
Luty 2015 nr 2/261 1

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
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SZOPKI BO¯ONARODZENIOWE W KOŒCIO£ACH:
OO FRANCISZKANÓW

Z DZIEÆMI FRANCISZKAÑSKIEGO OŒRODKA (STR.1GG),
 STR.2 OD GÓRY - ZAWISZYC,

NOWEJ WSI G£UBCZYCKIEJ, G£UBCZYC,
OO. FRANCISZKANÓW Z KONCERTEM W TRZECH KRÓLI,

GO£USZOWIC, BOGDANOWIC, ZOPOWYCH



BURMISTRZ G£UBCZYC
 POWO£A£
G£UBCZYCK¥ RADÊ  SENIORÓW

. G³ubczycka Rada Seniorów liczy 13 radnych  w  jej sk³ad wchodz¹
1) Banach Halina - Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inw.,
2) Bartusik Ewa- Œrodowiskowy Dom Sam.w N. Go³uszowicach,
3) Ba¿yñski Jan - Stowarzyszenie Absolwentów I LO
4) Bernacka Maria - Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inw.
5) D¹browa Liliana - Dom Dziennego Pobytu
6) Komarnicka Monika - Miejski Oœrodek Kultury
7) Kosowski Zygmunt - Towarzystwo Mi³oœników Lwowa i KPW
8) Kraszewska Maria - Polski Zwi¹zek Dzia³kowców,
9) M³ot Tomasz - Polski Zwi¹zek Niewidomych,

10) Peczkis Janusz - Polski Zwi¹zek Dzia³kowców
11) Skrzekut Jerzy - Stowarzyszenie Obywatele III Wieku,
12) Skrzyp Tadeusz - Woj. Zw. Pszczelarzy, Ko³o  w G³ubczycach
13) Zió³kowska Bo¿ena - Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
       Pierwsze posiedzenie G³ubczyckiej Rady Seniorów, odby³o
siê w dniu 27 stycznia 2015 roku  sali konferencyjnej Urzêdu
Miejskiego
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WSPÓLNE GRANIE  Z WOŒP
Od wielu ju¿ lat tradycj¹ jest wspólne  "granie" z Wielk¹ Or-

kiestr¹ Œwi¹tecznej Pomocy.  Jak co roku Hufiec Pracy 8-1 i Punkt
Poœrednictwa Pracy  wspólnie z Miejskim Oœrodkiem Kultury,
Komend¹ Hufca ZHP, s³u¿bami mundurowymi, w³adzami samo-
rz¹dowymi gminy i powiatu oraz zaprzyjaŸnionymi organizacja-
mi kwestuj¹ wspólnie  na ten szczytny cel.

 11 stycznia od godz. 6,00 ruszy³ sztab WOŒP w MOK siedzi-
bie HP  i Punktu PP. M³odzie¿ licznie stawi³a siê pomimo wcze-
snej godziny  i czynnie w³¹czy³a siê w zbiórkê. Przez ca³y dzieñ
na terenie ca³ego powiatu widaæ by³o kwestuj¹cych wolontariu-
szy, którzy za symboliczny ka¿dy grosik wrzucony do puszki
odwdziêczali siê czerwonym serduszkie i mi³ym uœmiechem.

 W imieniu wszystkich organizatorów i wspó³organizatorów
bardzo dziêkujemy wszystkim darczyñcom za tak liczny udzia³ i
zaanga¿owanie oraz ca³ej naszej m³odzie¿y za poœwiêcony czas
i pomoc przy organizacji tego przedsiêwziêcia

                 Agnieszka Kowalczyk, Krzysztof  Patryjach
                                                                               (foto str.5)

HARCERSKA AKCJA ZIMOWA
W dniach od 19 do 30 stycznia w Ratuszu Miejskim odbywa³a

siê Harcerska Akcja Zimowa. Jak co roku Stowarzyszenie Przy-
jació³ Harcerstwa wspólnie z instruktorami, nauczycielami i za-
przyjaŸnionymi instytucjami dba³o o to, by dzieci z ca³ego na-
szego powiatu  mia³y mo¿liwoœæ czynnie i aktywnie spêdziæ swoje
ferie zimowe. W Ratusza Miejskiego w Sali pod Anio³em zorga-
nizowana by³a g³ówna baza ca³ej akcji. Na czas ferii stanê³y tam
sto³y do gier, maszyny  do æwiczeñ, ma³a harcówka, stanowisko
gier planszowych, mini kino i wiele innych dodatkowych atrak-
cji, z których dzieci i m³odzie¿ mog³a korzystaæ podczas codzien-
nych zajêæ. Dziennie   w zajêciach prowadzonych wspólnie przez
nauczycieli i kadrê instruktorsk¹ uczestniczy³o oko³o 150 osób.

   Wszyscy uczestnicy poza intensywnym dniem pe³nym atrak-
cji i wra¿eñ mogli liczyæ tak¿e na ciep³y posi³ek oraz coœ s³odkie-
go. Jedn¹ z dodatkowych atrakcji ciesz¹ca siê du¿ym powodze-
niem by³y wyjazdy na lodowisko. Wspólnie z kadr¹ dzieci i m³o-
dzie¿ codziennie mia³a mo¿liwoœæ jazdy na ³y¿wach i œwietnej
zabawy, a po intensywnych zajêciach chwila odpoczynku i re-
laksu w gronie przyjació³, kolegów i znajomych. Tegoroczna akcja
nie by³aby mo¿liwa dziêki wsparciu  i zaanga¿owaniu wielu osób,
którym z tego miejsca chcielibyœmy serdecznie podziêkowaæ,
bo to w³aœnie dziêki nim na terenie naszego powiatu maj¹ miej-
sce takie inicjatywy i przedsiêwziêcia.

   Serdecznie dziêkujemy darczyñcom, nauczycielom, ca³ej ka-
drze instruktorskiej i wszystkim ludziom, którzy pomagaj¹ nam
przy takich akcjach. Mamy nadziejê, ¿e dzieci i m³odzie¿, dla
których to wszystko robimy, jest zadowolona i usatysfakcjono-
wana z naszych dzia³añ, bo to w³aœnie ich zadowolenie i pozy-
tywna opinia jest dla nas motorem napêdowym do dzia³ania w
kolejnych latach  i organizacji kolejnym akcji zimowych. >>>

>>>  Dziêkujemy jeszcze raz wszystkim za zaufanie, zaanga¿o-
wanie i czynne uczestnictwo. Podsumowuj¹c tegoroczne ferie
zimowe, pomimo braku  aury zimowej mo¿na chyba uznaæ za
udane i mieæ nadziejê, i¿ w kolejnych latach wszystko uda siê
zorganizowaæ jeszcze lepiej, jeszcze ciekawiej i tak, aby uczest-
niczy³o w nich jeszcze wiêcej dzieci i m³odzie¿y.

Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i z tego miejsca zaprasza-
my ju¿ na kolejn¹ edycjê Harcerskiej Akcji Zimowej, ju¿ za rok.

Z harcerskim pozdrowieniem, Czuwaj !!! (foto str.20)
                                                              Agnieszka i Krzysiek
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WIELKA ORKIESTRA ŒWI¥TECZNEJ POMOCY
„ZAGRA£A” W  G£UBCZYCACH i ZA POŒREDNICTWEM HARCERZY

 KH ZWI¥ZKU HARCERSTWA POLSKIEGO ZEBRA£A
 NA TERENIE SWOJEGO DZIA£ANIA - POWIATU - KWOTÊ  40 792,45 Z£

G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja Spó³ka z o. o.
 ul. Powstañców 2, 8-100 G³ubczyce

 tel. 77 485 22 35 w. 24,26   tel. kom. 791576738,
 e-mail: sprzedaz@wodociagi-glubczyce.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty !!!!!!!!!!!!!
-  PRZY£¥CZA WODY
- PRZY£¥CZA KANALIZACJI SANITARENEJ ORAZ DESZCZOWEJ
- WYKOPY
- WYNAJEM MASZYN BUDOWLANYCH Z OBS£UG¥
- TRANSPORT   i wiele innych
Wspó³pracujemy z firm¹ projektow¹ oraz geodezyjn¹.
Oferujemy przystêpne ceny, RATY!!!!.
Nasza firma wykonuje us³ugi w zakresie prac i robót ziemnych, oferuje wynajem sprzêtu z operatorem.
Posiadamy bogate doœwiadczenie.
Zapewniamy terminowoœæ oraz solidne i fachowe wykonanie powierzonych nam prac.
Pomoc w wykonywaniu robót ziemnych oferujemy klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym.
Nasz park maszynowy zosta³ powiêkszony o now¹ koparko - ³adowarkê NEW HOLLAND
________________________________________________________________________________________________________________
Tel./Fax 77 485 2721/ 77 485 2235,  Oczyszczalnia œcieków 77 485 2940,  Pogotowie wodne 994
NIP-748-000-19-82, REGON 530589590
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Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Spo³eczno-Zawodowego " NAPRZECIW"
 48-100 G³ubczyce ul. Aleje Sl¹skie 16/11

                    ROZLICZENIE  ZBIÓRKI  PUBLICZNEJ
W dniu 31.12.2014r. zosta³a zakoñczona zbiórka publiczna, która odbywa³a siê w dniach od 27 lutego  do 31 grudnia 2014r.
                                             Rozliczenie poszczególnych celów;
1. cel:   zebranie œrodków finansowych na wyjazd do kina podopiecznych ŒDS  w Nowych Go³uszowicach, kwota: 848,18 z³
2. cel:    zebranie œrodków finansowych  na chore dziecko na IV  Pikniku Integracyjnym  kwota:     11.354.40 z³,
3. cel:    zebranie œrodków finansowych na zorganizowanie XVII Turnieju Sportowego,    kwota:        2.954.40 z³
4. cel:    zebranie œrodków finansowych  na paczki dla podopiecznych SDS w Nowych Go³uszowicach,  kwota: 1.237,35 z³
5. cel:  zbiórka na adaptacjê i wyposa¿enie Centrum Rehabilitacji Spo³eczno - Zawodowej, kwota: zero wp³at i zero daro-
wizn w naturze,
  £¹cznie zebrana kwota: 16.394,33 z³

                                                                                                                           Prezes Stowarzyszenia Robert Wyrwalec

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

1. 3 lutego 2015 r. odbêd¹ siê:
a) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-

ruchomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ki nr 220/1 i nr 220/2 o ³¹cznej powierzchni 0,4800 ha,
po³o¿onej w miejscowoœci Mokre. Cena wywo³awcza do prze-
targu wynosi 16 875,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 1 700,00 z³.

b) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-
ruchomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 1134/1 o powierzchni 0,7500 ha, po³o¿onej w miej-
scowoœci Grobniki. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 36
638,00 z³. Wadium wynosi 3 700,00 z³.

c) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-
ruchomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 116 o powierzchni 0,1300 ha, po³o¿onej w miej-
scowoœci Zawiszyce. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 5
882,00 z³. Wadium wynosi 600,00 z³.

d) I przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci zabudowanej wolnostoj¹cym budynkiem gospodar-
czym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 365/
6 o powierzchni 0,0188 ha, po³o¿onej w miejscowoœci Równe.
Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 9 020,00 z³.

Wadium wynosi 910,00 z³.
2. 10 lutego 2015 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nieograni-

czony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej wol-
nostoj¹cym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, oznaczo-
nej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 74 o powierzchni
0,4000 ha, po³o¿onej w miejscowoœci Opawica 39. Cena wywo-
³awcza do przetargu wynosi 80 000,00 z³.

Wadium wynosi 8 000,00 z³.
3. 18 lutego 2015 r. odbêdzie siê III przetarg ustny nieograni-

czony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej oznaczo-
nej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 361/2 o powierzch-
ni 0,0800 ha, po³o¿onej w miejscowoœci Grobniki. Cena wywo-
³awcza do przetargu wynosi 3 007,00 z³.

