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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

ZE WZGLÊDU NA DU¯E  ZAINTERESOWANIE WYSTAW¥
 -  EKSPOZYCJA  ZOSTA£A PRZED£U¯ONA DO 15. MARCA

KINO CENTRUM
ZAPRASZA:
21.03.2015R.

11.00 BARANEK SHAUN,
13.00 DISCO POLO,
15.00 SNAJPER,
17.30 JUPITER 3D,
20.00 50 TWARZY GREYA

12.03.2015R. GODZ. 18.00
 SALA WIDOWISKOWA MOK

BILET 30 Z£

KALENDARIUM
NADCHODZ¥CYCH WYDARZEÑ

MARZEC-WRZESIEÑ  2015
STR. 10 -11
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      Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Zawiszycach nale¿y do najak-
tywniej dzia³aj¹cych w powiecie g³ubczyckim. Choæ sw¹ tra-
dycj¹ siêga 1949 r. faktycznie niedawno jego dzia³alnoœæ reakty-
wowana zosta³a po d³u¿szej przerwie. Okazj¹ do podsumowania
dziœ ju¿ czteroletniej dzia³alnoœci by³o spotkanie i to - jak na
prawdziw¹ kobiec¹ uroczystoœæ przysta³o - przy bogato zasta-
wionym stole w potrawy i wypieki wykonane przez same panie.
     Cieszê siê, ¿e tak prê¿nie w Zawiszycach dzia³a ko³o gospo-
dyñ wiejskich, pod przewodnictwem szefowej Wandy Skóry i z
inspiracji so³tysa Jacka Maæko. Zawsze to powtarza³em,
¿e tam gdzie jest dobry so³tys, tam, gdzie jest dobre ko³o
gospodyñ wiejskich, gdzie dobrze dzia³a stra¿ po¿arna,
te wioski ¿yj¹. Obowi¹zkiem samorz¹du, burmistrza jest
natomiast,aby takim spo³ecznoœciom pomagaæ - przypo-
mnia³ w³odarz G³ubczyc Adam Krupa.
    Sk³adaj¹c zaœ gratulacje za osi¹gniêcia doda³: - Istnieje prze-
œwiadczenie, ¿e dobre s¹ tylko œl¹skie wioski, a nasze kresowe,
czy te¿ nie³ad-
nie nazywane -
hadziajskie nic
nie potrafi¹. To
n i e p r a w d a ,
ostatnie lata
pokaza³y, ¿e my
tak¿e, jeœli tylko
potrafimy siê
zorganizowaæ,
to mo¿emy bar-
dzo du¿o zro-
biæ. Dziêkujê za
to co ju¿ zrobi-
liœcie i proszê o
jeszcze, bo dzia-
³acie dla siebie,
ale i dla naszej
gminy.
    Burmistrz ofiarowa³ paniom z KGW podarunek w postaci ter-
mosu, a tak¿e wrêczy³ podziêkowania: Wandzie Skórze,
Helenie Patyckiej, Marii Przysiê¿niuk, Annie Kulig, Annie
Mularskiej, Joannie Kopok-Ho³dzie, Antoninie PaŸniak, Kry-
stynie Patyckiej, Karolinie Olejnik, Kamili Ta³andzie i Stani-
s³awie Kadekale.
   Szczególnym okresem w czteroletniej dzia³alnoœci KGW
po reaktywacji, by³ miniony rok. Panie zajê³y pierwsze miej-
sce za koronê do¿ynkow¹ w powiecie. Poza tym uzyska³y
Grand Prix w Turnieju Kó³ Gospodyñ Wiejskich w Pruszko-
wie za tort kresowy z kaszy gryczanej. Ostatni okres to rów-
nie¿ prê¿na dzia³alnoœæ ko³a.
   - Robiliœmy pó³kolonie dla dzieci, z którymi wyje¿d¿amy na
"Piknik na Florydzie" do Brzegu, uczestniczymy w konkursach
kulinarnych, gdzie by³yœmy wielokrotnie nagradzane. Z dzieæmi
jeŸdzimy na konkursy "Nasze korzenie" do £osiowa, sk¹d rów-
nie¿ przywozimy nagrody. W³¹czamy siê w organizacjê do¿y-
nek, a tak¿e akcjê charytatywn¹ na rzecz dzieci niepe³nospraw-
nych w ramach  Fundacji "Tacy sami" - wymienia przewodnicz¹-
ca KGW Zawiszyce Wanda Skóra.
Sw¹ aktywnoœæ ko³o zawdziêcza równie¿ so³tysowi, który moc-
no w³¹cza siê w jego dzia³alnoœæ.

 - Cztery lata temu za³o¿yliœmy z powrotem ko³o gospodyñ wiej-
skich, zdecydowaliœmy z kobietami, ¿e bêdziemy propagowaæ
siê na zewn¹trz, a wiêc nie tylko we wsi, ale te¿ na OpolszczyŸ-
nie. Zaczêliœmy wspó³pracê z OODR, w szczególnoœci w zakre-
sie promowanych kulinariów. JeŸdziliœmy na ró¿ne imprezy i z
ka¿dej przywoziliœmy wyró¿nienie - mówi so³tys Jacek Maæ-
ko.T³umaczy te¿, ¿e jego panie pochodz¹ce ze wschodu, potra-
fi¹ œwietnie gotowaæ i  doskonale potrawy swe promowaæ. -
JeŸdzimy na imprezy kresowe, zapraszaj¹ nas ODR-y i inne KGW
zza Opola, co spowodowa³o, ¿e zesz³y rok by³ naprawdê dobry
dla naszego ko³a - dodaje so³tys.
    Dogada³ siê równie¿ z kobietami, ¿e bêd¹ pomagaæ osobom
niepe³nosprawnym. Co roku organizuj¹ wiêc imprezê dla dzieci
niepe³nosprawnych w G³ubczycach. - Pomagamy im w remoncie
i wyposa¿eniu œwietlicy do æwiczeñ. Takie imprezy robimy cy-
klicznie w maju, wszyscy w³¹czaj¹ siê bezinteresownie, przeka-
zaliœmy dzieciom niepe³nosprawnym ju¿ ponad 2 tys. samych

datków na malowa-
nie pomieszczeñ i
zakup urz¹dzeñ do
rehabilitacji. Poma-
gamy te¿ emerytom,
pi³karzom - t³umaczy
pan so³tys.
    W swej dzia³al-
noœci KGW Zawi-
szyce koncentruje
siê na przyci¹ganiu
ludzi do œwietlicy. -
Nie mog¹ oni jed-
nak przychodziæ i
siedzieæ w czterech
œcianach. Dlatego
zrobiliœmy po-
mieszczenia dla
m³odzie¿y z bilar-

dem i sto³em do ping-ponga, mamy telewizor, wie¿ê, mo¿na zro-
biæ  dyskotekê. Dzia³a te¿ kuchnia znakomicie wyposa¿ona, a
dziêki temu imprezy s¹ coraz czêstsze. Ludzie potrzebuj¹ œwietli-
cy na komunie, chrzciny, urodziny, stypy, a œwietlica jest po to
¿eby dzia³a³a i im s³u¿y³a - przekonuje pan so³tys. Jego zaanga-
¿owanie w dzia³alnoœæ ko³a ma równie¿ kulinarne odniesienie.
Jego bu³eczki dro¿d¿owe zosta³y wyró¿nione w konkursie kuli-
narnym "Nasze kulinarne dziedzictwo" i wpisane do ksiêgi po-
traw regionalnych. - Poniewa¿ moja rodzina pochodzi ze wscho-
du, na jeden z  konkursów w Bierkowicach, zrobi³em ze starego
przepisu babci, który na co dzieñ u mnie w domu siê realizuje, bu³ki
nazywane bohnakami - typowe ciasto dro¿d¿owe do mleka. Wi-
dzia³em jak robi to moja babcia, ona niczego nie wa¿y³a, ona mia³a to
wszystko w oczach i rêkach. Do dziœ bardzo dobrze pamiêtam ten
smak. Na konkurs zrobi³em ma³e z nadzieniem z dzikiej ró¿y. Musia-
³em wyt³umaczyæ siê przed komisj¹, jak je przygotowujê. Prawdo-
podobnie mój przepis na bohnaki babci Zosi spod Lwowa zostanie
wpisany do wydawanej raz na parê lat ksi¹¿ki z przepisami ze Wscho-
du i Œl¹ska.
                                                                    Ewa Osiecka
 Tekst dziêki uprzejmoœci autorki,
                                             za „Agronowiny”  Nr 5 Luty 2015

