeñ w pracy z dzieæmi. Po
powrocie z Czech obserwujemy jak bardzo pozytywny
wp³yw na dzieci ma nasza wspó³praca. Przedszkolaki
nie boj¹ siê nawi¹zywaæ nowych kontaktów, wyra¿aæ
swoich emocji, podejmowaæ nowych dzia³añ i zadañ
nawet w nowym obcym dla nich miejscu. Wœród dzieci
nie ma granic, nie ma barier, nawet wczeœniej nieznany
Czeski jêzyk nie jest dla nich problemem i œwietnie do-
gadywa³y siê z kolegami i rozumia³y co podczas zabaw
i zajêæ mówi³y Panie z Czeskiego przedszkola.

     Bardzo chcemy w dalszym ci¹gu realizowaæ nasz¹
wspó³pracê i zaprosiliœmy naszych czeskich przyjació³
do nas na 19. listopada. Znowu bêdziemy wspólnie siê
bawiæ, a tak¿e chcemy Im pokazaæ i zwiedziæ nasz piêk-
ny g³ubczycki ratusz.                     Anna Semczuk

                                                              (foto str. 18)

CO S£YCHAÆ W PRZEDSZKOLACH

 PRZEDSZKOLNE ZABAWY
 Z TABLIC¥ INTERAKTYWN¥

       W ramach projektu czesko – polskiego „ Przyjacie-
le bez granic – Porozumiejmy siê wspólnie  ” CZ.3.22/
3.3.07/14.04351  dzieci z Przedszkola w Zopowych oraz
z oddzia³u przedszkolnego przy Zespole Szkó³ w Pie-
trowicach w dniach 09.10.2014r. oraz 21.10.2014r., uczest-
niczy³y wspólnie z przedszkolakami z Krnowa w zajê-
ciach edukacyjnych z wykorzystaniem tablicy interak-
tywnej. Dzieci polskie i czeskie podczas wspólnej zaba-
wy z tablic¹ interaktywn¹ rozpoznawa³y zwierzêta po
wygl¹dzie i odg³osach. Dobiera³y zwierz¹ta do ich na-
turalnych œrodowisk. Podczas wykonywanych czyn-
noœci, dzieci pokonywa³y barierê jêzykow¹, ucz¹c siê
nazw zwierzat w jêzyku czeskim i polskim. Dziêki zasto-
sowanej technologii informacyjnej, wychowankowie
bardzo szybko przyswoili sobie wiedzê z zakresu przy-
rody. Przedstawiona wizualizacja wiedzy przyrodniczej,
zachêca³a do zajêæ ka¿dego przedszkolaka. Wszystkie
dzieci by³y bardzo zadowolone i pyta³y o to kiedy znów
bêd¹ mog³y pobawiæ siê przy tablicy.
                                           Bogus³awa Gaw³owska
                                                                  (foto str. 18)
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       W  Suchedniowie w dniach 26-28 wrzeœnia zawodnicy Tech-
nika walczyli w Miêdzynarodowym Turnieju o Puchar Gór Œwiê-
tokrzyskich. Zawody by³y z cyklu Grand Prix w kategorii juniora
m³odszego i m³odzika m³odszego. Wyst¹pi³a  ca³a czo³ówka krajo-
wa jak i goœcie z Ukrainy, Bia³orusi i £otwy.    Jakub Gireñ z Wero-
nik¹ Koœció³ek w juniorach m³odszych w grze mieszanej zdobyli
pi¹t¹ lokatê. W m³odzikach m³odszych zdobyliœmy trzy medale.
Szymon Œlepecki i Kuba Mazur zwyciê¿yli w grze podwójnej, Szy-
mon zdoby³ srebrny medal w grze mieszanej z Zuzann¹ Jankowsk¹
z MKS Strzelce Opolskie. W grze pojedynczej Kuba Mazur wy-
walczy³ br¹zowy kr¹¿ek dla naszego klubu. Gratulujemy.
      W G³ubczycach   27 wrzeœnia nasi najm³odsi badmintoniœci
rywalizowali w Wojewódzkim Turnieju Dzieci i ̄ aków.
Wyniki naszych medalistów. U-9 dziewczêta - II m. - Maja Janko
U-11 dziewczêta - II m. - Angelika Kowarska, III m. - Marcelina
Broszko, Nicola Mazur
     W Bieruniu w dniach 4-5 paŸdziernika odby³ siê Turniej Grand
Prix, w którym m³odzie¿ rywalizowa³a o punkty oraz nagrody.