Wadium wynosi 310,00 z³.
4. 24 lutego 2015 r. odbêd¹ siê III rokowania nieograniczone

w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœæ lokalowej (boks gara¿owy
nr 6), po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprze-
da¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 435/19. Cena wyjœcio-
wa do rokowañ wynosi 7 330,00 z³.

Zaliczka wynosi 740,00 z³.
5. 3 marca 2015 r. odbêdzie siê V przetarg ustny nieograni-

czony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci oznaczonej wed³ug
ewidencji gruntów, jako dzia³ki nr 504/9 i nr 504/16 o ³¹cznej

powierzchni 1,0592 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Ko-
pernika nr 39. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 325 068,00
z³ + VAT. Wadium wynosi 33 000,00 z³.

6. 24 marca 2015 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nieograni-
czony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomoœæ lokalowej (lokal o
innym przeznaczeniu ni¿ mieszkaniowy o pow. u¿ytkowej 145,90
m2), po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Rynek nr 3-5/a wraz ze
sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 372/3. Cena wy-
wo³awcza do przetargu wynosi 553 421,00 z³. Wadium wynosi 55
400,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Terminy i warunki wniesienia wadium za-
warte s¹ w og³oszeniach o przetargach.

Warunkiem uczestnictwa w w/w rokowaniach jest wniesienie
zaliczki w pieni¹dzu oraz pisemne zg³oszenie udzia³u w rokowa-
niach. Terminy i warunki wniesienia zaliczki oraz zg³oszenia udzia-
³u 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 inter-
necie na stronie WWW.glubczyce.pl

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

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

1.30.12.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do sprze-
da¿y nieruchomoœæ po³o¿on¹ w miejscowoœci Mokre, oznaczon¹
wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 225 o pow. 0,3500 ha.

Z dniem 10.02.2015 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie 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 odrêb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zby-
wanej nieru-chomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieru-
chomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

2. 22.01.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do oddania w:
a) dzier¿awê - nieruchomoœci gruntowe obejmuj¹ce czêœci dzia-

³ek nr 1305/1, 1305/2, 1305/3, 292/29, 292/10, 429/79, 429/35, po-
³o¿one na targowisku miejskim w G³ubczycach;

b) najem - 7 lokali o innym przeznaczeniu ni¿ mieszkaniowe,
po³o¿one na targowisku miejskim w G³ubczycach.
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HERODY NAGRODZONE
17-18 stycznia br. w Miejsko - Gminnym Domu Kultury w

Lewinie Brzeskim odby³ siê XXX Jubileuszowy Wojewódzki
Przegl¹d Zespo³ów Kolêdniczych HERODY 2015.

W przegl¹dzie tym po raz kolejny wyst¹pi³ teatr Tradycja ZSM
w G³ubczycach, dzia³aj¹cy pod kierownictwem Marii Farasiewicz,
zdobywaj¹c II miejsce!! Ponadto czterech aktorów Tradycji otrzy-
ma³o nagrody indywidualne za wykreowane postaci. A byli to:
Micha³ Bezpalko, Natalia Chaszczewska, Mateusz Koœcielny oraz
Mietek Zaj¹c. Z kolei Maria Farasiewicz zosta³a nagrodzona za
re¿yseriê.

Grupa teatralna z g³ubczyckiego "Mechanika" przedstawi³a w
Lewinie widowiskowy spektakl obrzêdowo - kolêdniczy z ¿ywym
akompaniamentem akordeonowym.

To ju¿ jedenaste Herody w dwudziestoletniej historii teatru
Tradycja. Warto te¿ przypomnieæ, ¿e artyœci z "Mechanika" maj¹
na swym koncie piêæ g³ównych nagród w tym przegl¹dzie, czyli
tzw. Ber³o Heroda oraz szeœæ drugich miejsc, jak i mnóstwo indy-
widualnych wyró¿nieñ.

Wojewódzki Przegl¹d Zespo³ów Kolêdniczych to barwna im-
preza folklorystyczno - ludowa kultywuj¹ca i popularyzuj¹ca
tradycje bo¿onarodzeniowe na Œl¹sku Opolskim oraz ró¿norod-
ne formy kolêdnicze. Wœród nich: chodzenie z koz¹, turoniem,
szopk¹  - Betlejk¹, choink¹ - Rajem , jase³ka czy typowe herody,
od których przegl¹d przyj¹³ nazwê.

Prof. Teresa Smoliñska z Katedry Kulturoznawstwa i Folklory-
styki Uniwersytetu Opolskiego, od lat trzydziestu przewodnicz¹-
ca jury, k³adzie szczególny nacisk na walory etnograficzne pre-
zentacji konkursowych, ich wartk¹ akcjê i kulturê ¿ywego s³owa.

HERODY w Lewinie Brzeskim to jedyny w Polsce tego typu prze-
gl¹d o zasiêgu wojewódzkim. Swój presti¿ i popularnoœæ zawdziêcza
m.in. dobrej organizacji, wysokiemu poziomowi inscenizacji jak i szero-
kiemu zainteresowaniu mediów. Podkreœlmy, ¿e teatr Tradycja
uczestnicz¹c w HERODACH reprezentowa³ nie tylko swoja szko-
³ê, ale przede wszystkim nasze miasto, gminê i powiat g³ubczycki.

Na koniec nale¿a³oby przywo³aæ nazwiska tych, którzy wyst¹-
pili w spektaklu teatru Tradycja: Micha³ Bezpalko (Diabe³), Na-
talia Chaszczewska (Królowa), Maria Farasiewicz (Kolêdnicz-
ka), Iwona Halikowska (Kolêdniczka), Krzysztof Konieczny
(Œmieræ), Mateusz Koœcielny (Herod), Robert Kud³a (muzykant),
Patryk Litwin (Kolêdnik z szopk¹), Angelika Paterek (Anio³),
Micha³ Salawa (Feldmarsza³ek), Patryk Urbanik (Turoñ) oraz
Mietek Zaj¹c (¯yd); pomoc techniczna - Dawid Szulborski.

Gratulujemy Tradycji i ¿yczymy dalszych sukcesów!
Redakcja ZSM

U FRANCISZKANÓW
NA TRZECH KRÓLI

    6 stycznia br. w œwiêto Objawienia Pañskiego zwane
tak¿e œwiêtem Trzech Króli w koœciele O.O. Franciszka-
nów w G³ubczycach odby³ siê koncert kolêdowo-pastora³-
kowy pt. ŒWI¥TECZNY CZAS w wykonaniu grupy arty-
stycznej pod kierownictwem Marii Farasiewicz.

Zespó³ przyby³ tu na zaprosze-
nie Ojca gwardiana - Aureliusza
Ku³akiewicza. Trwaj¹cy godzinê
program bo¿onarodzeniowy mia³
charakter poetycko-muzyczny.
Wybrzmia³y w nim teksty wierszo-
wane i œpiewane autorstwa Marii
Farasiewicz, jak i wspó³czesne pol-
skie pastora³ki. Nie mog³o tak¿e za-
brakn¹æ tradycyjnych kolêd.
Myœl¹ przewodni¹ wystêpu by³o
nawi¹zanie do postaci trzech mê-
drców ze Wschodu. W bogatych
treœciowo utworach wykonawcy
z³o¿yli pok³on Bo¿ej Dziecinie, wy-
œpiewali Jej chwa³ê i czeœæ.

Barwn¹ postaci¹ koncertu by³ niew¹tpliwie Mietek Zaj¹c -
aktor  teatru TRADYCJA, który jako narrator, a tak¿e solista
wcieli³ siê w postaæ górala, a u¿ywaj¹c gwary podhalañskiej
przywo³a³ bogat¹ tradycjê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego
Roku. By³y ¿yczenia i powinszowania.  Zwieñczenie koncertu
stanowi³ symboliczny "Znak pokoju" odœpiewany z licznie zgro-
madzonymi wiernymi.

 W programie wyst¹pili: Maria Farasiewicz z braæmi - Miros³a-
wem  i Wies³awem Wierzba, Iwona Halikowska, Beata Krzacz-
kowska, Ewa Szmit oraz Mieczys³aw Zaj¹c. Obs³uga dŸwiêku -
Kacper D¹browa; pomoc akustyczno-techniczna - Rafa³ Zwa-
rycz.                                                         Redakcja ZSM
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Ekumenizm jest prób¹ powrotu do pierwotnej jednoœci Ko-
œcio³a, prób¹ nawi¹zania dialogu miêdzy koœcio³ami, które
siê podzieli³y. Na skutek tych bolesnych podzia³ów ucierpieli
wszyscy i próba odzyskania jednoœci jest powrotem do pe³ni
to¿samoœci. Historia Koœcio³a na-
znaczona jest g³êbok¹ tajemnic¹ po-
dzia³ów i rozdarcia. Jest to przeciw-
ne woli Boga. To grzech i skandal w
oczach œwiata byæ podzielonymi, to
konsekwencja grzechu cz³owieka, a
nie woli Boga, która pragnie jedno-
œci, pokoju i zgody.

Ju¿ w Starym Testamencie prorok
Ezechiel, nawi¹zuj¹c do ówczesnej
sytuacji Ludu Bo¿ego, pos³u¿y³ siê
prostym symbolem dwóch kawa³ków
drewna, najpierw rozdzielonych, póŸ-
niej ponownie po³¹czonych, aby wy-
raziæ Bo¿¹ wolê „zebrania ze wszyst-
kich stron” cz³onków swego rozproszonego ludu: „Ja bêdê ich
Bogiem, oni zaœ bêd¹ moim ludem. Ludy zaœ pogañskie po-
znaj¹, ¿e Ja jestem Pan” (por. 37, 16-28). (.....)

Termin Ekumenizm jest najczêœciej u¿ywany na okreœlenie
ruchu na rzecz jednoœci chrzeœcijan lub jednoœci Koœcio³a. Fak-
tycznie, posiada on jednak o wiele szersze znaczenie. „S³owo
ekumenizm wywodzi siê z klasycznego jêzyka greckiego - oiku-
mene - gdzie wyra¿a³o ideê „ca³ego tego zamieszka³ego œwiata”
b¹dŸ zamieszkiwania wspólnie œwiata. W takim te¿ sensie ter-
min ten po raz pierwszy znalaz³ zastosowanie w Piœmie Œwiêtym
ob. Mt 24, 14; Dz. Ap. 17, 6; Hebr 2, 5). Jego znaczenie uleg³o
jednak uœciœleniu w tradycyjnym ujêciu katolickim, w którym
u¿ywano go na okreœlenie soboru powszechnego, w przeci-
wieñstwie do partykularnych synodów Koœcio³a powszechne-
go.” W jêzyku wspó³czesnej teologii znaczenie terminu ekume-
nizm przesz³o prawdziw¹ ewolucjê zwi¹zan¹ z uœwiadomieniem
sobie przez chrzeœcijan problemu podzielonego Koœcio³a oraz
potrzeby przywrócenia utraconej jednoœci. Ruch jednoœci chrze-
œcijan wydoby³ to s³owo, aby nadaæ mu now¹ jakoœæ jako ca³y
ten zamieszka³y przez uczniów Chrystusa Koœció³. Odt¹d wszel-
kie zaanga¿owanie na rzecz jednoœci chrzeœcijan nazywa siê
popularnie ekumenizmem lub ruchem ekumenicznym. „Zwrot
"ruch ekumeniczny" najczêœciej pojawia siê przy pojêciu "eku-
menizm". Najogólniej oznacza on proces rozwijania relacji in-
ter/ koœcielnych pomiêdzy poszczególnymi wyznaniami chrze-
œcijañskimi i Koœcio³ami.” Rozwijaj¹c znaczenie terminu „ruch
ekumeniczny” mo¿na powiedzieæ, ¿e wyra¿a on wszelkie insty-
tucjonalne lub oficjalne (doktrynalne), jak te¿ nieformalne i spon-
taniczne próby budowania jednoœci miêdzy chrzeœcijanami i
ich Koœcio³ami wyznaniowymi. G³ównym celem ruchu ekume-
nicznego jest jednoœæ wszystkich chrzeœcijan zgromadzonych
w jednym, œwiêtym, powszechnym             i apostolskim Koœciele
Chrystusowym. Jest to wiêc ruch przywracaj¹cy Koœcio³owi
jego prawdziw¹ katolickoœæ (powszechnoœæ). W dziejach Ko-
œcio³a niemal¿e od samego jego pocz¹tku, obecne by³o istnie-
nie ró¿norodnych gnoz i podzia³ów. Równoczeœnie z licznymi