KOBIETY Z ZAWISZYC NIE TYLKO GOTUJ¥
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Stanis³aw Galara,
     za³o¿yciel firmy Galmet,
swoj¹ bogat¹ kolekcjê nagród i
wyró¿nieñ powiêkszy³ ostatnio o
kolejne: "Z³oty Instalator" przy-
znan¹ podczas INSTALEXPO
2014 w kategorii solary oraz Re-
nergy Award, przyznan¹ na Tar-
gach RENEXPO 2014 w kat. pom-
py ciep³a.
      O firmie, jej w³aœcicielach, hi-
storii, wyró¿nieniach, innowacyj-
nych produktach pisaliœmy nie-
dawno przy okazji jubileuszu 30-lecia za³o¿enia.
    Dziœ polecamy naszym czytelnikom, zainteresowanym pro-
duktami i nowoœciami firmy, Magazyn Dobrego Instalatora "Eks-
pert Ogrzewnictwa", zawieraj¹cy artyku³y pisane przez w³asnych
ekspertów, m.in.: "Emaliowanie bez kompromisów - dlaczego
zbiorniki emaliowane na mokro to numer jeden na rynku", "Naj-
skuteczniejsze sposoby ocieplania zbiorników", "Si³a wiedzy
instalatora - szkolenia i praktyka", Zbiorniki buforowe - ciep³o
dobrze zmagazynowane", "Basic GT - najpopularniejsza pompa
ciep³a do c.w.u. produkowana w Polsce", "Za jednym klikniê-
ciem - sklep internetowy z czêœciami i akcesoriami Galmet",
"Inteligentny i oszczêdny - ogrzewacz wody Vulcan Premium
Smart", "Czystoœæ i ekologia - kocio³ peletowy Galmet EKO-GT
KPP", "Zapunktuj z Galmetem - nagrody w zasiêgu rêki - pro-
gram partnerski dla instalatorów", "Bran¿owe fora internetowe -
przegl¹d tematów oraz odpowiedzi ekspertów"
                                      Na podstawie "Ekspert Ogrzewnictwa"
                                                                               oprac. Jan Wac.
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KO£A ZAINTERESOWAÑ, ZAJÊCIA I KLUBY  DZIA£AJ¥CE
W MIEJSKIM OŒRODKU KULTURY

Nazwa    - /Rodzaj zajêæ/ /Dzieñ/ godz./ /Miejsce /                                     Instruktor prowadz¹cy
Royal Dance Center - taneczne - pon. od 17.00, œroda, czwartek od 15.30 sala taneczna                                     Tomasz Nawrocki
Chór emerytów FENIKS  - wokalnewtorek 13.00-15.00 klub "Na skrzy¿owaniu" Józef Kaniowski
Zespó³ UŒMIECH - wokalnewg ustaleñ z prowadz¹cym sala muzyczna  II p.          Józef Kaniowski
Grupa estradowa MOK - wokalne wg ustaleñ z prowadz¹cym sala muzyczna  II p. Józef Kaniowski
Polsko-czeska  TV dzieciêca - komp.-filmoweœroda 17.00-19.00 sala telewizyjna                                                   Ma³gorzata Stec
Modelarnia - tworzenie modeli - od pon. do pi¹t. 16.00 modelarnia                                       Piotr Kruszyñski
Kó³ko teatralne - teatralne pon., czwartek, pi¹tek/sobota  16.00 sala widowiskowa       Waldemar Lankauf
Gitara dla pocz¹tkuj¹cych - nauka gry akordami wtorek 16.00 sekretariat               Monika Komarnicka
Spotkania numizmatyczno-kolekcjonerskie - drugi wtorek miesi¹ca 17.00-18.00, "Na skrzy¿owaniu”                             GTKN
Klub podró¿nika-spotkania z podró¿nikami co 2 miesi¹ce klub  "Na skrzy¿owaniu"                                                       M. Derewecka
Joga ruchowe - wt. - 18.30, czw. - 19.30, sob. - 8.00, sala baletowa                                                                    Joanna Zagórska
Aerobik ruchowe - poniedzia³ek, œroda - 19.15 sala baletowa                                            Wanda Sagan
Klub Dinozaura - muzyczne œroda -17.00 klub "Na skrzy¿owaniu"                                                                        Stanis³aw Makara
Œwietlica - Gry i zabawy dla dzieci i m³odzie¿y czwartek -17.00 klub  "Na skrzy¿owaniu"            Ma³gorzata Stec
Klub Dobrego Smaku - kulinarne wtorek - 16.00 klub "Na skrzy¿owaniu"           Magdalena Derewecka
Klub Gier - gry logiczne dla doros³ych pon. 17.00 klub "Na skrzy¿owaniu"           Magdalena Derewecka
Polskie Towarzystwo Kulturalne -gry logiczne dla dzieci, pi¹tek -16.00 klub "Na skrzy¿owaniu"                         Renata Kinal
Klub FOTO fotograficzne i komputerowe w przygotowaniu                                                                   pracownia plastyczna I p.

Wielce szanowni goœcie,  druhny i druhowie !
Corocznie spotykamy siê z okazji Dnia Myœli Braterskiej,
 podsumowania Harcerskiej Akcji Zimowej
i Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
    W tym dniu szczególnym, w którym to  harcerze i skauci na ca³ym
œwiecie wi¹¿¹ kr¹g przyjaŸni, ³¹cz¹ siê myœlami i myœl¹ o innych. Przesy-
³amy sobie ¿yczenia, aby powiedzieæ, ¿e jesteœmy, trwamy i pamiêtamy o
Bogu, o s³u¿bie i przyja¿ni niesiemy chêtnie pomoc bliŸnim, jesteœmy
posluszni prawu harcerskiemu
Rok 2015 jest rokiem œw. Jana Paw³a II, Jana D³ugosza i polskiego teatru.
    W kwietniu prze¿ywaæ bêdziemy 10. rocznicê œmierci  i pierwsz¹
rocznicê kanonizacji wielkiego Polaka Ojca  Œwiêtego Jana Paw³a II.
Jego ogromne zas³ugi  i zaanga¿owanie w proces odradzania siê
niepodleg³oœci naszej ojczyzny oraz ogromny wk³ad w poczucie
godnoœci i prawa cz³owieka na zawsze pozostan¹ w naszej pamiêci
     W tym roku obchodziæ bêdziemy 600 setn¹ rocznicê urodzin
Jana D³ugosza wybitnego polskiego historyka. Twórcy najwiêk-
szych dzie³ opisuj¹cych dzieje pañstwa polskiego. Zarówno
œwiêty Jan Pawe³ II jak i historyk Jan D³ugosz  to dwaj Polacy
ideologicznie i patriotycznie  bardzo bliscy harcerskim idea³om,
dlatego te¿ w Dniu Myœli Braterskiej nale¿y wspomnieæ o tych
najwybitniejszych osobach.
     Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego to organizacja z ponad 100
letnim doœwiadczeniem  w wychowywaniu dzieci i m³odzie¿y.
Przetrwa³a ró¿ne zawirowania w swojej bogatej  historii i dzisiaj
jest organizacj¹ nowoczesn¹, bogat¹ w  program metodyczno -
wychowawczy, patriotyczny, duchowy i ekologiczny. Partne-
rem podstawowym jest szko³a i rodzice. To fundament budowy
wspólnego dzia³ania pozalekcyjnego, du¿o propozycji przygo-
towanych w ci¹gu roku, wspólne przebywanie na rajdach, biwa-
kach w ró¿norodnych formach wypoczynku.To tak¿e czynny
wypoczynek w czasie ferii i wakacji który ³¹czy nas w jedn¹
wspólnotê harcersk¹.
    Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego jest organizacj¹ otwarta dla
wszystkich, którzy chc¹ podj¹æ trud zwiazany z kszta³towaniem
harakteru i prze¿yæ harcersk¹ przygodê. Wychowujemy m³odych
ludzi, uczymy siê od siebie nawzajem, wspieramy w rozwoju  i