Dobrze spisa³a siê nasza naj-
m³odsza uczestniczka Maja
Janko zdobywaj¹c drugie
miejsce w kategorii dzieci.
Najlepszym zawodnikiem za-
wodów w kategorii m³odzika
zosta³ Kordian Kobylnik zwy-
ciê¿aj¹c w grze pojedynczej i
mieszanej. Maciej Matusz i

Bartosz Ga³¹zka w tej samej kategorii zwyciê¿yli w grze podwój-
nej. Ostatnim medalem jakim zdobyliœmy na tej imprezie by³ srebr-
ny kr¹¿ek Micha³a Ustimowicza w grze podwójnej w juniorach.
      W Komprachcicach 11 paŸdziernika odby³ siê II Memoria³
Mariana Krasowskiego. Startowali na tym turnieju dzieci i ¿acy.
Ka¿dy uczestnik dosta³ pami¹tkowy dyplom a najlepsi medale
oraz puchar. Spoœród wszystkich uczestników zosta³y rozloso-
wane atrakcyjne nagrody. Nasz klub reprezentowa³o 12 dzieci.
Najlepiej spisa³a siê Angelika Kowarska w kategorii U-11 zdoby-
waj¹c srebrny medal oraz Maja Janko i Lena Sabina w kategorii U-
9 plasuj¹c siê na trzecim miejscu. Wœród ch³opców na najni¿szym
stopniu podium stan¹³ Karol Serwetnicki w kategorii dzieci.
Serdecznie gratulujemy.   Pozdrawiam Przemek Krawiec

BADMINTON -  LKS TECHNIK XIX WOJEWÓDZKI
TURNIEJ BADMINTONA

     29 paŸdziernika 2014r. w hali gimnastycznej ZOKiS odby³
siê  XIX Wojewódzki Turniej Badmintona .
         W zawodach wziê³o udzia³ 80 osób, z 8 zespo³ów szkó³
specjalnych województwa opolskiego (Opole, Grodków, G³o-
gówek, Leœnica, K. KoŸle , Kluczbork, Strzelce Op. G³ubczyce).
Uroczystoœæ otwarcia Mistrzostw w  zaszczycili swoj¹ obec-
noœci¹;  Burmistrz Jan Krówka, Starszy Wizytator Kuratorium
w Opolu Piotr Dañkowski, Dyrektor SOSW Barbara Rosicka.
Sêdziowie prowadz¹cy turniej to Tomasz Kiszczyk oraz Da-
riusz Sza³agan.
Zawodnicy startowali w szeœciu kategoriach, za pierwsze trzy
miejsca otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Najlepszy-
mi którzy reprezentowali Powiat G³ubczycki okazali siê:
     I m. kategoria ch³opcy m³odsi Denis Marcinek, III m. kate-
goria mê¿czyzn Przemys³aw Urbañski, I miejsce dziewczêta m³od-
sze Karolina Mirga, II m.dziewczêta m³odsze Wiktoria Mirga, I
miejsce dziewczêta starsze Patrycja Urbañska.
       W klasyfikacji dru¿ynowej zdobyliœmy I miejsce przed
Kluczborkiem, Leœnic¹ i Grodkowem.
Dziêkujemy wolontariuszom z Gimnazjum nr1, Szko³y Podsta-
wowej nr1 za pomoc w przeprowadzeniu zawodów.
Wszyscy uczestnicy zawodów zostali poczêstowani bardzo
smacznym ciep³ym posi³kiem przygotowanym przez Specjalny
Oœrodek Szkolno Wychowawczy w G³ubczycach.