roz³amami w ³onie Koœcio³a trwa³y tak¿e dzia³ania przywracaj¹ce
jednoœæ. Próby te nie posiada³y jednak tego samego znaczenia,
co wspó³czesny ruch ekumeniczny. Nieœwiadomy jeszcze swo-
jego fundamentalnego znaczenia dla przysz³oœci Koœcio³a, ruch
ekumeniczny narodzi³ siê na prze³omie XIX i XX wieku w ³onie
tych wspólnot koœcielnych, które funkcjonowa³y poza widzialn¹
jednoœci¹ z Koœcio³em Rzymsko-Katolickim. Pierwsze œwiado-
me inicjatywy ekumeniczne mia³y pocz¹tek w œrodowisku prote-
stanckim i prawos³awnym. Do faktycznych pionierów ruchu eku-

menicznego zalicz¹ siê Miê-
dzynarodow¹ Radê Misyjn¹
(International Missionary Co-
uncil), organizacjê ̄ ycie i Pra-
ca (Life and Work) oraz Wiara
i Ustrój (Faith and Order).
Da³y one faktyczny pocz¹tek
istnienia Œwiatowej Radzie
Koœcio³ów (World Council of
Churches). W pocz¹tkowym
okresie ruchu ekumenicznego
poczesne miejsce zajmuje te¿
Zwi¹zek Mêskiej M³odzie¿y
Chrzeœcijañskiej (Youth Men

Christian Association - YMCA) oraz Zwi¹zek ̄ eñskiej M³odzie-
¿y Chrzeœcijañskiej (Youth Women Christian Association -
YWCA). W 1910 roku, podczas trwania Konferencji Misyjnej w
Edynburgu w Szkocji, przedstawiciele Koœcio³ów anglikañskich
oraz kilku Koœcio³ów protestanckich zwrócili uwagê na to, ¿e po-
dzia³ wœród chrzeœcijan stwarza powa¿n¹ przeszkodê w dzia³alno-
œci misyjnej oraz dalszego rozprzestrzeniania siê chrzeœcijañstwa.
Uznano wówczas, ¿e wszelkie nieporozumienia, podzia³y i schizmy
miêdzy chrzeœcijanami nale¿y traktowaæ jako skandal. (...)

Wa¿niejsze daty dla dialogu ekumenicznego:
1908 r. - duchowni anglikañscy S. Jones i L.T. Wattson zaini-

cjowali modlitwê o jednoœæ wœród Koœcio³ów
1927 r. - powstanie Komisji Wiara i Ustrój - miêdzykoœcielnej

instytucji skupiaj¹cej teologów badaj¹cych doktryny i struktu-
ry ró¿nych Koœcio³ów. Jej celem jest odnajdywanie jednoœci
miêdzy Koœcio³ami w prawdzie. Komisja pracowa³a nad ró¿nymi
zagadnieniami doktrynalnymi, a rezultaty prac zosta³y zebrane
w przyjêtych w 1974 r. tzw. dokumentach  z  Akry na temat chrztu,
Eucharystii  i pos³ugiwañ koœcielnych.

1936 r. - dziêki P. Couturierowi wprowadzona w 1895 r. przez
papie¿a Leona XIII nowenna o powrót braci od³¹czonych do
Koœcio³a katolickiego, odprawiana przed uroczystoœci¹ Zes³a-
nia Ducha Œwiêtego, zosta³a zamieniona na dni modlitw wspólni
z innymi Koœcio³ami o jednoœæ wyznawców Chrystusa, jakiej
chce Bóg. Tak zrodzi³a siê idea Tygodnia Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan.

1944 r. -  powstanie ekumenicznej wspólnoty z Taizé, zaini-
cjowanej przez Rogera Louisa Schutza — syna protestanckiego
pastora, znanego dzisiaj jako brat Roger. Od lat 50. bracia orga-
nizuj¹ tygodniowe rekolekcje ekumeniczne dla m³odzie¿y, a od
22 lat, na prze³omie roku, Miêdzynarodowe Spotkania M³odych,
zwane Pielgrzymk¹ Zaufania przez Ziemiê. W 1986 r. Taizé od-
wiedzi³ Jan Pawe³ II.

1948 r. -  powstanie Ekumenicznej Rady Koœcio³ów (zwanej
tak¿e Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów).  Siedziba ERK mieœci siê w
Genewie. Obecnie nale¿y do niej ponad 300 Koœcio³ów prawo-
s³awnych, protestanckich, anglikañskich i starokatolickich, a na

EKUMENIZM
     Od 18-25 stycznia obchodzony jest na ca³ym œwiecie
Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan - wiêcej o ekumeni-
zmie autorstwa ks. Piotra Kownackiego - g³ubczyczanina- w
Kalendarzu G³ubczyckim 2015
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jej czele stoi Konrad Raiser.
1960 r. -  powstanie Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan —

najwa¿niejszej w Koœciele katolickim instytucji zajmuj¹cej siê
dzia³alnoœci¹ ekumeniczn¹. W 1989 r. zosta³ on przekszta³cony
w Papiesk¹ Radê Popierania Jednoœci Chrzeœcijan. Siedziba Rady
mieœci siê w Watykanie, a jej przewodnicz¹cym jest obecnie kard.
Edward I. Cassidy.

21 listopada 1964 r. - przyjêcie przez Sobór Watykañski II Dekre-
tu o ekumenizmie, okreœlaj¹cego katolickie zasady prowadzenia
dzia³alnoœci ekumenicznej.

1965 r. -  odwo³anie przez ekumenicznego patriarchê Kon-
stantynopola Dimitriosa I i papie¿a Paw³a VI anatem (kl¹tw),
na³o¿onych po schizmie w 1054 r.; skierowanie przez papie¿a
Paw³a VI i ojców soborowych proœby o wybaczenie dla braci
od³¹czonych.

1967 r. - zainicjowanie wzajemnych odwiedzin delegacji Patriar-
chatu Konstantynopola w Watykanie z okazji uroczystoœci ku czci
œwiêtych Piotra i Paw³a, odbywaj¹cych siê 29 czerwca oraz przed-
stawicieli Stolicy Apostolskiej w Konstantynopolu, podczas ob-
chodów ku czci œw. Andrzeja 30 listopada.

1969 r. -  wizyta papie¿a Paw³a VI    w siedzibie Œwiatowej
Rady Koœcio³ów.

1970 r. - proœba o wybaczenie, skierowana do Koœcio³a katolic-
kiego przez Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Federacji Luterañ-
skiej, skupiajacej Koœcio³y luterañskie z ca³ego œwiata.

1979 r. - spotkanie Papie¿a Jana Paw³a II z patriarch¹ ekume-
nicznym Konstantynopola Dimitriosem, podczas którego zade-
cydowano o rozpoczêciu dialogu teologicznego miêdzy Koœcio-
³ami prawos³awnym i katolickim. Dialog toczy siê od 1980 r.

27 paŸdziernika 1986 r. -  Œwiatowy Dzieñ Modlitwy o Pokój
w Asy¿u z udzia³em przedstawicieli wielu Koœcio³ów i Wspólnot
chrzeœcijañskich oraz innych religii.

25 maja 1995 r. -  og³oszenie encykliki Jana Paw³a II „Ut unum
sint” - o dzia³alnoœci ekumenicznej Koœcio³a.

1995 r. - wizyta patriarchy ekumenicznego Konstantynopola
Bart³omieja I w Watykanie i spotkanie z Janem Paw³em II.

1997 r. - II Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Grazu,
zorganizowane przez Konferencjê Koœcio³ów Europy i Radê Kon-
ferencji Episkopatów Europy pod has³em: „Pojednanie — dar
Boga i Ÿród³o nowego ¿ycia”.

31 paŸdziernika 1999 r. - podpisanie w Augsburgu Wspólnej
Deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu miêdzy Koœcio³a-
mi katolickim i luterañskim, która jest owocem dialogu teologicz-
nego prowadzonego przez Koœcio³y katolicki i luterañski od 1965

                       Pozdrawiam, z modlitw¹ ks. Piotr Kownacki
                                                                       >>>

  >>>>    Ks. Piotr Kownacki, urodzony w G³ubczycach, uczêsz-
cza³ do Szko³y Podstawowej nr 1, nastêpnie do Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. Adama Mickiewicza . Jest absolwentem wydzia³u
teologicznego Uniwersytetu Opolskiego (seminarium duchownego
diecezji opolskiej). Praca magisterska podejmowa³a temat Koœcio³a
Zielonoœwi¹tkowego w Polsce. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ z r¹k
Arcybiskupa A. Nossola 30 maja 1998  roku. Kontynuowa³ swe
poszukiwania naukowe  nad dialogiem prawos³awno/anglikañskim.
Skierowany do pracy duszpasterskiej do Parafii Wniebowziêcia N.M.P.
w Otmêcie Krapkowicach. W roku 2000 skierowany na studia spe-
cjalistyczne (doktoranckie) do Rzymu na Papieski Instytut Wschodni
( PIO),  a  nastêpnie obroni³ doktorat na fakultecie teologii i historii
chrzeœcijañskich Koœcio³ów Wschodu.  Wspó³pracowa³ z Kongre-
gacj¹ do spraw Koœcio³ów Wschodnich. Podj¹³ na nowo pracê dusz-
pastersk¹ w roku 2006 w diecezji Piza, a nastêpnie inkardynowany
do diecezji Livorno (Toskania) w roku 2008.

Jest pracownikiem kurii diecezjalnej w Livorno, dyrektorem Cen-
trum Dokumentacji Ekumenicznej W³och, Delegatem diecezji Livor-
no do spraw ekumenizmu i dialogu miêdzyreligijnego, proboszczem
parafii œw. £ucji, dziekanem oraz wyk³adowc¹ seminarium miêdzy-
diecezjalnego fakultetu Wydzia³u Teologicznego we Florencji. Wspó³-
pracuje z grup¹ profesorów Uniwersytetu Gregoriañskiego z Rzy-
mu na polu naukowym. Jest cz³onkiem Komisji Ekumenicznej To-
skanii. Centrum Dokumentacji, którym kieruje ks. Piotr Kownacki,
zajmuje siê prac¹ nad publikacjami ekumenicznymi, organizacj¹
inicjatyw, które pozwalaj¹ na zbli¿enie siê kultur i religii, organi-
zacj¹ wyjazdów o charakterze ekumenicznym, prac¹ nad dialogiem
miêdzyreligijnym, organizacj¹ sympozjów i spotkañ miêdzynarodo-
wych.

19.01.2015 r. strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 3009 G³ub-
czyce im. p³k Stanis³awa Gliñskiego Zwi¹zku Strzeleckiego
"Strzelec" Organizacji Spo³eczno -Wychowawczej wziêli
udzia³ w akcji poboru krwi na terenie G³ubczyc.