kszta³tujemy postawy wspólnej odpowiedzialnoœci za siebie i za
innych. Tegoroczna Harcerska Akcja Zimowa, to jak zwykle
wspólne przedsiêwziêcie zuchów harcerzy, instruktorów ZHP,
dyrektorów szkó³ podstawowych oraz gimnazjalnych, nauczy-
cieli oraz Rady Przyjació³ Harcerstwa, dyrektorów, prezesów za-
k³adów pracy, instytucji, w³aœcicieli firm prywatnych, ludzi do-
brej woli, na ró¿nych szczeblach w³adzy a przede wszystkim
w³adze samorz¹dowe poszczególnych Gmin, oraz powiatu, jak
równie¿  jednostki patronackiej  10  Opolskiej Brygady Logi-
stycznej w Opolu, Œl¹sko - Ma³opolskiego  Oddzia³u  Stra¿y
Granicznej   w Raciborzu,  Powiatowej Komendy Policji, Komen-
dy  Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
    Harcerska Akcja Zimowa odby³a siê na bazie Ratusza Miejskie-
go, Sali pod Anio³em, Szko³y Podstawowej nr 2, hali  ZOKIS.
    W akcji udzia³ wziê³o ok. 1500 dzieci i m³odzie¿y, szczególnie
du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê wyjazdy na lodowisko do
Raciborza oraz zabawy integracyjne w œrodowisku wiejskim.
Dziêki  pomocy finansowej Urzêdu Miejskiego  oraz sponsorów
mogliœmy przeprowadziæ tak du¿¹ akcjê zimow¹.
   Kolejnym przedsiêwziêciem  by³a wspólna zbiórka pieniêdzy
na rzecz Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, gdzie przy
ogromnym zaanga¿owaniu ca³ego sztabu oraz wielu ludzi uda³o
siê zebraæ ponad 40 792 z³.   Podsumowuj¹c dzisiejsze spotkanie
dzielimy siê swoimi osiagniêciami i sukcesami.  Braterstwo to
nie tylko wspólna radoœæ ze zwyciêstwa, ale tak¿e umiejêtnoœæ
nauczenia  i pokazania innym ca³ej drogi dochodzenia do niego.
W tym dniu chcemy podziêkowaæ naszym przyjacio³om, spon-
sorom, ludziom dobrej woli, którzy to w ro¿ny sposób nam  po-
magaj¹, nasza komenda to nie sztab tylko ³adnie ubranych i
umundurowanych ludzi, to wolontariusze i spo³ecznicy  z pasj¹.
W szczególnoœci chcielibyœmy podziêkowaæ instruktorom, na-
uczycielom, którzy za w³asne pieni¹dze i œrodki przyje¿dza na
rajdy, biwaki i inne przedsiêwziêcia po to by wspólnie z ca³¹ braci¹
harcersk¹ przekazywaæ i kultywowaæ harcerskie idea³y. Dziêkujemy
równie¿ wam zuchy harcerki, harcerze za chêæ uczetsnictwa w ¿yciu
naszej komendy oraz za postawê godn¹ harcerza.
                                       >>>>> (dok. na str.12 i 20)

DZIEÑ MYŒLI BRATERSKIEJ
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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:

1.30.01.2015 r. wykazów obejmuj¹cych przeznaczone do zbycia:
a) nieruchomoœæ lokalowa po³o¿ona w G³ubczycach przy
ul. Kochanowskiego nr 16/1;
b) nieruchomoœæ zabudowana po³o¿ona w G³ubczycach przy

ul. Klasztornej nr 7, obejmuj¹ca dzia³kê nr 478/28 o pow. 0,1256 ha.
Z dniem 13.03.2015 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez

osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomo-
œci 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 odrêbnych
przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej
nieru-chomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieruchomo-
œci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

2. 04.02.2015 r. wykazów obejmuj¹cych przeznaczone do zbycia:
a) nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona w Bogdanowi
          cach, obejmuj¹ca dzia³kê nr 862/32  o pow. 0,0259 ha;
b) nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona w Bogdanowi
          cach, obejmuj¹ca dzia³ki nr 862/31 i nr 862/33 o ³¹cznej  o
          pow. 0,0188 ha;
c) nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona w Lisiêcicach przy
      ul. Koœcielnej, obejmuj¹ca dzia³kê nr 590/1  o pow. 0,2298 ha;
d) nieruchomoœæ lokalowa po³o¿ona w Lisiêcicach przy ul.
         Koœcielnej nr 42/2.
Z dniem 18.03.2015 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku

przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieru-
chomoœci 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 odrêbnych
przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej
nieru-chomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieruchomo-
œci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

3. 10.02.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczony do odda-
nia w dzier¿awê grunt o pow. 0,0193 ha, po³o¿ony w Zawiszy-
cach, obejmuj¹cy czêœæ dzia³ki nr 272.

4. 11.02.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczony do odda-
nia w dzier¿awê grunt o pow. 0,0320 ha, po³o¿ony w Zawiszy-
cach, obejmuj¹cy czêœæ dzia³ki nr 272.

5. 13.02.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczony do odda-
nia w dzier¿awê grunt o pow. 0,0375 ha, po³o¿ony w G³ubczy-
cach, obejmuj¹cy czêœci dzia³ek nr 89/3 i nr 89/9.

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
1. 5 marca 2015 r. odbêd¹ siê:
a) III przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y
nieruchomoœci zabudowanej budynkiem biurowo-magazyno-
wo-sk³adowo-warsztatowym, oznaczonej wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 762/1 o powierzchni 0,3101 ha, po³o-
¿onej w G³ubczycach przy ul. Dworcowej.
Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 149 013,00 z³.
 Wadium wynosi 15 000,00 z³.
b) III 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.
2. 19 marca 2015 r. odbêdzie siê II przetarg ustny nie-
ograniczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci gruntowej
oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ki nr 220/1 i nr
220/2 o ³¹cznej powierzchni 0,4800 ha, po³o¿onej w miejsco-
woœci Mokre. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 12 809,00
z³ + VAT. Wadium wynosi 1 300,00 z³.
3. 20 marca 2015 r. odbêdzie siê II przetarg ustny ograni-
czony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej wol-
nostoj¹cym budynkiem gospodarczym, oznaczonej wed³ug
ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 365/6 o powierzchni 0,0188
ha, po³o¿onej w miejscowoœci Równe. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 6 835,00 z³. Wadium wynosi 700,00 z³.
4. 24 marca 2015 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nieogra-
niczony 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 wywo³awcza do przetargu wynosi 553 421,00 z³.
Wadium wynosi 55 400,00 z³.
5. 26 marca 2015 r. odbêdzie siê II przetarg ustny nie-
ograniczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowa-
nej wolnostoj¹cym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 74 o
powierzchni 0,4000 ha, po³o¿onej w miejscowoœci Opawica
39. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 80 000,00 z³.
Wadium wynosi 8 000,00 z³.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Terminy i warunki wniesienia wadium
zawarte s¹ w og³oszeniach o przetargach.
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
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SPOTKANIA EDUKACYJNE
W ZAK£ADZIE KARNYM
W zwi¹zku z obchodami œwiêta S³u¿by Wiêziennej i podjêty-

mi dzia³aniami informacyjno - promocyjnymi poprzedzaj¹cymi
to œwiêto, Zak³ad Karny  5 lutego br. goœci³ grupê m³odzie¿y z
Zespo³u Szkó³ Mechanicznych, natomiast 6 lutego br. dwóch
funkcjonariuszy uda³o siê do pobliskiego Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w celu przybli¿enia specyfiki pracy funkcjona-
riuszy S³u¿by Wiêziennej.

W trakcie wizyty
w jednostce ucznio-
wie zapoznali siê z
warunkami odby-
wania kary pozba-
wienia wolnoœci
przez skazanych
oraz prac¹ funkcjo-
nariuszy S³u¿by
Wiêziennej. M³o-
dzie¿, odwiedzaj¹c
nasz¹ jednostkê,

pozna³a specyfikê zak³adu karnego typu zamkniêtego i pó³otwar-
tego. Uczniowie zwiedzali równie¿ miejsca, salê widzeñ, kaplicê,
plac rekreacyjno-sportowy, œwietlice. Podczas wizyty m³odzie¿

mog³a zobaczyæ
codzienne warunki
pracy, w jakich
s³u¿bowe czynno-
œci wykonuj¹ funk-
cjonariusze dzia³u
ochrony i dzia³u
penitencjarnego.
Najwiêksze zainte-
resowanie wœród
uczniów wzbudzi³

pokaz umiejêtnoœci psa specjalnego w trakcie znajdowania œrod-
ków odurzaj¹cych.Spotkania z funkcjonariuszami S³u¿by Wiê-
ziennej, doczeka³a siê równie¿ du¿a grupa g³ubczyckich liceali-
stów. Mia³o ono charakter prelekcji z elementami wyk³adu i dia-
logu, któr¹ przygotowali: wychowawca dzia³u penitencjarnego
st. szer. Katarzyna Niemczycka oraz oficer prasowy ppor. Bart³o-
miej Kawulok.  W przygotowanej prezentacji multimedialnej
przedstawiono historiê wiêziennictwa, informacjê o strukturze
organizacyjnej i systemie penitencjarnym w Polsce oraz wiado-
moœci dotycz¹ce codziennej s³u¿by funkcjonariusza.

Spotkanie spe³ni³o walory wychowawcze oraz dydaktyczne,
stanowi¹c swoist¹ przestrogê, a tak¿e pozwoli³o poznaæ oko-
licznoœci zwi¹zane z codzienn¹ ciê¿k¹ s³u¿b¹ funkcjonariusza
S³u¿by Wiêziennej.

                               Tekst i zdjêcia: ppor. Bart³omiej Kawulok

HALÓWKA PO RAZ XVI
Zak³ad Karny w G³ubczycach by³ organizatorem XVI Mi-

strzostw Halowej Pi³ki No¿nej S³u¿b Mundurowych Powiatu
G³ubczyckiego.