                                                                Tomasz Kiszczyk

MIÊDZYNARODOWE ZAWODY  KARATE
WKF O PUCHAR GÓR OPAWSKICH

MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ KARATE CU-
PRUM CUP odby³ siê 22 listopada 2014r w Legnicy  W zawo-
dach startowa³o ponad 300 zawodników z 32 klubów W³och,
Wêgier, Niemiec i Polski. Ludowy Zespó³ Sportowy reprezento-
wa³o 13 zawodników z których Szymon Cieœlik w kata 12-13 lat
zdoby³ srebrny medal, przegrywaj¹c w finale 3do2,Maciej Kowal-
czyk, który w kata 10-11 lat zdoby³ srebrny medal, Klaudia Bociek,
która w kata junior m³odszy zdoby³a br¹zowy medal. Aleksander
Kolasa, Jakub Patryjach,Tomasz Kolasa, Mateusz Stankiewicz,
Klaudiusz Leliñski, Michalina Jung, Emilia Klein, Wiktoria Sawic-
ka, Oliwia Rojek oraz Ania Pa³u¿yñska, wygrywali po kilka walk
ale przegrywali o wejœcie do fina³u, najbardziej boli przegrana 3 do
2. Dziêkujê zawodnikom za wspania³¹ postawê, wyci¹ganie wnio-
sków oraz rodzicom licznie przyby³ym za kibicowanie. Oss!!!

       15 listopada
2014r w Prudniku
odby³y siê Zawo-
dy Karate o Pu-
char Gór Opaw-
skich. W zawo-
dach startowali za-
wodnicy z Ukra-
iny, Czech i Polski.
Ludowy Zespó³
Sportowy Karate-
Do G³ubczyce zdoby³y: w kata Szymon Cieœlik 12-13 lat srebr-
ny medal, Maciej Kowalczyk 10-11 lat zloty medal, Aleksander
Kolasa 10-11 lat srebrny medal, Jakub Patryjach 10-11 lat br¹-
zowy medal, Mateusz Stankiewicz w 9 lat br¹zowy medal, To-
masz Kolasa 8 lat zloty medal a Klaudiusz Leliñski w 8 lat br¹-
zowy medal; Martyna Do³han w kata 9 lat zloty medal, Julia
Hac 8 lat zloty medal,Emilia Klein 8 lat srebrny medal, Oliwia
Rojek 8 lat br¹zowy medal, Wiktoria Sawicka 7 lat srebrny me-
dal a Ania Paruszewska 7 lat br¹zowy medal. Ponadto Ania
Paruszewska, Wiktoria Sawicka i Lena G³owiñska w kata dru-
¿ynowym 9 lat i m³odsze srebrny medal. Michalina Jung w kata
10-11 lat zajê³a 5 miejsce oraz bez medalu wrócili Alan Orze-
chowski oraz Konrad Zdeb. Podsumowuj¹c wystêp naszych
m³odych karateków nale¿y uznaæ za rewelacyjny za co ser-
decznie dziêkujê zawodnikom i ich rodzicom. Oss!!!

W okresie od 14 listopada do 16 listopada 2014r w Centralnym Oœrodku Sportowym w SPALE odby³o siê

ZGRUPOWANIE KADRY POLSKI
 w Karate Shotokan na którym przygotowywano zawodników na Mistrzostwa Europy w Szwajcarii. Udzia³ w tym zgrupowaniu

bra³a udzia³ zawodniczka Ludowego Zespo³u Sportowego Karate-Do G³ubczyce KLAUDIA BOCIEK.



Grudzieñ 2014 nr 12/259 17

10. JUBILEUSZOWA WOJEWÓDZKA
RADA PROGRAMOWA OHP

    29 paŸdziernika 2014r. w Urzêdzie Miejskim   odby³a
 siê 10. Jubileuszowa Wojewódzka Rada Programowa
Ochotniczych Hufców Pracy.

      W spotkaniu
oprócz przedstawicie-
li naszych w³adz samo-
rz¹dowych, na czele z
Burmistrzem i Sta-
rost¹, udzia³ wziêli tak-
¿e Wicewojewoda
Opolski - Antoni Ja-
strzembski, Woje-
wódzki Komendant

OHP - Józefa Ziemnik, Opolski Komendant Wojewódzki Policji -
El¿bieta Kluba, liczni przedstawiciele Urzêdu Marsza³kowskie-
go, przedstawiciele Uniwersytetu Opolskiego, pracodawcy i

zaproszeni goœcie.
     G³ubczyce znane z goœcin-
noœci i innowacyjnoœci, i tym
razem nie mog³o byæ inaczej.
Goœcie zostali powitani staro-
polskim zwyczajem chlebem i
sol¹, a w klimat naszego regio-
nu, wprowadzi³ uczestników
wystêp lokalnego chóru Fe-
niks. G³ównym punktem spo-
tkania by³a prezentacja dotych-
czasowej dzia³alnoœci Hufca
Pracy 8-1, M³odzie¿owego Biu-
ra Pracy  w G³ubczycach oraz
instytucji i pracodawców z nimi
wspó³pracuj¹cymi. Hufiec Pra-
cy, M³odzie¿owe Biuro Pracy,
a obecnie Punkt Poœrednictwa
Pracy w G³ubczycach, od wie-
lu lat dziêki swojej bardzo do-