Akcja jest organizowana przez Regionalne Centrum Krwioda-
stwa i Krwiolecznictwa w Opolu oraz Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi PCK w G³ubczycach. Jest to akcja wyjazdowa, odby-
waj¹ca siê co miesi¹c. Krew jest pobierana w tzw. krwiobusie.
Krwiobusy to potoczna nazwa mobilnych punktów poboru krwi.
S¹ to autobusy ze specjalistycznym wyposa¿eniem, które po-
zwalaj¹ przeprowadzaæ akcje krwiodawstwa w miejscowoœciach
le¿¹cych daleko zarówno od Regionalnych Centrów Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa jak i ich oddzia³ów terenowych.G³ub-
czyccy strzelcy regularnie oddaj¹ krew. Nale¿y tu równie¿ wspo-
mnieæ, i¿ dwóch strzelców naszej jednostki posiada Odznaki Za-
s³u¿onego Honorowego Dawcy Krwi. St.sier¿ ZS Andrzej Ko-
ciak posiada Odznakê Zas³u¿onego Honorowego Dawcy Krwi
II stopnia, która jest przyznawana za oddanie co najmniej 12
litrów krwi oraz plut. ZS Pawe³ Przysiê¿niuk posiadaj¹cy Odzna-
kê Zas³u¿onego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia, która jest
przyznawana za oddanie co najmniej 6 litrów krwi.

POBÓR KRWI
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Opolski Turniej Dzieci i ¯aków w badmintonie - Hala Sportowa ZOKiS
Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy, ZHP G³ubczyce
godz. 16.00. - Jase³ka
godz. 9.00 - Przegl¹d Inscenizacji Bo¿onarodzeniowych  "Do szopy hej pasterze" - MOK
godz. 16.00 - Koncert Noworoczny  uczniów i nauczycieli PSM im. I.J. Paderewskiego
godz. 17.00 - Feelin Gospel  koncert "Eksplozja energii i pasji" - MOK
Harcerska Akcja Zimowa - Ratusz Miejski, SP nr 2, Stanica  Œciborzyce M.
Warsztaty dla Przybocznych i Zastêpowych - SOSz

Ogólnopolski Turniej Juniorów,Juniorów M³odszych, M³odzików i M³odzików m³odszych
w badmintonie Hala Sportowa ZOKiS ,LKS
godz. 16.30 -  Operetkowy Koncert Walentynkowy -  MOK
godz. 18.00 - Spektakl w gwiazdorskiej obsadzie "Randka w ciemno" -  MOK - wstêp 60 z³
Zabawa karnawa³owa z Jubileuszem osób,+80 lat - (ORPZERiI) ul. Olimpijska 1
Dzieñ Myœli Braterskiej,  Marysieñka Las, Urz¹d Miejski   - ZHP

Opolski Turniej Dzieci i ̄ aków w badmintonie  Hala Sportowa ZOKiS LKS
godz. 10.00 Wojewódzki Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych -  sala widowiskowa MOK
godz. 16.00 pierwsze zajêcia w Œwietlicy z Ma³gorzat¹ Stec, klub Na skrzy¿owaniu MOK
Koncert z okazji Dnia Kobiet "O mi³oœci" sala widowiskowa MOK
Spotkanie z okazji Miêdzynarodowego Dnia Kobiet - (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
Podsumowanie HAZ, Urz¹d Miejski, Stanica  - ZHP
Spotkanie z okazji Œwi¹t Wielkanocnych – (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
godz. 17.00 Klub Podró¿nika  klub Na skrzy¿owaniu, MOK
XX Wojewódzki Turniej Tenisa Sto³owego dla uczniów szkó³ specjalnych
Harcerskie Czuwanie,  Zespó³ Szkó³ w Branicach  - ZHP
Pó³fina³y Akademickich Mistrzostw Polski w badmintonie,  Hala Sportowa ZOKiS, LKS

Wyjazd do operetki lub teatru – druga po³owa miesi¹ca, (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1
Misterium Mêki Pañskiej - ŒDS - MOK
Œniadanie Wielkanocne - Nowe Go³uszowice, impreza zamkniêta - ŒDS
XVI Wojewódzki Konkurs Polonistyczny "S³awni Polacy" dla uczniów gimnazjum specjalnego
godz. 18.00 - Halo - G³ubczyce - cykliczny program publicystyczno - rozrywkowy,
(spotkania z interesuj¹cymi ludŸmi) klub Na skrzy¿owaniu
Rajd Œwiêtego Jerzego   Szko³a Podstawowa w Go³uszowicach  - ZHP
godz. 17.00 - Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje rejonowe
Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików w badmintonie Hala Sportowa ZOKiS, LKS

Dzieñ Flagi - impreza plenerowa
Majówka - impreza plenerowa
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja - Pomnik Czynu Zbrojnego - ZHP
Miêdzynarodowe Zawody Karate WKF VI Grand Prix Œl¹ska Polsko - Czeskiego  hala ZOKIS - LZS Karate-Do
Miêdzynarodowy Festiwal Pianistyczny PSM, MOK
Harcerska Majówka,  Zespó³ Szkó³ w Baborowie  - ZHP
Warsztaty z pani¹ psycholog-”Utrzymanie dobrej kondycji umys³u” (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1
Dzieñ otwarty w SOSW
Indywidualne Mistrzostwa Polski M³odzików M³odszych w badmintonie  Hala Sportowa ZOKiS, LKS
Manewry Sprawnoœciowe ZHP, SP 1 w G³ubczycach  - ZHP
Wycieczka do Wadowic –  urodziny Jana Paw³a II, (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
Udzia³ w IV Olimpiadzie sportowej organizowanej przez DDzP  (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1
Udzia³ w obchodach Œwiatowego Dnia Inwalidy w Opolu, (ORPZERiI)siedziba  ul.Olimpijska 1
Dni Miasta - impreza plenerowa
Opolski Miting Kolarski Olimpiad Specjalnych
Rajd Zuchowy - ZUCHOLANDIA, Pietrowice G³ubczyckie  - ZHP
XVIII Wojewódzki Turniej ŒDS Nowe Go³uszowice - ŒDS
godz. 18.00 - Halo - G³ubczyce prowadz¹ca Monika Komarnicka cykliczny program publicystyczno
- rozrywkowy, (spotkania z interesuj¹cymi ludŸmi,) klub Na skrzy¿owaniu wstêp wolny.

TWORZYMY KALENDARIUM WA¯NYCH WYDARZEÑ,IMPREZ,
UROCZYSTOŒCI, ZAWODÓW SPORTOWYCH, DO¯YNEK, ODPUSTÓW,

itp, itd  W 2015 ROKU
10.01.2015
11.01.2015
13.01.2015
15-16.012015
16.01.2015
17.01.2015
19-31.01.2015
23-25.01.2015

7-8.02.2015

08.02.2015
11.02.2015
14.02.2015
22.02.2015

7.03.2015
4.03.2015
5.03.2015
6.03.2015
8.03.2015
13-14.03.2015
28.03.2015
26.03.2015
26.03.2015
27-29.03.2015
27-29.03.2015

04.2015
1.04.2015
1.04.2015
15.04.2015
20.04.2015

23.04.2015
24.04.2014
25.04.2015

2.05.2015
3.05.2015
3.05.2015
9.05.2015
16-19.05.2015
16-19.05.2015
17-18.05.2015
18.05.2015
20.05.2015
22-24.05.2015
29-30.05.2015
31.05.2015
06.2015
06.2015
06.2015
3.06.2015
06-07.06.2015
10.06.2015
22.06.2015

LKS
ZHP

MOK
MOK

PSM, MOK
MOK
ZHP
ZHP



Luty 2015 nr 2/261 11

Kochani wspó³redaktorzy GG i wspó³organizatorzy imprez i uroczystoœci w 2015 r.
W zwi¹zku z propozycj¹ Burmistrza A.Krupy wprowadzenia w GG sta³ej rubryki informuj¹cej/zapowiada-

j¹cej/promuj¹cej planowane imprezy, uroczystoœci, zawody sportowe, do¿ynki, odpusty, mecze, op³atki, itp,
itd,  proszê o nadsy³anie na adres janwac@O2.pl krótkich informacji o planach nawet na ca³y (np. termina-
rze zawodów) 2015 rok, te ju¿ pewne z dat¹ i godzin¹ lub tylko miesi¹c, nazwê, kto i gdzie organizuje.

Informacje i korekty nades³ane do 20 danego miesi¹ca - równie¿ relacje z udanych imprez - uka¿¹ siê
w nastêpnym GG.
UWAGA!  Wszelkie informacje do GG przesy³aæ na adres jw. w za³¹czniku - tekst w Wordzie, zdjêcia
 w JPG (zdjêcia z telefonów komórkowych, œci¹gniête z Internetu, w Wordzie nie nadaj¹ siê do druku).

                                                                                                                 Pozdrawiam Jan Wac

Wyjazd do wód termalnych w – Czechach, (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
Zabawa z okazji Œwiatowego Dnia Inwalidy, (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
Nieobozowa Akcja Letnia, Stanica w Œciborzycach Ma³ych, Ratusz Miejski - ZHP
Harcerska Akcja Letnia 2015 Dar³ówko  Wschodnie - ZHP

Wycieczka do Kotliny K³odzkiej –(ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
 Wyjazd do wód termalnych w Czechach, (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
Harcerski Piknik Kolejowy - ŒCITOR Stanica w Œciborzycach Ma³ych - ZHP
Podsumowanie HAL i NAL 2015 Stanica w Œciborzycach Ma³ych - ZHP

Miêdzynarodowy Turniej "Silesia Cup" Juniorów. Juniorów M³odszych. M³odzików i M³odzików M³od-
szych w badmintonie, Hala Sportowa ZOKiS, LKS
Ognisko nad Zalewem w Pietrowicach, (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1
Wyjazd do wód termalnych w Czechach, (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1
Odpust w parafii Narodzenia NMP w G³ubczycach
Miêdzynarodowe Seminarium Karate/kata/. Prowadz¹cym seminarium bêdzie najwybitniejszy specjalista
kata w³oski trener, by³y trener kadry w³oskiej, obecnie dyrektor techniczny Maltañskiej Federacji Karate,
konsultant kadry polskiej. Na zgrupowaniu bêdzie kadra Polski, wiceprezes PZK, trener kadry  narodowej,
czo³owi zawodnicy i trenerzy z kraju i zagranicy - hala ZOKIS - LZS Karate-Do
V Piknik Integracjny Nowe Go³uszowice w partnerstwie z   so³ectwem Nowe Go³uszowice oraz Stowarzy-
szeniem "NAPRZECIW", ŒDS
Do¿ynki Gminne  w G³ubczycach - Stadion Miejski
Udzia³ w obchodach „Dni Seniora”organizowanych przez Radê Seniorów, (ORPZERiI)  siedziba  ul. Olim-
pijska 1

Spotkanie z adwokatem na temat,min.” Prawa spadkowego” (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1,
Wyjazd do teatru lub operetki, (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1
Dzieñ Integracji

XX Wojewódzki Turniej Badmintona dla uczniów szkó³ specjalnych

Miêdzynarodowy Turniej "Mini Silesia Cup" Dzieci i ̄ aków w badmintonie, Hala Sportowa ZOKiS,LKS
Grand Prix Polski Juniorów M³odszych i M³odzików M³odszych , Hala Sportowa ZOKiS, LKS
Spektakl z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, MOK,
spotkanie z pracownikami oœrodków pomocy spo³ecznej z którymi Œrodowiskowy  Dom  Samopomocy
wspó³pracuje - Nowe Go³uszowice
Zabawa „Andrzejkowa” - (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1

Dru¿ynowe Mistrzostwa Polski Juniorów M³odszych i M³odzików M³odszych w badmintonie,
Hala ZOKiS, LKS
 Jase³ka w SOSW
Spotkanie Wigilijne - (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
Jase³ka MOK - ŒDS
Spotkanie Wigilijne Nowe Go³uszowice - ŒDS

5. Sylwestrowy Bieg Mariankowy w Nowej Wsi G³ubczyckiej - Adam Buchaniec
Zabawa sylwestrowa –  (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1
to na razie tyle - red. oczekuje na  pozosta³e propozycje

07.2015
07.2015
07.2015
07/08.2015

8.08.2015
8.08.2015
14-16.08.2015
30.08.2015

09.2015

09.2015
09.2015
6.09.2015
11-13.09.2015

12.09.2015

13.09.2015
10.2015

10.2015
10.2015
10.2015

10.2015

11.2015

11.2015

20.11.2015
20.11.2015

28.11.2015

12.2015
12.2015
12.12.2015
17.12.2015
17.12.2015
31.12.2015
31.12.2015



      Luty 2015 nr 2/26112

G³ubczyce - jedno z najstarszych miast w Polsce, miasto po³o-
¿one przy granicy polsko-czeskiej, na skrzy¿owaniu europej-
skich historycznych szlaków komunikacyjnych i handlowych.
Z uwagi na po³o¿enie geopolityczne i ostatnie wydarzenia hi-
storyczne zamieszka³e przez ludnoœæ wielu kultur- to swego ro-
dzaju zaleta.  W tej tak ma³ej spo³ecznoœci, jak wskazuje historia
regionu, zawsze ¿yli ludzie, którzy tê ziemiê i spo³ecznoœæ nañ
¿yj¹c¹ kochali i szanowali. Dla równowagi, zarówno dawniej ,
jak i dziœ, s¹ tak¿e tacy co g³ubczyckiej ziemi  nigdy nie pokocha-
li i nie lubili jej mieszkañców - o takich historia zawsze zapomina.