W turnieju udzia³ wziê³y dru¿yny S³u¿by Wiêziennej, Policji,
Stra¿y Po¿arnej, Stra¿y Granicznej oraz Weteranów. Najlepsz¹
dru¿yn¹ okazali siê stra¿acy. By³o to w historii rozgrywek pierw-
sze zwyciêstwo stra¿ackiej kadry. Drugie miejsce zaj¹³ team ze
Stra¿y Granicznej. Na trzeciej lokacie uplasowa³ siê zespó³ Poli-

cji. Nale¿y
nadmieniæ, i¿
nasz zak³ad,
po 16 roze-
granych tur-
niejach, jest
na pierwszym

miejscu w klasyfikacji generalnej. Takie spotkania funkcjonariu-
szy maj¹ na celu nie tylko wyzwolenie rywalizacji sportowej, ale
tak¿e integracjê wszystkich s³u¿b mundurowych naszego po-
wiatu, a co za tym idzie - lepsze funkcjonowanie i koordynowa-
nie dzia³añ i obowi¹zków s³u¿bowych w tej jak¿e trudnej i odpo-
wiedzialnej s³u¿bie.““

                          Tekst i zdjêcia: ppor. Bart³omiej Kawulok

Zaproszenie
Franciszkañski Oœrodek Pomocy Dzieciom oraz Miejski Oœrodek Kultury  serdecznie zapraszaj¹

wszystkich ludzi dobrej woli na koncert charytatywny  OTWARTE  SERCA
 z okazji 1-go Dnia Wiosny zorganizowany przy wspó³udziale g³ubczyckich szkó³ ponadgimnazjalnych
(ZSM, ZSO, ZSCKR) w re¿. Marii Farasiewicz, który odbêdzie siê 20 marca br. o godz. 12.00 MOK

Dochód z koncertu przeznaczony jest na wsparcie dzia³alnoœci
Franciszkañskiego Oœrodka Pomocy Dzieciom

To swoista lekcja dobroczynnoœci, zrozumienia, wra¿liwoœci i otwartoœci na potrzeby innych.
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ŒP. IDZI DZIADUCH

      Idzi Dziaduch - syn Micha³a i Marii urodzi³ siê 21.09.1938
roku w G³êboczku woj. Tarnopol. W roku 1956 ukoñczy³ Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w G³ogówku. Pierwsz¹ pracê zawodow¹ podj¹³
w dniu 1.07.1956 roku w Kó³ku Rolniczym w Kazimierzu na sta-
nowisku ksiêgowego.
   W dniu 21.09.1959 roku rozpocz¹³ pracê w Placówce Banku
Rolnego w G³ubczycach, gdzie pracowa³ do 31.05.1962 roku na
stanowisku Inspektora Kredytowego. Od 1 czerwca 1962 roku
pracowa³ w Oddziale Narodowego Banku Polskiego  pocz¹tko-
wo na stanowisku Inspektora ds. kredytowych a nastêpnie Spe-
cjalisty ds. kredytowych. W tym czasie (1964) rozpocz¹³ studia
na Akademii Ekonomicznej  w Katowicach, które ukoñczy³ w
roku 1969, a pracê magistersk¹ obroni³ w roku 1971. W tym okre-
sie za³o¿y³ rodzinê i wychowa³ troje dzieci.
     W roku 1975 powo³any zosta³ przez Prezesa NBP na stanowi-
sko Dyrektora Oddzia³u PKO  a w 1976 roku na stanowisko
Dyrektora PKO w Kêdzierzynie - KoŸlu, gdzie pracowa³ do
15.01.1982 roku. W  1982 rozpocz¹³ pracê w Banku Spó³dziel-
czym  pocz¹tkowo jako Dyrektor, a od roku 1991 zosta³ powo³a-
ny na Prezesa Zarz¹du, któr¹ to funkcjê pe³ni³ do 15 listopada
2012 roku.
      W 1992 r przeniós³ siedzibê Banku z ul. Powstañców na
Pl. 1-go Maja1. Od 2013 roku nadzorowa³ prace nad przebudow¹
i adaptacj¹ budynku przy ul. Sobieskiego 8 na now¹ siedzibê.
      16 maja 2014 roku uczestniczy³ w jej uroczystym otwarciu.
Dziêki trafnym decyzjom Bank ma obecnie w³asn¹ siedzibê
znajduj¹c¹ siê w samym centrum miasta. To za kadencji Pana
Idziego Dziaducha Bank osi¹gn¹³ najwiêkszy rozwój. Aktyw-
nie uczestniczy³ w ¿yciu gospodarczym i spo³ecznym gminy,
wspieraj¹c lokaln¹ spo³ecznoœæ, w zwi¹zku z czym w 2014
roku zosta³ Panu Idziemu przyznany przez Kapitu³ê Rady
Miejskiej „Herb G³ubczyc”.
Ca³e swoje ¿ycie zawodowe zwi¹za³ z G³ubczycami.
Za swoje zas³ugi zosta³ odznaczony przez:
1. Ministerstwo Finansów
    - Srebrn¹ odznak¹ za zas³ugi dla finansów.
2. Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
    - Srebrn¹ Honorow¹ Odznak¹ Przyjació³ Harcerstwa.
3. Radê Pañstwa
    - Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
4. Radê Zrzeszenia Krajowego Banków Spó³dzielczych
     - Honorow¹ Z³ot¹ Odznak¹
     -  Za zas³ugi dla Bankowoœci   Spó³dzielczej.
5. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
   - Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
6. Prezesa Narodowego Banku Polskiego
     - Zas³u¿ony dla Bankowoœci RP
7. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
    - Zas³u¿ony dla rolnictwa.
8. Bank BPS - diamentowym odznaczeniem
     -  Za zas³ugi dla polskiej bankowoœci spó³dzielczej.
Wszystkim, którzy wziêli udzia³ w uroczystoœci pogrzebowej
emerytowanego Prezesa Zarz¹du  - Pana Idziego Dziaducha,
serdeczne podziêkowanie sk³adaj¹:
 Rodzina, Zarz¹d, Rada Nadzorcza i Pracownicy Banku Spó³-
dzielczego w G³ubczycach.



    Czcigodni ksiê¿¹ celebransi, pogr¹¿ona w bólu rodzino oraz
wszyscy tak licznie zgromadzeni w œwi¹tyni, by towarzyszyæ
œp. Kseni Wac³awik w jej ostatniej ziemskiej wêdrówce.
Niech mi bêdzie wolno w imieniu Stowarzyszenia Rodziców Dzieci
Niepe³nosprawnych TACY SAMI zabraæ g³os, przywo³aæ pa-
miêæ zmar³ej tragicznie Kseni, a tym samym j¹ po¿egnaæ.
    Œmieræ zjawia siê nagle i niespodziewanie. Zakrada niczym
z³odziej. Nieprzewidywalna i okrutna zarazem. Owego dnia
zapuka³a do drzwi Kseni jak nieproszony goœæ. Zaskoczy³a
j¹! I oto zgas³a 45-letnia kobieta, pe³na ¿ycia, zapa³u, w kwie-
cie wieku. A tyle jeszcze chcia³a zrobiæ! Wszak mia³a plany,
marzenia… Pytanie "dlaczego?" ciœnie siê na usta. Lecz to
pytanie retoryczne…
    Stoj¹c nad urn¹ z prochami œp. Kseni Wac³awik pragniemy
wyraziæ sw¹ wdziêcznoœæ za to, ¿e by³o nam dane j¹ poznaæ,
byæ blisko, móc wspó³pracowaæ. By³a niejako darem dla nasze-
go lokalnego œrodowiska.
    Œp. Ksenia Wac³awik. Postaæ wyj¹tkowa. Matka idei integra-
cji na ziemi g³ubczyckiej. Wspó³za³o¿ycielka w roku 2002 Sto-
warzyszenia TACY SAMI. Przez lat dziesiêæ cz³onek zarz¹du tej
organizacji. Inicjatorka wszelkich dzia³añ na rzecz edukacji i roz-
woju dzieci i m³odzie¿y specjalnej troski. Nauczyciel i wycho-
wawca tych, dla których los nie by³ ³askawy, bo obdarzy³ brze-
mieniem niepe³nosprawnoœci czy nieuleczalnej choroby. Wy-