brej wspó³pracy z organizacjami:  Zwi¹zkiem Harcerstwa Polskie-
go, organizacjami pozarz¹dowymi, szko³ami, zak³adami pracy, w³a-
dzami samorz¹dowymi i wieloma innymi instytucjami, mo¿e byæ
dumny  ze swojej dzia³alnoœci. Rzadko gdzie mo¿na zaobserwowaæ
tak¹ dobra wspó³prace, nie rywalizuj¹ ze sob¹, ale wspieraj¹ siê
wspólne w dzia³aniach na rzecz dzieci i m³odzie¿y.
     W imieniu wszystkich wychowanków   i pracowników dziê-
kujemy za wspieranie i wspólne dzia³anie na rzecz m³odych ludzi
z naszego regionu.
Agnieszka Kowalczyk - wychowawca
Krzysztof Patryjach - poœrednik pracy

KRZY  ̄I DYPLOMY UZNANIA
    Z okazji 95- lecia Zwi¹zku Inwalidów Wojennych
Rzeczpospolitej  Polski przyznano insp. ZWI¥ZKU
STRZELECKIEGO  Grzegorzowi Tobiasiñskiemu -
Krzy¿  oraz  dyplomy strzelcom : Mateuszowi Marcin-
ko, Rafa³owi Sygudzie, Aleksandrze G³owackiej, An-
drzejowi Kociakowi

POROZUMIENIE
W dniu 11.11.2014 roku dosz³o do podpisania porozumienia o
wspó³pracy pomiêdzy Jednostk¹ Strzelecka 3009 G³ubczyce
ZS Strzelec OSW reprezentowan¹ przez insp. ZS Grzegorza
Tobiasiñskiego a G³ubczyckim Zwi¹zkiem Dru¿yn Zwi¹zku
Harcerstwa Rzeczypospolitej reprezentowanym przez Komen-
danta Zwi¹zku dru¿yn phm. Wies³awa Janickiego.

 Porozumienie obejmuje popularyzowanie problematyki obron-
noœci i bezpieczeñstwa Pañstwa, dzia³ania na rzecz niepodleg³o-

œci Rzeczypospolitej Polskiej, szkoleniowej i bezpiecznego sty-
lu ¿ycia oraz budowy i rozwoju postaw obywatelskich. Porozu-
mienie zosta³o podpisane w siedzibie G³ubczyckiego Zwi¹zku
Dru¿yn ZHR.
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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 wewnêtrz-
nych stronach - podstawowy modu³ - w  ramce 9x9cm,

jednorazowa edycja 100,00z³ +VAT,
przy wiêkszej iloœci cenê mo¿na negocjowaæ.

   Treœæ reklam nadsy³aæ  w wersji elektronicznej w pliku
JPG (rozdz. 300dpi) na adres e-mail "janwac@o2.pl", w
terminie do 15. ka¿dego miesi¹ca na miesi¹c nastêpny,

wraz z podaniem "parametrów"
niezbêdnych do wystawienia

 Faktury Vat przez Miejski Oœrodek Kultury.

G³os G³ubczyc -

 bezp³atny informator samorzadowy
 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach.

 (ISSN 1234-0890)
nak³ad 1200 egz.

 Red. naczelny - Jan Wac,
Adres Redakcji: 48-100 G³ubczyce,

ul. Niepodleg³oœci 14, Urz¹d Miejski,
 tel. 77 485-30-21

e-mail janwac@o2.pl

Materia³y zamówione
i niezamówione przyjmujemy

 do 10 ka¿dego miesi¹ca.
 Materia³y mo¿na zostawiaæ  w sekretariacie

Urzêdu Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za nades³ane  i

opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania,
redagowania  tekstów i zmiany tytu³ów;

Nie odpowiadamy za treœæ zamieszczonych
 og³oszeñ i reklam.