Mamy szczêœcie, ¿e w tak trudnych ekonomicznie czasach
poœród nas znajduj¹ siê ludzie, którzy "tworz¹" miejsca pracy,
wspieraj¹ dzia³alnoœæ charytatywn¹ i wspomagaj¹ miejscow¹
kulturê. Jedni  przeka¿¹ na szczytny cel finansowe œrodki, dru-
dzy pospiesz¹ z pomoc¹ techniczn¹ lub oddadz¹ czêœæ materia-
³ów, a inni podaruj¹ swój wolny czas lub wiedzê.

 W kulturze dawniej nazywano ich "mecenasami", obecnie
czêœciej u¿ywa siê zwrotu "sponsor" (choæ termin ten kojarzy
siê jedynie z finansami). Dziêki takim ludziom, ich zrozumieniu i
umiejêtnoœci wspó³pracy w 2014r. uda³o siê Stowarzyszeniu Mi-
³oœników Muzeum i Ziemi G³ubczyckiej zrealizowaæ kilka znacz¹-
cych dla ziemi g³ubczyckiej przedsiêwziêæ

3. Dzwon ratuszowy

"G³ubczycki dzwon ratuszowy, który znasz, gdyby móg³ mówiæ
opowiedzia³by niejedn¹ ciekaw¹ historiê, której by³ œwiadkiem"

Dziêki staraniom stowarzyszenia by³ych mieszkañców G³ub-
czyc i okolicy w  2009 r. do miasta powróci³ dzwon z ratusza, jako

depozyt Rz¹du RFN i umieszczony w Powiatowym Muzeum Ziemi
G³ubczyckiej.

Dzwon w czasie II wojny œwiatowej przeznaczono na cele
wojenne. Zdeponowany w Hamburgu na tak zwanym "cmenta-
rzysku dzwonów" , podobnie jak wiele innych, zabytkowy dzwon
z 1603r. czeka³ na przetopienie. Poniewa¿ mia³ klasyfikacjê "c" -
dzwon zabytkowy, szczêœliwie unikn¹³ przetopienia. Po II woj-
nie œwiatowej odnaleziony przez by³ych mieszkañców i zdepo-
nowany ostatecznie w mieœcie Oldenburg (RFN).

Wczeœniej dzwon by³ ju¿ konserwowany, lecz eksponowany
by³ na zewn¹trz, co spowodowa³o, ¿e konieczna by³a kolejna
konserwacja. B.Piechaczek dyrektor Muzeum i wiceprezes Sto-
warzyszenia Mi³oœników Muzeum  i Ziemi G³ubczyckiej przeka-
za³a informacje o stanie zachowania dzwonu w³adzom miasta i
zwróci³a siê do Zarz¹du Stowarzyszenia z proœb¹ o pomoc w
nowej ekspozycji dzwonu po jego powrocie z konserwacji.
Dzwon powróciæ mia³ do wie¿y, lecz konieczne by³o wykonanie
stosownej konstrukcji i jej projekt. W tym celu Stowarzyszenie
zwróci³o siê z proœb¹ o pomoc do firmy POB "ADP" D. Koz³ow-
skiego i M. Janiec o wykonanie projektu konstrukcji, wspomniany
projekt firma wykona³a nieodp³atnie. Na proœbê stowarzyszenia
konstrukcjê o wartoœci 5 043 z³ nieodp³atnie wykona³a g³ub-
czycka firma "Galmet Sp. z o.o." Sp. Komandytowa.

Nad ca³oœci¹ projektu czuwa³ M.Masiuk i lokalne media G³os
G³ubczyc i TV G³ubczyce. Oficjalne otwarcie nowej ekspozycji
dzwony bêdzie mia³o miejsce w 2015r.

2. Próba rekonstrukcji drzwi g³ównych do ratusza w XIV w.

G³ubczyce w XIII w. by³y w³asnoœci¹ rodu Przemyœlidów cze-
skich i posiada³y w³asne prawo nazywane "prawem g³ubczyc-
kim". W³adzê w imieniu  w³adcy sprawowa³ wójt i by³ to urz¹d
dziedziczny. Ratusz w G³ubczycach powsta³ w XIV wieku, na
bazie istniej¹cych w tym miejscu komór sukienniczych. Usta-
wione równolegle wzglêdem siebie komory sukiennicze utwo-
rzy³y w ten sposób sieñ, a nad nimi wzniesiono kondygnacjê dla

W  MUZEUM ZIEMI G£UBCZYCKIEJ,
* ZAWIESZANIE DZWONU W WIE¯Y,
* ZREKONSTRUOWANE
   DRZWI WIE¯Y,
* MAKIETA G£UBCZYC,
* MUZEALNICY Z OPOLSZCZYZNY,

OG£OSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI
Stowarzyszenia Oœwiatowego Po¿ytku Publicznego  "Przyjaciele Dzieciom"   z siedzib¹ w G³ubczycach

Likwidator Stowarzyszenia Oœwiatowego Po¿ytku Publicznego "Przyjaciele Dzieciom" z siedzib¹ w G³ubczycach przy
ul. Wa³owej 4, numer KRS: 0000308520, zawiadamia, ¿e na mocy postanowienia S¹du Rejonowego w Opolu,  VIII Wydzia³

Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego z dnia 13 stycznia 2015r., sygn. akt OP.VIII  NS-REJ.KRS/014217/14/634
otwarta  zosta³a likwidacja Stowarzyszenia. Na likwidatora wyznaczona zosta³a Pani Aldona Grzywna. W zwi¹zku z powy¿-
szym wzywa siê wierzycieli Stowarzyszenia  do zg³oszenia ewentualnych roszczeñ w stosunku  do Stowarzyszenia.

Zg³oszenia wierzytelnoœci nale¿y dokonaæ w formie pisemnej na adres;
 Aldona Grzywna, ul. Wa³owa 4,  48-100 G³ubczyce.

            G³ubczyce, dnia 22 stycznia 2015r.                             Likwidator Aldona Grzywna



Luty 2015 nr 2/261 13

celów miejskich-siedzibê w³adz miejskich.  Do ratusza (I piêtro) mo¿na by³o dostaæ
siê schodami od strony pó³nocnej. Drzwi g³ówne  do ratusza musia³y byæ silne i
reprezentacyjne jednoczeœnie.

Latem 2014r. prezes Stowarzyszenia Mi³oœników Muzeum i Ziemi G³ubczyckiej M.
Masiuk oraz pozostali cz³onkowie Zarz¹du pozytywnie zaopiniowali pomys³ B.Pie-
chaczek dyrektor Muzeum wykonania rekonstrukcji drzwi g³ównych do ratusza w
XIVw.  Koncepcjê historyczn¹ drzwi opracowali dr A. Legendziewicz (Politechnika
Wroc³awska) i dr B. Piechaczek (dyrektor Muzeum i wiceprezes Stowarzyszenia).
Wed³ug koncepcji drzwi powinny byæ drewniane obite blach¹  (malowan¹ czerwon¹
farb¹ z herbem miasta - 3 bia³e bosaki na niebieskim tle i bia³y lew Przemyœlidów na
niebieskim tle ) i na³o¿on¹ nañ kratownic¹ kut¹. Wykonanie powierzono Zdzis³awo-
wi Tromsie artyœcie kowalowi, który stara³ siê wiêkszoœæ prac wykonaæ z zachowa-
niem historycznych technologii kowalstwa. Nad ca³oœci¹ prac czuwa³ sam prezes
Stowarzyszenia i lokalne media G³os G³ubczyc  i TV G³ubczyce.

4 listopada 2014r. drzwi zamontowano na 1 piêtrze w wie¿y ratusza we wnêce po
historycznym otworze drzwi g³ównych do ratusza w XIVw. Wartoœæ drzwi wynosi 4
000 z³. Z powy¿szej kwoty  Stowarzyszenie wyda³o jedynie ok. 700 z³. na pokrycie
kosztów koniecznych. Drewno i blachê podarowa³ miejscowy zak³ad "Elektromet" z
Go³uszowic. Drzwi artysta kowal Z.Tromsa wykona³ nieodp³atnie (pokryto jedynie
koszty farby, gazu itp.).  Koncepcjê historyczn¹ autorzy przekazali nieodp³atnie. W
monta¿u drzwi Muzeum wspar³y miejscowe Us³ugi Komunalme i ZHP w G³ubczycach.

 Makieta G³ubczyc w XVIII w.
Wymiana ludnoœci miejscowej po II wojnie œwiatowej i zniszczenia powojenne

spowodowa³y, ¿e wiedza o dawnych G³ubczycach by³a znikoma, a œwiadectwa mate-
rialne wyrabowane lub wyburzone.

W 2012 roku Marian Masiuk Prezes Stowarzyszenia Mi³osników Muzeu i Ziemi
G³ubczyckiej podda³ pod dyskusjê pomys³ wykonania makiety dawnych G³ubczyc.
Cz³onkowie stowarzyszenia jednog³oœnie przyjêli ten pomys³. Wykonania podj¹³ siê
S. Liphardt, a konsultacji naukowych dr B. Piechaczek i dr A. Legendziewicz. W
trakcie realizacji grono wspó³pracowników by³o znacznie wiêksze, miêdzy innymi w
logistyce wspiera³y projekt Us³ugi Komunalne i MOK. Nad ca³oœci¹ prac czuwa³ sam
prezes Stowarzyszenia i lokalne media G³os G³ubczyc  i TV G³ubczyce.