chowawczyni Gracjany, Oliwii, Olka, £ukasza, Kamila, Przemka i
wielu innych… Zatroskana o przysz³oœæ swych podopiecznych,
zaanga¿owana, z uwag¹ œledzi³a ich dalsze losy…
    To w³aœnie ona jako pierwsza w roku 2000 podjê³a siê prowa-
dzenia oddzia³u integracyjnego w Publicznym Przedszkolu nr 6
(dziœ nr 2) w G³ubczycach. Zg³êbi³a wiedzê, zdoby³a stosowne
kwalifikacje. Otwarta na nowe wyzwania. Odwa¿na i wojownicza
- mo¿na by rzec. Jak¿e umia³a doceniæ wysi³ek swych maluczkich.
Ka¿de z trudem wypowiedziane s³owo, ka¿dy najmniejszy choæ-
by ruch niesprawn¹ rêk¹ napawa³y j¹ radoœci¹. Czêstokroæ o tym
mówi³a, zw³aszcza w programie integracyjnym BEZ BARIER, któ-
rego by³a sta³ym prelegentem.
     Œp. Ksenia Wac³awik. Pe³na ciep³a i mi³oœci. Czyni³a dobro, nie
oczekuj¹c niczego w zamian. Najwiêksz¹ dlañ nagrod¹ by³y
uœmiech i radoœæ w oczach dziecka. Dla swych podopiecznych
niczym matka. Inteligentna i m¹dra. Szalenie oczytana! Na bie¿¹-
co z literatur¹. Elokwentna. Fachowiec w swej dziedzinie. Erudy-
ta. Powszechnie znana, lubiana i powa¿ana, cieszy³a siê uzna-
niem i szacunkiem. Ca³kowicie oddana oœwiacie i zawodowi na-
uczyciela przedszkola. Praca by³a jej misj¹ i pos³annictwem. ̄ ycz-
liwa, sympatyczna i dobra. Filantrop jak i altruistka gotowa do
poœwiêceñ. Wra¿liwa na potrzeby innych. Zawsze w biegu, za-
wsze w poœpiechu, zawsze w dzia³aniu… Ale dla ka¿dego potrafi-
³a znaleŸæ czas: rodzica, nauczyciela, dziecka. Ofiarowa³a pomocn¹
d³oñ. Dzieli³a sw¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem.  Czêsto publicznie.
Przekonywuj¹ca. Bez reszty oddana oœwiacie i Zwi¹zkowi Na-
uczycielstwa Polskiego. Œwietna mediatorka. Radca i doradca w
jednej osobie.
     Œp. Ksenia Wac³awik. Wulkan energii i entuzjazmu. Mi³a i pogod-
na, choæ czasem smutna. Skromna i pokorna zarazem. W pracy skru-
pulatna, rzeczowa, rzetelna. Wymaga³a od siebie i od innych. Umie-
jêtnie ³¹czy³a pracê zawodow¹ z funkcj¹ prezesa ZNP.
    A w ¿yciu prywatnym? Wspania³a matka dwóch doros³ych
synów: Jaros³awa i Dariusza. Szczêœliwa babcia Krzysia i maleñ-
kiej Hani, która niestety znaæ bêdzie babciê tylko z opowiadañ
rodziców…
      Œmieræ Kseni to niepowetowana strata dla wszystkich: bli-
skich, krewnych, znajomych, spo³ecznoœci nauczycielskiej, wrêcz
ca³ych G³ubczyc. Mówi siê, ¿e nie ma ludzi niezast¹pionych. Lecz
to nieprawda. Kseni nie da siê zast¹piæ! By³a jedyna i niepowta-
rzalna. Indywidualistka.
Oto w imieniu Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepe³nospraw-
nych TACY SAMI dziêkujê Ci droga Kseniu za to, ze by³aœ z nami
przez wiele lat. To jednak za ma³o! Potrzebujemy Ciê nadal. Nasta-
³a pustka po Twoim odejœciu. Pustka, której nie da siê wype³niæ.
Tymczasem pozostaje nieutulony ¿al, zostaj¹ wspomnienia i pa-
miêæ o Tobie, któr¹ bêdziemy pielêgnowaæ w naszych sercach.
     Niech dobry Bóg obdarzy Ciê ¿yciem wiecznym.
      Spoczywaj w pokoju.
                                                                Maria Farasiewicz
                  (mowa po¿egnalna wyg³oszona podczas mszy œw.
                        pogrzebowej œp. Kseni Wac³awik 08.02.2015r.)

ŒP. KSENIA WAC£AWIK

" Stowarzyszenie Mi³oœników Muzeum i Ziemi G³ubczyckiej w Gubczycach informuje, ze w ramach Zbiórki Publicznej
 z dn. 05.02.2014r. (nr S.O.V.5311.01.2014) z datków do skarbony umieszczonej

w Powiatowym Muzeum Ziemi G³ubczyckiej zebrano ³¹czn¹ kwotê 249, 50 z³.
Cel zbiórki: organizacja szlaku joannitów, powiêkszenie i konserwacja zbiorów Powiatowego Muzeum Ziemi G³ubczyckiej"



MARZEC 2015
    xx. 03.2015     Turniej Tenisa Sto³owego o Puchar Burmistrza G³ubczyc,  Szko³a Pietrowice

xx. 03.2015     Wyjazd dla podopiecznych DDP do Gliwickiego Teatru Muzycznego lub Teatru w Opolu
01.03.2015      Dzieñ Pamiêci ̄ o³nierzy Wyklêtych KH ZHP, SP1,  Koœció³ Parafialny  - godz. 11:00 .
01.03.2015      Gminny Turniej Pi³ki  Siatkowej so³ectw gminy G³ubczyce, Hala ZOKiS,
04.03.2015      Wojewódzki Przegl¹d Zespo³ów Tanecznych -  sala widowiskowa MOK,  godz. 10.00
05.03.2015      Pierwsze zajêcia w Œwietlicy z Ma³gorzat¹ Stec, klub Na skrzy¿owaniu MOK, godz. 16.00
05.03.2015      Koncert z okazji Dnia Kobiet "O mi³oœci" sala widowiskowa MOK
07.03. 2015     Opolski Turniej Dzieci i ̄ aków   w  Badmintonie, Hala ZOKiS,
08.03.2015      71. Rocz. mordu w Hucie Pieniackiej KHZHP UM W Baborowie Koœció³-Babice godz.. 13:00
08.03.2015      Spotkanie z okazji Miêdzynarodowego Dnia Kobiet - (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
12.03.2015      Wystawa Kowalstwo artystyczne Zdzis³awa Tromsy (tytu³ roboczy) do 29.04.2015
13/14.03.2015 Podsumowanie HAZ, Urz¹d Miejski, Stanica Œciborzyce M.  - ZHP
21.03.2015      Otwarte Mistrzostwa G³ubczyc Pracowników  Oœwiaty w Badmintonie Hala  ZOKiS,
28.03.2015      Spotkanie z okazji Œwi¹t Wielkanocnych – (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
27/29.03.2015  Pó³fina³y Akademickich Mistrzostw Polski w  Badmintonie, Hala  ZOKiS,
26.03.2015       Klub Podró¿nika  klub Na skrzy¿owaniu, MOK, godz. 17.00
26.03.2015       XX Wojewódzki Turniej Tenisa Sto³owego dla uczniów szkó³ specjalnych SOSzW
27/29.03.2015  Harcerskie Czuwanie,  Zespó³ Szkó³ w Branicach  - ZHP
27/29.03.2015  Pó³fina³y Akademickich Mistrzostw Polski w badmintonie,  Hala  ZOKiS, LKS

KWIECIEÑ 2015
xx. 05.2015           "IV Wielkanocne Warsztaty Plastyczne"  integracja pokoleñ – dla  podopiecznych DDP i przedszkoli
xx. 04.2015           Program artystyczny o œw. Janie Pawle II w X rocznicê œmierci  dla podopiecznych DDP
xx. 04.2015           Wyjazd do operetki lub teatru – druga po³owa miesi¹ca, (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1
01.04.2015           Misterium Mêki Pañskiej - ŒDS - MOK
01.04.2015           Œniadanie Wielkanocne - Nowe Go³uszowice, impreza zamkniêta - ŒDS
13.04.2015            75 Rocznica  II wywózki Polaków na Sybir Dzieñ Pamiêci Zbrodni Katyñskiej, ZHP, Pomnik Sybiraków  godz. 12:00
15.04.2015           XVI Wojewódzki Konkurs Polonistyczny "S³awni Polacy" dla uczniów gimnazjum specjalnego
20.04.2015           Halo - G³ubczyce - cykliczny program publicystyczno - rozrywkowy, Klub Na Skrzy¿owaniu  godz. 18.00
23.04.2015           Rajd Œwiêtego Jerzego   Szko³a Podstawowa w Go³uszowicach  - ZHP
24.04.2014           Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje rejonowe godz. 17.00
25.04.2015           Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików w badmintonie Hala Sportowa ZOKiS, LKS
25-26.04.2015      Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików w Badmintonie  Hala  ZOKiS