Numery archiwalne GG  - www.glubczyce.pl,
wszystkie GG oraz Kalendarze G³ubczyckie

na  http://www.sbc.org.pl
Druk - WIE-DRUK, ul. Królowej Jadwigi 1/29,

 42-500 Bêdzin, tel.604 257 694,
 www.wie-druk.pl

K¥CIK   POETYCKI

Koledze i przyjacielowi
Waldemarowi Launkaufowi

z okazji jubileuszu
XX - lecia pracy artystycznej

"Za dwadzieœcia twórczych lat,
Za sztuki scenicznej dobry smak;

Za prze¿yæ duchowych moc,
Za wra¿eñ i emocji pe³en trzos;
Za teatralnego Parnasu szczyt,
Za jedyny, niepowtarzalny styl;

Za ¿ywe s³owo i jego sens,
Za m¹droœæ i spektaklu treœæ;

Za teatru umi³owanie,
Za m³odych talentów odkrywanie;

Za konkursy, przegl¹dy i festiwale,
Za laury i nagrody, a tych niema³o;

Za warsztaty i projekty,
Za ¿yczliwoœæ i uœmiechy;
Za poszukiwania twórcze,

Za klasyki i awangardy ³¹cze;
Za wysoki poziom przedsiêwziêcia,
Za dba³oœæ o kulturê i osi¹gniêcia;
Za ca³e mnóstwo grup scenicznych,

Za dzieci i m³odzie¿ rozwój artystyczny;
Za zachwyt i pe³en blask,
Za to, ¿e jesteœ wœród nas

   Dziêkujê"
                           Maria Farasiewicz

Fotografie noworodków:

KADR Studio

Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur,

G³ubczyce,

 Grunwaldzka 2,

662 065 354

Foto do str.15   "SPORTUJEMY RAZEM", ZABAWY Z TABLIC¥ INTERAKTYWN¥
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Serdecznie Witamy Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej, urodzonych we  wrzeœniu/paŸdzierniku 2014

w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach. Rodzicom Gratulujemy! (pozosta³e dzieci w nast. GG)

Pawe³czuk Zofia
c.Agnieszki Krzy¿kowice
15.09.2014 8.55 3550-58

Piwek Laura c.Joanny
Branice 24.09.2014 4.40

3150g 53cm

Señkowska Amelia
c.Joanny Prudnik

08.09.2014 10.40 3300-55

Serwatkiewicz Maria
c.Kingi Baborów

23.09.2014 1.30 3150-54

Smaha Sara c.Aliny
G³ubczyce 08.09.2014

9.40 3300-54

Szkwarek Krystian
s.Jolanty Trzebina

09.09.2014 20.10 3700-59

Wojtkiewicz Bartosz
s.Iwony Branice

17.09.2014 9.45 3200-53

Wróbel Kacper
s.Anety G³ucho³azy

29.09.2014 20.18 3200-55

Z¹bek Szymon s.Alek-
sandry Krzy¿owice

19.09.2014 1.20 3300-57

Antoszczyszyn Angelika
c.Alicji W³odzienin

09.10.2014 19.55 3280-56

Bagiñski Feliks
s.Agnieszki

06.10.2014 4.45 3030-53

Baran Wojciech s.Moniki
Radynia

27.10.2014 9.25 3300-57

Bêbenek Szymon
s.Sylwii Bodzanów

25.10.2014 18.20 3000-54

Bielecki Marek
 s.Ewy Opole

29.10.2014 23.45 3050-53

Charemska Maja
c.Anety G³ubczyce

21.10.2014 20.15 3850-57

Cuber Nicola c.Olgi
Baborów

30.10.2014 8.25 2800-58

Cybulski Bartosz
s.Marceliny Dobieszów
21.10.2014 3.10 4100-60

Czaja Martyna
c.Pauliny Wilków

01.10.2014 8.25 3540-58

Do³han Katarzyna
c.Justyny G³ubczyce

3.10.2014 19.10 4000-58

Drejka Wiktor s.Moniki
Stare Kotkowice

09.10.2014 9.28 3870-60

Faron Borys s.Dagma-
ry Dzier¿ys³aw

29.10.2014 18.45 4200-58

Gurazdowska Paulina
c.Marty Nasiedle

12.10.2014 22.20 3330-57

Hawron Natan
s.Adriany Wysoka

23.10.2014 9.45 3260-56

Janecko Sara
c.Sylwi G³ogówek

15.10.2014 15.25 3300-57

Jung Lea
c.Bernadety G³ubczyce
31.10.2014 18.10 2630-54
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10.11.2014
 ZLOT HUFCA ZHP,

28.11.2014
I SESJA RADY MIEJSKIEJ

KADENCJI 2014-2018