Oficjalnie makietê przekazano Powiatowemu Muzeum Ziemi G³ubczyckiej 30.07.2014r.
Materia³y konieczne do jej wykonania wynios³y 7 600 z³. Prace przy wykonaniu makiety,
jej czasowe przechowywanie i transport oraz badania naukowe nad stanem miasta w
XVIII w. i konsultacje naukowe wykonali naukowcy nieodp³atnie.  Powiatowe Muzeum
Ziemi G³ubczyckiej opracowa³o informacjê o G³ubczycach w XVIII w. w 3 jêzykach (t³u-
maczenie tekstu na j. niemiecki i j. angielski nieodp³atnie wykona³ A.Witek). Natomiast L.
Jab³oñski pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w G³ubczycach wykona³ prezentacjê
multimedialn¹ makiety w oparciu o powierzone przez  Muzeum materia³y i fot. w³asne oraz
Z.Zió³ko. Prezentacja jest dostêpna na stronie biblioteki.
      Opolscy muzealnicy w PMZG

    W g³ubczyckim
muzeum przy ka-
wie i ciastku spo-
tkali siê dyrekto-
rzy muzeów na
OpolszczyŸnie.
Tematem dyskusji
by³y miêdzy inny-
mi zagadnienia
zwi¹zane z funk-
cjonowaniem mu-
zeów samorz¹do-
wych w Polsce,

które bêd¹ poruszane na pierwszym Ogólnopolskim Kongresie Muzealników Polski.
Kongres odbêdzie siê  wiosn¹ 2014r. Spotkanie by³o tak¿e okazj¹ do wymiany do-
œwiadczeñ, a tak¿e do pokazania zbiorów naszego muzeum. Czêœæ z uczestników
spotkania by³a pod wra¿eniem ci¹g³ej budowy ekspozycji muzealnych i bie¿¹cej
pracy w porównaniu do sytuacji w 2008r. gdy muzeum rozpoczê³o swoja dzia³alnoœæ
w nowych pomieszczeniach. Najwiêcej podziwu wzbudza wspó³praca z miejscowym
spo³eczeñstwa: dary do zbiorów, praca nieodp³atna cz³onków SMMiZG itp.

Z Nowym Rokiem nowe plany,
Z Nowym Rokiem nowe pragnienia,
Z Nowym Rokiem nowe wyzwania,
Z Nowym Rokiem nowe wra¿enia...
Z Nowym Rokiem stare znajomoœci,
Z Nowy Rokiem stare wspomnienia,
Z Nowym Rokiem stare problemy,
Z Nowym Rokiem stare zmartwienia...
Z Nowym Rokiem trudne decyzje,
Z Nowym Rokiem trudne wybory,
Z Nowym Rokiem trudne sprawy,
Z Nowym Rokiem trudne role...
Z Nowym Rokiem walka o cz³owieczeñstwo,
Z Nowym Rokiem walka o byt,
Z Nowym Rokiem walka o zdrowie i ¿ycie,
Z Nowym Rokiem walka o jasn¹ myœl...
Z Nowym Rokiem wiele dobra,
Z Nowym Rokiem wiele z³a,
Z Nowym Rokiem wiele serca,
Z Nowym Rokiem wiele rad...

Z Nowym Rokiem tylko Wiara,
Z Nowym Rokiem tylko Nadzieja,
Z Nowym Rokiem tylko Mi³oœæ !
                                    Maria Farasiewicz

Z DZIADA PRADZIADA…
Z dziada pradziada w narodzie trud,
Z dziada pradziada w narodzie bunt;
Z dziada pradziada w narodzie zryw,
Z dziada pradziada w narodzie krew;
Z dziada pradziada w narodzie dobro,
Z dziada pradziada w narodzie z³o;
Z dziada pradziada w narodzie si³a,
Z dziada pradziada w narodzie Ave Maryja;
Z dziada pradziada w narodzie trwoga,
Z dziada pradziada w narodzie bieda;
Z dziada pradziada w narodzie nienawiœæ,
Z dziada pradziada w narodzie ¿a³oœæ;
Z dziada pradziada w narodzie duch,
Z dziada pradziada w narodzie Bóg;
                          …
Z dziada pradziada w narodzie wiara,
Z dziada pradziada w narodzie nadzieja,
Z dziada pradziada w narodzie mi³oœæ !
                                    Maria Farasiewicz
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CO S£YCHAÆ W PRZEDSZKOLACH
"Kolêda p³ynie z wysokoœci
i uczy mi³oœci…"
ŒWI¥TECZNA PACZKA NIESIE RADOŒÆ

W tym roku w Przedszkolu nr 1  odby³a siê druga edycja akcji Szlachet-
na paczka. Bo¿onarodzeniowy klimat po³¹czony z chêci¹ pomocy dzieciom i
du¿¹ dawk¹ dobrej energii zaowocowa³ najpiêkniejszym prezentem - uœmie-
chem dzieci z Domu Dziecka.
     Rodzice przedszkolaków jak zwykle ochoczo w³¹czyli siê w przygotowanie
paczek dla podopiecznych z Krasnego Pola. Ju¿ od pocz¹tku grudnia groma-

dzili œwi¹teczne
podarunki. Dziê-
ki temu worek
œw. Miko³aja wy-
pe³ni³ siê po brze-
gi przepiêknymi
prezentami -
ubrankami, za-
bawkami oraz
³akociami. Dar-
czyñc¹ móg³ zo-
staæ ka¿dy, kto
chcia³ podzieliæ
siê mimo œwi¹-
tecznego zabie-
gania tym, co ma.
Radoœæ z otrzy-

manych podarunków by³a ogromna. Dzieci z Krasnego Pola bardzo ucieszy³y
siê z prezentów i wrêczy³y na rêce nauczycielek przepiêkne podziêkowanie ze
zdjêciami.
Jak pisa³ Lew To³stoj: "Dobro rodzi siê wtedy, gdy zapomina siê o sobie". Oby
i w przysz³ym roku pod choink¹ znalaz³o siê miejsce dla Szlachetnej paczki!

              Krystyna Bednarska, Marzena Gisal

XXX Plebiscyt na najlepszego
 ucznia - sportowca

    16 stycznia  w Grodkowie rozstrzygniêty zosta³
XXX Plebiscyt na najlepszego ucznia - sportow-
ca województwa opolskiego wœród dzieci szkó³
podstwowych za rok 2014. Laureaci czyli najlep-
sza dziesi¹tka zosta³a zaproszona wraz ze swoimi
trenerami na t¹ uroczystoœæ.  Nominowany zosta³

zawodnik Technika a zarazem by³y uczeñ Szko³y
Podstawowej nr 1 w G³ubczycach  Bartosz Ga³¹z-
ka uzyskuj¹c wysokie wyniki w nauce i sporcie.
Po cichu liczyliœmy na pierwsz¹ trójkê ale okaza³o
siê ,¿e Bartek zosta³ najlepszym uczniem- spor-
towcem województwa opolskiego. To ogromny
sukces dla niego i dla badmintona.Po zakoñczo-
nym plebiscycie by³ jeszcze wywiad z Bartkiem w
TV Opole oraz poczêstunek dla laureatów oraz  za-
proszonych goœci wœród których byli pani Kurator
Opolski Halina Bilik prezes Szkolnego Zwi¹zku Spor-
towego Joanna Dzido oraz wielu Olimpijczyków.
Serdecznie gratulujemy!
                                            Przemys³aw Krawiec

STRZELCY W ITD
    22 stycznia strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 3009
G³ubczyce im. p³k. Stanis³awa Gliñskiego, dziêki
przychylnoœci Inspekcji Transportu Drogowego
w Opolu
m i e l i
m o ¿ l i -
woœæ za-
pozna -
nia siê z
prac¹ in-
spekto-
r ó w
podczas
praktycznej  kontroli pojazdów ciê¿arowych oraz
autobusów na terenie powiatu g³ubczyckiego.
G³ubczyccy Strzelcy od wielu lat wspó³pracuj¹  z
Inspekcj¹ Transportu Drogowego. By³y to bardzo
ciekawe zjecie wzbogacaj¹ce wiedzê strzelców z
zakresu bezpieczeñstwa ruchu drogowego.
Zajêcia mog³y siê odbyæ dziêki przychylnoœci dy-
rektora Jana Ksi¹¿ek - Opolskiego Wojewódzkie-
go Inspektora Transportu Drogowego

BADMINTON-LKS TECHNIK

POZNAJEMY ŒWIAT Z TABLIC¥ INTERAKTYWN¥
         W dniach 9 i 13 stycznia 2015r. dzieci  z Przedszkola w Zopowych oraz oddzia-

³u przedszkolnego Zespo³u Szkó³ w Pie-
trowicach ,wspólnie z wychowawcami, od-
wiedzi³y partnerskie przedszkole w Krno-
vie. By³o to kolejne spotkanie zwi¹zane
z projektem czesko – polskim „ Przyja-
ciele bez granic – Porozumiejmy siê
wspólnie”.  Zajêcia pt. „Codzienne gry i
zabawy”, by³y kontynuacj¹ nauki jêzy-
ka  czeskiego dzieci  z Polski oraz nauki
jêzyka polskiego dzieci z Czech. Przed-
szkolakom najbardziej spodoba³y siê gry
i zabawy z wykorzystaniem tablicy inte-
raktywnej, dziêki którym dzieci rozwija³y
spostrzegawczoœæ oraz logiczne myœle-
nie. Bardzo ciekawe dla przedszkolaków
okaza³y siê równie¿ zagadki jêzykowe
oraz zabawy w jêzyku czeskim. Dzieci
wspaniale siê bawi³y , ucz¹c siê obcych
s³ów. Wiele radoœci sprawi³o natomiast
wychowankom pokonywanie toru spor-
towego, po³¹czonego z  jazd¹ na nartach.
Po wyczerpuj¹cych starciach grupo-

wych , dzieci uda³y siê na posi³ek. Myœlê, ¿e zdobyta wiedza przez przedszko-
laków d³ugo pozostanie im w pamiêci. Dzieci  uœmiechniête i zadowolone, wró-
ci³y do  przedszkola.                                                             Bogus³awa Gaw³owska



Luty 2015 nr 2/261 15

KPPolicji w 2014r.
23 zarzuty za przestêpstwa.
Przyw³aszczy³ sprzêt o wartoœci 300 tys.z³
    G³ubczyccy policjanci zebrali dowody, które pozwoli³y proku-
raturze na przedstawienie 23 zarzutów 54-letniemu mieszkañco-
wi powiatu. Mê¿czyzna odpowie miêdzy innymi za przyw³asz-
czenie sprzêtu wartoœci blisko 300 tysiêcy z³otych. Grozi mu
kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci.
 G³ubczyccy policjanci przyjêli zawiadomienie o mo¿liwoœci po-
pe³nienia przestêpstwa przez w³aœciciela miejscowej firmy re-
montowo-budowlanej. Jak wynika³o z zebranych materia³ów 54-
letni mieszkaniec powiatu  nie wywi¹za³ siê z p³atnoœci za pobra-
ny towar. Pracuj¹cy nad t¹ spraw¹ policjanci z Wydzia³u do
Walki z Przestêpczoœci¹ Gospodarcz¹ dotarli jeszcze do ponad
20  innych osób z ca³ego kraju, które tak¿e by³y wierzycielami
firmy nale¿¹cej do 54-latka.
W trakcie prowadzonego œledztwa funkcjonariusze ustalili, ¿e
w³aœciciel firmy ca³y swój dochód przelewa³ na konta innych
osób. W ten sposób chcia³ wykazaæ, ¿e nie posiada ¿adnych
œrodków na sp³acanie swoich  d³ugów. Policjanci ustalili, ¿e dzia-
³ania mê¿czyzny by³y celowe i zmierza³y do unikniêcia sp³aty
zobowi¹zañ finansowych.
Na podstawie zabranego przez œledczych materia³u dowodowe-
go,  prokurator przedstawi³ mê¿czyŸnie 22 zarzuty dotycz¹cych
przestêpstw przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz zarzutu
przyw³aszczenia sprzêtu budowlanego wartoœci blisko 300 ty-
siêcy z³otych. W³aœciciel firmy musi liczyæ siê z kar¹ do 5 lat
pozbawienia wolnoœci.