MAJ 2015
xx. 05.2015         "Majówka w lesie" – nordic walking w plenerze – dla  podopiecznych DDP
02-05-2015          Dzieñ Stra¿aka - G³ubczyce
02.05.2015          Dzieñ Flagi - impreza plenerowa
02.05.2015          Dzieñ Flagi Narodowej KH ZHP, KPP Sta¿y Po¿arnej Godz. 11:00
03.05.2015         Majówka - impreza plenerowa
03.05.2015         224. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, KHZHP, koœció³ par. Pomnik  Godz. 11:00
07.05.2015        Wystawa „Ksi¹¿ka w czasie-czas ksi¹¿ki” Pow.Muzeum, Klasztor oo Franciszkanów,  Bibl.Publiczna
08.05.2015         70. Rocznica zwyciêstwa nad niemieckim faszyzmem, KPZHP, Pomnik  Godz. 10:00
09.05.2015         Miêdzynarodowe Zawody Karate WKF VI Grand Prix Œl¹ska Polsko - Czeskiego  Hala ZOKIS - LZS
16-19.05.2015    Miêdzynarodowy Festiwal Pianistyczny PSM, MOK
17-18.05.2015    Harcerska Majówka,  Zespó³ Szkó³ w Baborowie  - ZHP
18.05.2015         Warsztaty z pani¹ psycholog-”Utrzymanie dobrej kondycji umys³u” (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1
20.05.2015         Dzieñ otwarty w SOSW
22-24.05.2015    Indywidualne Mistrzostwa Polski M³odzików M³odszych w badmintonie,  Hala ZOKiS, LKS
25-26.04.2015    Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików w Badmintonie  Hala ZOKIS
29-30.05.2015    Manewry Sprawnoœciowe ZHP, SP 1 w G³ubczycach  - ZHP
30.05.2015         Olimpiada Przedszkoli, Hala ZOKIS
31.05.2015         Wycieczka do Wadowic –  urodziny œw. Jana Paw³a II, (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1

TWORZYMY KALENDARIUM WA¯NYCH WYDARZEÑ, IMPREZ ARTY-
STYCZNYCH, INTEGRACYJNYCH, UROCZYSTOŒCI, ZAWODÓW

SPORTOWYCH, DO¯YNEK, ODPUSTÓW, itp, itd.  W 2015 ROKU
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Kochani wspó³redaktorzy G³osu G³ubczyc
 i wspó³organizatorzy imprez i uroczystoœci w 2015 r.

W zwi¹zku z propozycj¹ Burmistrza A.Krupy wprowadzenia w GG sta³ej rubryki
informuj¹cej/zapowiadaj¹cej/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 do koñca 2015 roku),
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

CZERWIEC 2015
xx.06.2015  Zawody sportowo-po¿arnicze "PR¥DOPI£KA" na stawie ³abêdzim - Park Miejski
xx.06.2015 "Piknik czerwcowy" – wycieczka do lasu – dla podopiecznych DDP
xx. 06.2015 XII pielgrzymka autokarowa do Bryksy na "Dzieñ Skupienia" – impreza dla DDP woj.opolskiego
xx. 06.2015 "IV G³ubczycka Olimpiada Seniorów" – wojewódzka  impreza integracyjna org. przez DDP dla emerytów
xx. 06.2015 "Witamy Lato 2015" – biesiada  w ogrodzie   dla podopiecznych DDP
xx. 06.2015 Wycieczka autokarowa dla podopiecznych DDP  Góry Sto³owe/Tarnowskie Góry
xx. 06.2015 Dni Miasta - impreza plenerowa
xx. 06.2015  Udzia³ w IV Olimpiadzie sportowej organizowanej przez DDzP  (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1
xx. 06.2015 Udzia³ w obchodach Œwiatowego Dnia Inwalidy w Opolu, (ORPZERiI)siedziba  ul.Olimpijska 1
01.06.2015   Festyn rekreacyjno sportowy z okazji  DNIA DZIECKA.okolice ratusza
3.06.2015     Opolski Miting Kolarski Olimpiad Specjalnych
06/07.06.2015  Rajd Zuchowy - ZUCHOLANDIA, Pietrowice G³ubczyckie  - ZHP
10.06.2015      XVIII Wojewódzki Turniej ŒDS Nowe Go³uszowice - ŒDS
22.06.2015    Halo - G³ubczyce cykliczny program publicystyczno - rozrywkowy,  klub Na skrzy¿owaniu godz. 18.00 -  wstêp wolny.
27-06-2015   Gminne Zawody Sportowo- Po¿arnicze jednostek OSP gminy G³ubczyce - Zubrzyce
LIPIEC/SIERPIEÑ 2015
07/08. 2015  Wakacje z Orlikiem, boisko Orlika
07/08.2015 Harcerska Akcja Letnia 2015 Dar³ówko  Wschodnie - ZHP
07/08 2015 "M³odzi duchem, m³odzi inaczej..." - impreza integracyjna w DDP w G³ubczycach  dla DDP  z woj.opolskiego- czêœæ I i II
07.2015 Wyjazd do wód termalnych w – Czechach, (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
07.2015 Zabawa z okazji Œwiatowego Dnia Inwalidy, (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
07.2015 Nieobozowa Akcja Letnia, Stanica w Œciborzycach Ma³ych, Ratusz Miejski - ZHP
03.07.2015  Plener 2015  Wystawa poplenerowa (tytu³ roboczy) Powiatowe Muzeum Ziemi G³ubczyckiej do 28.08.2015
01.07.2015  72. Rocznica Mordu Polaków  na Wo³yniu, KHZHP, Kamieñ Pamiêci Kresowiaków,  godz. 12:00
xx. 08.2015 "Piknik sierpniowy" w polsko-czeskich okolicach dla  podopiecznych DDP
01.08.2015r.    71. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego KHZHP, koœció³ par.  Godz. 12:00
8.08.2015 Wycieczka do Kotliny K³odzkiej –(ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
8.08.2015 Wyjazd do wód termalnych w Czechach, (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
14-16.08.2015 Harcerski Piknik Kolejowy - ŒCITOR Stanica w Œciborzycach Ma³ych - ZHP
15.08.2015   95. Rocznica Bitwy Warszawskiej, Œwiêto WP, KHZHP, Koœció³ Par. Pomnik  Godz. 12:00
30.08.2015 Podsumowanie HAL i NAL 2015 Stanica w Œciborzycach Ma³ych - ZHP
WRZESIEÑ 2015
xx. 09.2015   Piêciobój Sportowo - Obronny,  Marysieñka  Las  Godz.10.00
xx.09.2015   "Jesieñ 2015 w progach DDP" – impreza muzyczna dla  podopiecznych DDP
xx. 09.2015    Miêdzynarodowy  Turniej    "Silesia Cup"  w badmintonie Hala ZOKIS, LKS
xx. 09.2015   Ognisko nad Zalewem w Pietrowicach, (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1
xx. 09.2015   Wyjazd do wód termalnych w Czechach, (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1
xx.09.2015    Malarstwo Ewy Kalinowskiej- Maæków (tytu³ roboczy) Powiatowe Muzeum Ziemi G³ubczyckiej do 09.10.2015
01.09.2015    76. Rocznica wybuchu Ii Wojny Œwiatowej, Dzieñ Weterana, KHZHP, Pomnik   Godz. 11:00
06.09.2015    Odpust w parafii Narodzenia NMP w G³ubczycach
11-13.09.2015 Miêdzynarodowe Seminarium Karate/kata  - hala ZOKIS - LZS Karate-Do
12.09.2015     V Piknik Integracjny Nowe Go³uszowice w partnerstwie z   so³ectwem oraz Stowarzyszeniem "NAPRZECIW", ŒDS
12.09.2015     Powiatowe Zawody Sportowo-Po¿arnicze OSP - G³ubczyce (stadion)
13.09.2015    Do¿ynki Gminne  w G³ubczycach - Stadion Miejski
17.09.2015  76. Rocznica agresji sowieckiej na Polskê, Dzieñ Sybiraka KHZHP, Pomnik Sybiraków, Godz. 12:00
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   >>> dok. ze str. 5 DZIEÑ MYŒLI BRATERSKIEJ
  Druhny i druhowie, Szanowni zebrani i wszyscy
obecni pozwólcie, ¿e dokonam prezentacji zapro-
szonych  goœci  z harcersk¹ otwartoœci¹
i szczeroœci¹ przywitam honorowych
przyjació³ dzisiejszego spotkania
   Witam serdecznie na ziemi g³ubczyckiej:
    Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, dowódcê garni-
zonu w Opolu  p³k. Miros³awa Karaska, dowódcê 10 Opolskiej
Brygady Logistycznej w Opolu p³k. Adama  S³odczyka, dowód-
cê 55. Batalionu Remontowego w Opolu pp³k.Andrzeja Rakow-
skiego,  szefa wydzia³u mobilizacji i uzupe³nieñ WSZW  w  Opo-
lu  pp³k. Zygmunta Wróbla,  szefa  sekcji wychowawczej 10.
0polskiej  Brygady Logistycznej   w Opolu mjr. Dariusza Ch¹-
dziñskiego,   komendanta   Œl¹sko-Ma³opolskiego  oddzia³u    Stra-
¿y Granicznej w Raciborzu, p³k. Stra¿y  Granicznej  Jacka Gertma-
na, kom. Placówki Stra¿y Granicznej  w Opolu,  pp³k. Zenona
WoŸniaka, wiceprezesa Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku ̄ o³nierzy
Wojska Polskiego pp³k. Antoniego Chorzewskiego, prezesa Stowa-
rzyszenia "Pancerny Skorpion" pp³k.  Zbigniewa Koziarza,  radnego
Sejmiku Wojewódzkiego Zbigniewa Zió³ko, Starostê  Józefa Kozinê,
przewodnicz¹cego  Rady Powiatu  Stanis³awa Krzaczkowskiego.
      Witam gospodarza dzisiejszej uroczystoœci  Burmistrza G³ub-
czyc a zarazem przewodnicz¹cego Rady Przyjació³ Harcerstwa
Adama Krupê, przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Kazimierza Na-
umczyka,  Sekretarza Powiatu Tadeusza Szmidta, Burmistrza Babo-
rowa El¿biet¹ Kielsk¹,  Burmistrza Kietrza Krzysztofa £oboza,
      Witam serdecznie komendanta KP Policji  inspektor Joannê
Paruszewsk¹,  komendanta KPPS Po¿arnej bryg. Wojciecha
Semeniuka, dyrektora Zak³adu Karnego p³k. Miros³awa Ligêzê, pre-
zesa Zarz¹du Miejsko - Gminnego Zwi¹zku OSP dh.Adama Bu-
chañca, prezesa Us³ug Komunalnych Stanislawa Szczerbaka,  pre-
zesa G³ubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego  Sta-
nis³awa Ciapa, dyr. Powiatowego Urzêdu Pracy Danutê Fr¹czek,
     Witam  serdecznie przedstawicieli instytucji, zak³adów pracy,
sponsorów przyby³ych na dzisiejsz¹ uroczystoœæ,  wszystkich
dyrektorów szkó³ podstawowych i gimnazjalnych z terenu dzia-
³ania Hufca - G³ubczyc, Baborowa, Kietrza i Branic.
    Witam serdecznie przew. stopni instruktorskich dh. harcmistrza
Jana Ba¿yñskiego, dh.harcmistrza Zygmunta Kosowskiego,
  Witam serdecznie zwi¹zki kombatanckie:  Ameliê Mamczar- pre-
zesa Zwi¹zku Inwalidów Wojennych RP,  Adolfa Górnika - pre-
zesa Zwi¹zku Represjonowanych Politycznie ̄ o³nierzy Górni-
ków, Edwarda Wo³oszyna - prezesa Towarzystwa Mi³oœników
Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich
      Na wniosek KH ZHP Rada Przyjació³ Harcerstwa
przyzna³a Statuetkê "Dar Serca". Jest ona wyrazem
najwy¿szego uznania i podziêkowania za wspó³pracê
i pomoc okazan¹ naszemu Hufcowi.
Statuetkê Dar Serca-otrzyma³y  nastêpuj¹ce osoby:
   p³k  SG Jacek Gartman Komendant Œl¹sko-Ma³opolskiego Oddz.
SG w Raciborzu, pp³k Zenon WoŸniak Komendant Placówki SG
w Opolu, pp³k Zygmunt Wróbel  szef Wydzia³u Mobilizacji i
Uzupe³nieñ WSzW w Opolu, pp³k Antoni Chorzewski wicepre-
zes Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku ̄ o³nierzy WP, pp³k Zbi-
gniew Koziarz prezes Stowarzyszenia "Pancerny Skorpion", pp³k
Miros³aw Ligêza dyrektor Zak³adu Karnego w G³ubczycach