Posiadali amfetaminê
     Policjanci zabezpieczyli ponad 213 gramów amfetaminy. Po-
dejrzani 20 i 27 letni mieszkañcy powiatu g³ubczyckiego us³y-
szeli ju¿ zarzuty. 20- latkowi za posiadanie narkotyków grozi do
3 lat wiêzienia. Jego starszy kolega zosta³ tymczasowo areszto-
wany na miesi¹c. Jemu za posiadanie znacznej iloœci œrodków
odurzaj¹cych i uczestniczenie w obrocie, w celu ich odsprzeda-
¿y grozi nawet 12 lat pozbawienia wolnoœci.
W minion¹ œrodê( 23 lipca) policjanci z CBŒ KGP, przewodnik
psa tropi¹cego z Izby Celnej w Opolu oraz funkcjonariusze z KP
w Kietrzu zatrzymali opla na g³ubczyckich numerach rejestracyj-
nych. Funkcjonariusze posiadali informacjê, ¿e samochodem tym
mog¹ byæ przewo¿one znaczne iloœci narkotyków.
Ustalenia funkcjonariuszy potwierdzi³y siê. Podczas przeszuka-
nia samochodu policjanci znaleŸli i zabezpieczyli plecak, w któ-
rym ukryte by³y dwa zawiniête pakunki. Jeden z mê¿czyzn przy-
zna³, ¿e s¹ tam narkotyki. Œledczy zatrzymali 20-letniego kierow-
cê opla oraz 27-letniego pasa¿era, a znalezione przedmioty za-
bezpieczyli. Badanie testerem bia³ego proszku potwierdzi³o, ¿e
by³a to amfetamina.
Jak ustalili kryminalni zabezpieczone 213 gramów amfetaminy
nale¿a³o do 27- latka. Kierowca odpowie za posiadanie prawie 1
grama amfetaminy, który œledczy znaleŸli podczas przeszukania
jego mieszkania.
Zebrany przez kryminalnych materia³ dowodowy  pozwoli³ pro-
kuratorowi na przedstawienie  20- latkowi zarzutu posiadania
narkotyków, a jego starszemu koledze posiadania znacznej ilo-
œci œrodków psychotropowych oraz uczestniczenia w ich obro-
cie, w celu dalszej odsprzeda¿y.
20-latkowi grozi do 3 lat wiêzienia. Jego tymczasowo areszto-
wanemu na miesi¹c koledze- do lat 12.

Policjanci z Kietrza
 uratowali ¿ycie m³odego mê¿czyzny
     Asp. Piotr Poleszczuk, asp. Mariusz Czó³no oraz st. sier¿. To-
masz Szczygie³ udaremnili 27-latkowi samobójstwo. Mê¿czyzna
próbowa³ rzuciæ siê z mostu maj¹c zawi¹zan¹ pêtlê na szyi. We-
zwana na miejsce za³oga pogotowia zabra³a mê¿czyznê do szpi-
tala. Zdecydowane dzia³anie policjantów uratowa³o mê¿czyŸnie
¿ycie.
 W minion¹ œrodê (12 listopada) oko³o godziny 17.00 policjanci
z Kietrza poinformowani zostali o 27- latku, który w wys³anych
wiadomoœciach do rodziny i przyjació³ informowa³ o zamiarze
pope³nienia samobójstwa. Policjanci natychmiast rozpoczêli
poszukiwania za mê¿czyzn¹.
Pocz¹tkowo dzia³ania prowadzone by³y na terenie ca³ego po-
wiatu. Po pewnym jednak czasie policjanci ustalili, ¿e 27- latek
mo¿e znajdowaæ siê na terenie gminy Branice. Tam, na jednym z
przygranicznych mostów zauwa¿yli siedz¹cego na barierze mê¿-
czyznê. Jeden z funkcjonariuszy, podszed³ do mê¿czyzny i stara³
siê nawi¹zaæ z nim rozmowê. Desperat nie chcia³ jednak podj¹æ
¿adnej rozmowy twierdz¹c, ¿e i tak skoczy, po czym puœci³ siê
barierki.
Policjant natychmiast chwyci³ m³odego cz³owieka. Funkcjona-
riusze œci¹gnêli 27- latka na ziemiê. Jak siê okaza³o mê¿czyzna na
szyi mia³ za³o¿ony sznur, którego koniec przywi¹zany by³ do
barierki mostu. Policjanci natychmiast udzielili pomocy poszko-
dowanemu i wezwali pogotowie ratunkowe. Wezwana na miej-
sce za³oga pogotowia zabra³a mê¿czyznê do szpitala.
Zdecydowane dzia³anie policjantów uratowa³o mê¿czyŸnie ¿ycie.

Mia³  broñ, narkotyki,
"koktajle mo³otowa"
      Policjanci z Kietrza zatrzymali 45-latka, który w swoim miesz-
kaniu posiada³ kilkadziesi¹t "koktajli mo³otowa", broñ paln¹,
amunicjê i narkotyki. Oprócz nielegalnego posiadania broni i
narkotyków, mê¿czyzna us³ysza³ równie¿ zarzut przygotowania
do sprowadzenia zdarzenia zagra¿aj¹cego ¿yciu lub zdrowiu wielu
osób. 45-latek zosta³ ju¿ tymczasowo aresztowany na 2 miesi¹-
ce. Grozi mu do 8 lat wiêzienia.
Kryminalni z Kietrza ustalili, ¿e 45-letni mieszkaniec powiatu g³ub-
czyckiego w swoim mieszkaniu mo¿e posiadaæ "koktajle mo³o-
towa" oraz kanistry z ³atwopaln¹ ciecz¹. Policjanci podejrzewali,
¿e mê¿czyzna przygotowuje siê do wywo³ania eksplozji i spale-
nia budynku mieszkalnego. Z informacji policyjnych wynika³o,
¿e w jego mieszkaniu mo¿e znajdowaæ siê równie¿ broñ palna.
Funkcjonariusze zatrzymali mê¿czyznê, w jego mieszkaniu w jed-
nym z pomieszczeñ œledczy znaleŸli kilkadziesi¹t butelek z ³atwo-
paln¹ substancj¹ tzw. koktajle mo³otowa oraz kanistry z ³atwo-
paln¹ ciecz¹. W mieszkaniu funkcjonariusze znaleŸli równie¿ broñ
paln¹, amunicjê oraz oko³o 10 gramów amfetaminy.
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TAEKWONDO NAGRODA MINISTRA SPORTU
     Wychowanka Daniela Jano Karolina Konik otrzy-
ma³a z r¹k Prezesa Polskiego Zwi¹zku  Taekwondo
Tadeusza £obody Nagrodê Ministra Sportu za wyso-
kie wyniki na zawodach Miêdzynarodowych i Mistrzo-
stwach Polski.

Karolina Konik w tym roku zosta³a Mistrzyni¹ Europy
w Rymini we W³oszech w kategorii juniora, zajê³a I m i II
m  na Pucharze Europy Seniorów  w Budapeszcie w
walkach do 62 kg seniorów, jest Mistrzyni¹ Polski w
walkach do 65 kg, wygrywa³a turnieje Miêdzynarodo-

we w Czechach: "Morawa Open" i w Polsce: " Masters
Mazowia Cup". Od dwóch lat nale¿y do Kadry Naro-
dowej Polski, której jest silna podpor¹ startuj¹c w dru-
¿ynie w walkach, testach si³y, technikach specjalnych.
Wielokrotnie nagradzana by³a przez Marsza³ka Woje-
wództwa Opolskiego i Burmistrza G³ubczyc. Dwukrot-
nie otrzyma³a tytu³ "Prymusa Opolszczyzny". Jest bar-
dzo m³od¹ zawodniczk¹, która od nastêpnego roku wkro-
czy w kategoriê seniora ju¿ z tytu³em Mistrzyni Pucharu
Europy Seniorów w walkach dru¿ynowych. Wielkie gra-
tulacjê dla Karoliny za tak wspania³e wyniki.

NAGRODY MARSZA£KA
      03.12.2014 r w Urzêdzie Marsza³kowskim w Opolu odby³o siê spo-
tkanie z medalistami Mistrzostw Polski i najlepszymi klubami w na-
szym województwie punktuj¹cymi w systemie sportów m³odzie¿owych.

       Przedstawiciele wszystkich dyscyplin, którzy zdobyli medale na Mi-
strzostwach Polski  otrzymali  listy gratulacyjne i nagrody. Na spotkanie
to zostali równie¿ zaproszeni zawodnicy i trener Klubu Sportowego Ta-
ekwondo w G³ubczycach osi¹gaj¹cy sukcesy na arenach krajowych i
miêdzynarodowych. Klub Sportowy Taekwondo w G³ubczycach w punk-
tacji wspó³zawodnictwa m³odzie¿y w roku 2014 w województwie opol-
skim zaj¹³ na ponad 140 klubów punktuj¹cych 10 miejsce. Nasz Klub
reprezentowali: Karolina Konik, Kamila Ciechanowska, Bartosz
S³odkowski oraz Daniel Jano wyró¿niony Nagrod¹ Ministra Spor-
tu. Listy gratulacyjne i nagrody wrêczy³  Marsza³ek Województwa
Opolskiego  Andrzej Bu³a. Serdeczne gratulacje dla wyró¿nionych.
(o sukcesach nagrodzonych pisaliœmy w poprzednim GG)

TURNIEJ MIKO£AJKOWY TAEKWONDO
W dniu  05.12.2014 w Zespole Szkó³ Pietrowicach odby³ siê Miko³ajkowy
Turniej Taekwondo. Startowa³o w nim   ponad 60 uczniów szkó³ podsta-
wowych. Zawody otworzy³ Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach Pan

Bogdan Kulik wraz z Wicedyrektor Pani¹ Mariol¹ Bedryj.  Zawody sê-
dziowali: Sêdzia G³ówny Klasy Miêdzynarodowej Daniel Jano oraz sê-
dziowie planszowi: Daria Baran, Oliwia Fulneczek, Natalia Katañska, Wik-
toria Konik i Kamila Proæ, które startowa³y w zawodach ogólnopolskich i
miêdzynarodowych.  Wyniki: Klasy m³odsze dziewcz¹t: Aleksandra Du-
dzik I m, Anna ̄ ³bicka II m, Nikola Brewus III m, Klasy V: Wiktoria Pabian
I m, Martyna Bernaœ II, Maria Grzegorzewicz  III m, klasy VI: Emilia Gu¿da
I m, Natalia Wochnik II m, Kamila Bednarczuk III m, dziewczêta starsze:
Paulina Wêgrzyn I m, Barbara Mróz II m, Patrycja Piworun III m. I klasy
ch³opców: Tomasz Witek I m, Oskar Konik II m, Maciek Andrusiak III m,
II klasy: Kacper Sowa I m, £ukasz Ostarek II m i £ukasz Mika III m,>>>

>>>  Klasy III: Wojciech Jano I m, Karol Baran II m,
Piotr Urbañczyk III m, klasy IV: Dominik Mazurkiewicz I
m, Kacper Zaj¹c II m, Rados³aw Gu¿da III m, klasa V:
Robert Cichocki I m, Patryk Mika II m, Jakub Ratuœ III m
i Patryk Marciniszyn III m, klasy VI:  Kamil Sebesta I m,
Szymon Ptak II m, Dominik Mularz III m i Patryk Marci-
niszyn III m. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali
prezenty od Œwiêtego Miko³aja.
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LZS KARATE

      W okresie od 15 stycznia do 18 stycznia 2015r cz³onkowie
Ludowego Zespo³u Sportowego Karate-Do G³ubczyce w sk³a-
dzie: prezes- instruktor karate Janusz Ho³da, wiceprezes Joanna

Cieœlik, wiceprezes -
opiekunka medycz-
na Barbara Ho³da,
cz³onek kadry naro-
dowej Klaudia Bo-
ciek oraz Szymon
Cieœlik przebywali
na zgrupowaniu w

Zaferena na Sycylii. Z Polski by³o jeszcze czterech zawodników
Kadry Polski, czterech trenerów z G³ubczyc, Bielska Bia³ej,
Ostrzeszowa oraz wiceprezes Polskiego Zwi¹zku Karate Wac³aw

Antoniak. Pierwszego dnia po przylocie byliœmy w mieœcie Ka-
tania gdzie znajduje siê Dojo Mistrza Santo Torre nastêpnie uda-
liœmy siê do miasta Zaferena gdzie hotelu misyjnym Emaus miesz-
kaliœmy i mieliœmy treningi trzy razy dziennie. Zajêcia prowadzo-
ne by³y osobno dla grupy dzieciêcej, dla kumite i kata. Prowa-
dzone by³y równie¿ z mistrzami Krav Maga jako uzupe³nienie
cyklu szkoleniowego do bunkaj kata. Miêdzy treningami zwie-
dzaliœmy przepiêkne miasto Taormina gdzie budowle s¹ w sys-
temie kaskadowym oraz byliœmy u szczytu wulkanu Etna na po-
ziomie 1900 m i to by³o dla wszystkich wielkim prze¿yciem. Za³o-
¿enia zwi¹zane z wyjazdem zosta³y w pe³ni zrealizowane nawi¹-
zaliœmy przyjazne kontakty z trenerami i zawodnikami z W³och
oraz prezesem i trenerami Maltañskiej Federacji Karate oraz grup¹
z Polski. Promowaliœmy miasto G³ubczyce. Najwiêksz¹ korzy-
œci¹ by³o jednak specjalistyczne szkolenie techniczne kata a w
szczególnoœci Papuren. S¹ plany nastêpnego wyjazdu naszego
klubu pod koniec czerwca na Sycyliê.                         J0710

1.Stowarzyszenie Przyjació³ Harcerstwa
2. Stowarzyszenie PP im. B.Adamskiej Absolwentów  LO
3. Stow. Rodziców Dzieci Niepe³nosprawnych „TACY SAMI
4. Polski Zwi¹zek Niewidomych Okrêg Opolski
5. Stowarzyszenie OPP G³ubczycki Klub Abstynenta
6. Franciszkañski Oœrodek Pomocy Dzieciom
7. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „ESKA”
8. Spo³eczno-Oœwiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
                                                             Wsi w Bogdanowicach
9. Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego (OPP)
10. Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne Oddz. „Fantazja”
11. Stowarzyszenie Wspólnota Kresowa
12. Stowarzyszenie PP „Przyjaciele Dzieciom”

13. Stowarzyszenie Oœwiatowe PP „ALIA”
14. Stowarzyszenie Kupców G³ubczyckich
15. Stowarzyszenie „ZOSTÑMY RAZEM” na rzecz Domu
      Pomocy Spo³ecznej w Klisinie  z filiami
16. Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi  Pogranicza G³ub
       czyckiego w Pietrowicach
17. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zubrzyce
 18. Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów  i InwalidóRejono
19. Stow. Na Rzecz Rozwoju Wsi Gadzowice i Go³uszowice
20. Stowarzyszenie Mi³oœników Muzeum i Ziemi G³ubczyckiej
21. Stowarzyszenie - Œrodowiskowy Dom Pomocy (B.Zimna)

22. Stowarzyszenie - opieka nad zwierzêtami
23. 0SP - Szko³a w Klisinie
24 Centrum wspierania Aktywnoœci Spo³ecznej „Inicjatywa”
   w Grobnikach

STOWARZYSZENIA  I ORGANIZACJE POZARZ¥DOWE
NA SPOTKANIU U BURMISTRZA...

 30.01.2015 debatowa³y o mo¿liwoœciach wspólpracy
w zakresie pozyskiwania pozabud¿etowych œrodków
finansowych i wymiany doœwiadczeñ w tym zakresie
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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

Fotografie noworodków:

KADR Studio

Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur,

G³ubczyce,

 Grunwaldzka 2, 662 065 354

Lp.So³ectwo/Dzieñ/Termin /
Godz.-18.00 - wszystkie zebrania
1. Bernacice wt.10.02.2015
2. Bernacice G. wt. 10.02.2015
3. Go³uszowice œr. 11.02.2015
4. Lwowiany œr.11.02.2015
5. Królowe czw. 12.02.2015
6. Kwiatoniów czw. 12.02.2015
7. Nowa Wieœ G³. pn.  16.02.2015
8. Zawiszyce pn.  16.02.2015
9. Bogdanowice czw. 19.02.2015
10. Debrzyca czw. 19.02.2015
11. Biernatów pon. 23.02.2015
12. Braciszów pon. 23.02.2015
13. Dobieszów wt. 24.02.2015
14. Pielgrzymów wt. 24.02.2015

ZARZ¥DZENIE NR 77/15 BURMISTRZA G£UBCZYC z dnia 2 lutego 2015 r. (skrót)
w sprawie terminów przeprowadzenia wyborów So³tysów i Rad So³eckich na terenie GminyG³ubczyce
Na podstawie § 2 Uchwa³y Nr IV/27/15 Rady Miejskiej w G³ubczycach z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie
zarz¹dzenia i ustalenia terminu przeprowadzenia wyborów So³tysów i Rad So³eckich na terenie Gminy G³ubczyce,
zarz¹dza siê co nastêpuje:
§ 1. Wyznacza siê terminy zebrañ wiejskich na których zostanie dokonany wybór So³tysa i Rady So³eckiej zgodnie z tabel¹

stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszego zarz¹dzenia. § 2. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
                                                                                                                                                            Burmistrz  Adam Krupa

15. Klisino œr. 25.02.2015
16. Widok œr. 25.02.2015
17. Krzy¿owice czw. 26.02.2015
18. Zopowy Os.czw. 26.02.2015
19. Grobniki wt. 3.03.2015
20. Kietlice wt.  3.03.2015
21. N. Go³uszowice œr. 4.03.2015
22. Chróstno œr. 4.03.2015
23. Mokre czw. 5.03.2015
24. Zubrzyce czw. 5.03.2015
25. Lisiêcice pon. 9.03.2015
26. Ciermiêcice pon. 9.03.2015
27. Krasne Pole wt.10.03.2015
28. Lenarcice wt. 10.03.2015
29. Chomi¹¿a œr. 11.03.2015

30. Pietrowice œr. 11.03.2015
31. Opawica czw. 12.03.2015
32. Radynia czw. 12.03.2015
33. G³. Sady. pon. 16.03.2015
34. Tarnkowa pon. 16.03.2015
35. Nowy Ro¿nów wt.17.03.2015
36. S³awoszów wt. 17.03.2015
37. Stara Wieœ œr.18.03.2015
38. Pomorzowice œr. 18.03.2015
39. Pomorzowiczki czw. 19.03.2015
40. Œciborzyce M. czw 19.03.2015
41. Równe wt. 24.03.2015
42. Nowe Sady wt. 24.03.2015
43. Zopowy œr. 25.03.2015
44. Mokre Kol.œr. 25.03.2015
45. Gadzowice czw. 26.03.2015

Zajêcia cz³onków ZWI¥ZKU EMERYTÓW RRENCISTÓW  i INWALIDÓW
1.Spotkania chóru „Feniks” we wtorek ka¿dego tygodnia w Miejskim Oœrodku Kultury,
2.Zajêcia gimnastyczne (cotygodniowe)  - we wtorki i czwartki,
3.Gimnastyka na p³ywalni w ka¿dy - poniedzia³ek i œrodê, 4. Spotkania aktywnych cz³onków w czwartki
   (po gimnastyce), w ramach spotkañ opracowujemy scenariusze,  gry i zabawy, które wykorzystujemy podczas naszych imprez.
5. Wykonujemy równie¿ ozdoby do dekoracji sali zabaw oraz upominki dla naszych cz³onków.
       Serdecznie zapraszamy chêtne osoby do udzia³u w naszych spotkaniach.            Przewodnicz¹ca Zarz¹du  Halina Sak
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Serdecznie Witamy Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej, urodzonych w listopadzie i grudniu 2014

w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach. Rodzicom Gratulujemy!  Wg GG w roku 2014 urodzi³o siê 449 dzieci

Osadnik Kamil s.Sylwi
Baborów 25.11.2014

13.30 3300/55

Podgórska Maja
c.Katarzyny G³ubczyce
30.11.2014 21.45 3450/56

Raczyñska Lena
c.Agaty Baborów

13.11.2014 2.30 3550/57

Wnêtrzak Paulina
c.Anny Grudynia Wielka
24.11.2014 22.45 3650/56

Zacki Fabian
s.Aleksandry G³ubczyce
26.11.2014 18.25 4320/59

Zaczyk Tobiasz s.Jessicy
Grudynia Ma³a

16.11.2014 13.45 3850/56

Zwiz³o B³a¿ej s.Justyny
Kietrz

24.11.2014 9.40 4480/59

Antoszczyszyn Martyna
c.Anny G³ubczyce

16.12.2014 0.20 3470/52

Czarnecki Borys
s.Joanny G³ubczyce

26.12.2014 0.30 2850/52

Demianowski Piotr
s.Doroty Zawiszyce

15.12.2014 19.45 3280/55

Janicka Martynka
c.Agaty G³ubczyce

20.12.2014 17.30 3160/55

Jucha Oliwia c.Anety
Boboluszki

17.12.2014 9.00 3200/56

Kochanowski Oliwier
s.Joanny Prudnik

22.12.2014 9.00 3150/53

Koczupinda Stanis³aw
s.Aleksandry Baborów
07.12.2014 13.25 2700/49

Król Milena c.Klaudi
Bryzów

21.12.2014 3.10 3500/57

Kucyniak Micha³
s.Iwony Nowa Cerekwia
04.12.2014 8.30 4030/60

Kury³o Jakub s.Anny
Nowy Las G³ucho³azy

20.12.2014 20.30 2800/56

Kusber Kacper s.Nikol
BrzeŸnica

01.12.2014 8.50 3940/60

Ledzion Julia c.Marty
T³ustomosty

14.12.2014 19.40 3840/57

Malina Cornelia
c.Roksany G³ubczyce

16.12.2014 19.20 3250/55

Mikler Konrad s.Alicji
Wojnowice PGR

29.12.2014 5.15 3300/56

Niemiec Miko³aj
s.Katarzyny G³ucho³azy
12.12.2014 5.35 3800/57

Paluch s.Patrycji
Mieszkowice

22.12.2014 20.10 3540/55

Piwek Oliwia
c.Diany Wódka

10.12.2014 0.55 2970/57

Pliœ Dawid
s.Marzeny Su³ków

18.12.2014 8.35 3940/56
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Prochera Lilianna
c.Katarzyny Paw³owiczki
11.12.2014 9.40 4080/57

Romanik Kinga
c.Ewy G³ubczyce

01.12.2014 9.55 3070/53

Skowroñski Karol
s.Ma³gorzaty Niemys³owice
11.12.2014 8.30 3540/53

Sobociñski Filip
s.Agnieszki G³ubczyce

18.12.2014 11.25 3000/50

Stroka Ma³gorzata
c.Anny Bia³a

15.12.2014 8.35 4120/57

Szymczyk Wojtek
s.Katarzyny G³ubczyce
16.12.2014 12.05 3600/52

W¹cha³a Miko³aj
s.Joanny Lubotyñ

09.12.2014 21.55 3700/58

Wochnik Wiktoria
c.Wioletty Zopowy

02.12.2014 13.05 3600/56

Wróbel Dominik
s.Izabeli Zopowy

09.12.2014 19.45 3430/56

Zakowicz Micha³
s.Ilony G³ubczyce

27.12.2014 9.35 3780/57

Harcerska Akcja
Zimowa 2015