     Na wniosek KHZHP RPH przyzna³a Statuetkê "Przy-
jaciel ZHP" z dedykacj¹ "Jak¿e nie pisaæ wierszy/Jak¿e
nie p³on¹æ w  podziêce za dar najpiêkniejszy, za Serce"
Statuetkê "Przyjaciel ZHP" - otrzyma³y  osoby:
p³k Adam S³odczyk Dowódca 10 Opolskiej Brygady Logistycz-
nej,  p³k Miros³aw Karasek szef Wojewódzkiego Sztabu Woj-
skowego, pp³k Andrzej Rakowski dowódca 55. Batalionu Re-
montowego, Krzysztof Gawêcki prezes Zarz¹du Top Farms  w
G³ubczycach,  Jan £ata dyrektor ZSM w G³ubczycach
   Na wniosek KHZHP RPH przyzna³a Statuetkê
"Sowa" Jest to wyraz uznania i podziêkowania za wzo-
row¹ s³u¿bê instruktorsk¹
Statuetkê "Sowa" - otrzyma³y:
dh.  Liliana Hajda, dh.  Ma³gorzata Szuszkowska, dh.  Jolanta
Dudek, dh.  Ewa Œwiercz, dh  Jan Wojnarski, dh.  Gra¿yna Licz-
kowska, dh.  Bo¿ena Lechoszest, dh.  Agnieszka Kowalczyk, dh.
Urszula Wojciechowska, dh. Jolanta Bluj, dh.  Joanna Jacheæ ,
dh  Józef Kaniowski
    Wrêczenia Statuetek dokonali  przewodnicz¹cy Rady Przy-
jació³ Harcerstwa Adam Krupa i wice...  Józef Kozina
          opr. na podstawie scenariusza Jan Wac (foto str. 20)

   Spotkanie mia³o bardzo uroczysty i wymowny cha-
rakter, nie tylko przez rangê uczestnicz¹cych w nim
goœci, ale tak¿e dziêki  wyró¿nieniom  i podziêkowa-
niom  p³yn¹cym pod adresem Komendy Hufca Zwi¹z-
ku Harcerstwa Polskiego oraz w³adz samorz¹dowych
gminy i powiatu (czego scenariusz spotkania nie przewidywa³)
* Komenda Hufca ZHP, aktem nadania otrzyma³a  "Medal XXX-
lecia Zwi¹zku ̄ o³nierzy Wojska Polskiego",
  za upowszechnianie tradycji walk niepodleg³oœciowych i czy-
nu zbrojnego na wszystkich frontach II wojny œwiatowej oraz
promowanie powojennej s³u¿by ¿o³nierzy Wojska Polskiego na
terenie Województwa Opolskiego.
* Komenda Hufca ZHP aktem nadania otrzyma³a "Medal Pa-
mi¹tkowy Opolskiego Oddzia³u Stowarzyszenia Kombatantów
Misji Pokojowych ONZ", za du¿e zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ
na rzecz œrodowiska kombatantów, misji pokojowych, utrzyma-
nia pokoju i bezpieczeñstwa na œwiecie  oraz kultywowania chlub-
nych tradycji orê¿a polskiego.
* Podziêkowania i wyró¿nienia z Ministerstwa Obrony Naro-
dowej, za udzielenie pomocy w przygotowaniu i przeprowadze-
niu koncertu œwi¹tecznego dla ¿o³nierzy pe³ni¹cych s³u¿bê poza
granicami naszego kraju i ich rodzin.
* Podziêkowania Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opo-
lu za pe³nienie odpowiedzialnej s³u¿by Harcerzy Komendy Huf-
ca ZHP i propagowanie harcerskich idea³ów.
* Podziêkowania z 55 Batalionu Remontowego w Opolu za pro-
pagowanie harcerstwa na terenie Województwa Opolskiego oraz
dotychczasowa owocna wspó³pracê.
* Dowód uznania Stowarzyszenia "Pancerny Skorpion" za pe³-
nienie wzorowej  s³u¿by harcerskiej oraz za dotychczasow¹
owocn¹  wspó³pracê.
*  Pami¹tkowy Medal XXX- lecia  oprócz Komendy Hufca, ak-
tem nadania otrzymali równie¿:  Starosta Józef Kozina, Bur-
mistrz Adam Krupa, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazi-
mierz Naumczyk

Wesprzyj  dzia³alnoœæ ZHP  1 % od podatku na rzecz
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ£ HARCERSTWA

W G£UBCZYCACH Nr KRS 0000151717

                                Agnieszka Kowalczyk, Krzysztof Patryjach
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   W 2014r. do Oddzia³u
Regionalnego w Opolu
zg³oszono 368 wypadków
natomiast spraw zakoñ-
czonych w okresie spra-
wozdawczym by³o 317.
Odnotowany zosta³ nie-
wielki wzrost liczby zg³o-
szonych zdarzeñ wypad-
kowych o 11, przy jedno-
czesnym zmniejszeniu
siê liczby gospodarstw i
osób ubezpieczonych - o
1394 osoby.

  Wed³ug klasyfikacji przyjêtej przez KRUS zdarzenia wypadko-
we podzielone s¹ na 12 grup, co obrazuje zestawienie :
Zestawienie wypadków wg grup zdarzeñ sprawy zakoñczone w
okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014
Grupa zdarzenia / liczba wypadków/Razem(w tym œmiertelne)
02 - upadek osób 128/0
03 - upadek przedmiotów 24/0
04 - zetkniêcie siê z ostrymi narzêdziami rêcznymi i innymi
        ostrymi przedmiotami 13/0
05 - uderzenia, przygniecenia przez mat. i przedm. transporto
        wane mechanicznie lub rêcznie 15/0
06 - przejechanie, uderzenie, pochwycenie przez œrodek
        transportu w ruchu 8/0
07 - pochwycenie i uderzenie przez czêœci ruchome maszyn i
        urz¹dzeñ 46/0
08 - uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzêta 27/0
09 - po¿ar, wybuch, dzia³anie si³ przyrody 2/0
10 - dzia³anie skrajnych temperatur5/0
11 - dzia³anie materia³ów szkodliwych1/0
12 - nag³e zachorowania 2/0
 13 - inne zdarzenia 46/1    Ogó³em liczba wypadków317/1
 Z przedstawionego zestawienia wynika, ¿e grup¹ , w której do-
chodzi do najwiêkszej liczby zdarzeñ wypadkowych jest grupa
02 "upadek osób", w której wypadki stanowi¹ 40,38%, kolejny-
mi grupami s¹, na tym samym poziomie, "pochwycenie i uderze-
nie przez czêœci ruchome maszyn i urz¹dzeñ" (14,51%) oraz "inne
zdarzenia" (14,51%).
   Najwiêcej zdarzeñ wypadkowych mia³o miejsce podczas ob-
s³ugi zwierz¹t - 55 wypadków (17,35%) nastêpnie podczas prze-
mieszczania siê bez obci¹¿enia - 40 wypadków (12,62%) oraz
podczas chodzenia z przenoszeniem - 37 wypadków (11,67%).
   Najczêœciej do wypadków dochodzi³o na podwórzu i w obej-
œciu (48,26%) oraz w pomieszczeniach produkcyjnych (27,76%).
Wypadki bez udzia³u maszyn stanowi³y 56,78%.
   Najliczniejsze wypadki zdarza³y siê w poniedzia³ki, pi¹tki i so-
boty, a najczêœciej wypadkom nadal ulegaj¹ mê¿czyŸni. Poszko-
dowani doznaj¹ g³ównie urazów koñczyn górnych (47,63%) oraz
koñczyn dolnych (35,65%).
    G³ówne przyczyny wypadków to: niew³aœciwa organizacja pra-
cy (69,72%), niew³aœciwy stan maszyn i urz¹dzeñ, narzêdzi i obiek-
tów budowlanych (13,88%), nieprawid³owe postêpowanie rol-
nika spowodowane g³ównie niedostateczn¹ koncentracj¹ uwa-
gi na wykonywanej czynnoœci. Powodami wypadków by³y rów-
nie¿ z³y stan nawierzchni podwórzy, ci¹gów komunikacyjnych,
nieprawid³owe wchodzenie i schodzenie z maszyn rolniczych.

      W 2014 roku do Oddzia³u Regionalnego zg³oszono jedn¹
chorobê zawodow¹ - boreliozê. Z tego tytu³u zosta³o wyp³aco-
ne poszkodowanemu jednorazowe odszkodowanie.
Niestety w roku 2014 na terenie dzia³ania OR KRUS w Opolu
mia³ miejsce jeden wypadek ze skutkiem œmiertelnym, którego
przyczyn¹ by³o pora¿enie pr¹dem.
Warto zaznaczyæ, ¿e wskaŸnik wypadkowoœci (liczba wypad-
ków zakoñczonych wyp³at¹ jednorazowych odszkodowañ na
1000 ubezpieczonych) w rolnictwie indywidualnym w 2014r. w
Oddziale Regionalnym KRUS w Opolu wyniós³ 5,4 i w porówna-
niu do ubieg³ego roku wzrós³ minimalnie o 0,2 i nadal jest jako
najni¿szy w ca³ym kraju.
    Wiedzê o zagro¿eniach wypadkami przy pracy rolniczej i cho-
robami zawodowymi oraz zasady ochrony zdrowia i ¿ycia w go-
spodarstwie rolnym Kasa upowszechnia poprzez:
* szkolenia dla rolników, so³tysów,
* spotkania i pogadanki dla dzieci (uczniów szkó³ podstawo-
wych i gimnazjalnych),
* konkursy wiedzy o bhp dla dzieci i m³odzie¿y, w tym konkursy
testowe i plastyczne,
* konkursy wiedzy o bhp w rolnictwie dla rolników,
* œrodki masowego przekazu: prasa, radio, telewizja, Internet,
* udzia³ w imprezach masowych dla rolników,
* stoiska i punkty informacyjne, gdzie wydawano materia³y po-
pularyzatorskie (broszury, poradniki, ulotki, kalendarze, plakaty,
materia³y dla dzieci ),
* instrukta¿ dla poszkodowanych rolników i cz³onków ich ro-
dzin podczas prowadzenia postêpowania powypadkowego,
* instrukta¿ dla rolników i cz³onków ich rodzin podczas przepro-
wadzanych wizytacji gospodarstw rolnych w czasie ¿niw,
* pokazy bezpiecznej pracy
   KRUS wspó³pracowa³ w 2014r. z wieloma instytucjami dzia³a-
j¹cymi na rzecz poprawy warunków pracy w rolnictwie m.in.
z PIP, ARiMR, ARR, ANR, Urzêdami Gmin, Wójtami, Staro-
stwami, Szko³ami, Oœrodkami Kultury, Politechnik¹
Opolsk¹,  Oddzia³em Wojewódzkim Zwi¹zku Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych w Opolu, OSP.
    W celu zmniejszania liczby wypadków i ograniczania ich skut-
ków Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego prowadzi wie-
le dzia³añ maj¹cych na celu promowanie zasad ochrony zdrowia
i ¿ycia w gospodarstwach rolnych.
 Jednym z takich dzia³añ jest Ogólnokrajowy Konkurs Bezpiecz-
ne Gospodarstwo Rolne, którego, tegoroczna, XIII ju¿ edycja
rozpoczê³a siê.
Tradycyjnie adresatami Konkursu s¹ dwie kategorie podmio-
tów - zak³ady produkcyjne oraz osoby fizyczne prowadz¹ce in-
dywidualn¹ produkcyjn¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹. W kategorii go-
spodarstw indywidualnych organizatorami konkursu s¹ : Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo³ecznego i Pañstwowa Inspekcja Pracy.
Osoby zainteresowane udzia³em w konkursie w kategorii indy-
widualnej zapraszamy do zapoznania siê z regulaminem i z³o¿e-
nie do 31 marca 2015 roku imiennego zg³oszenia pod adresem
w³aœciwej miejscowo jednostki organizacyjnej Kasy (Oddzia³u
Regionalnego lub Placówki Terenowej).
Regulamin i formularz zg³oszenia dostêpny jest na stronie inter-
netowej : www.krus.gov.pl oraz we wszystkich jednostkach te-
renowych KRUS.
                                                                    Z wyrazami szacunku
                                                       Dyrektor OR KRUS  w Opolu

                                                                  Jan Krzesiñski

WYPADKI!!!!  WYPADKI W ...
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CO S£YCHAÆ
W PRZEDSZKOLACH

       SPORTOWY DZIEÑ
W KRNOVIE

       11 lutego 2015r  przedszkolaki z Puchatkowa ju¿ po
raz kolejny w ramach projektu czesko -polskiego
"Przedszkole bez granic",  zosta³y zaproszone do za-
przyjaŸnionego przedszkola - Mateøská škola w Krno-
vie.  Dzieci z grupy Króliczki w sportowych strojach,
wyposa¿one w plecaki z napojami i ma³ym co nieco
oraz oczywiœcie dobry humor wyruszy³y autokarem do
Czech, aby wzi¹æ udzia³ w "Sportowym dniu" zorgani-
zowanym na hali sportowej jednej z tamtejszych szkó³.
    Po przywitaniu siê z czeskimi kolegami i "oznacze-
niu" wszystkich ma³ych sportowców ¿ó³tymi czapecz-
kami  jak na prawdziwych sportowców przysta³o przed-
szkolaki z³o¿y³y uroczyste przyrzeczenie, ¿e bêd¹
wszystkie zadania sportowe wykonywaæ do koñca i
dok³adnie oraz nikogo nie bêd¹ popychaæ i oszukiwaæ.
Po krótkiej tanecznej rozgrzewce przygotowanej przez
nauczycielki z Mateøská škola  z uœmiechem i przy dŸwiê-
kach muzyki rozpoczê³y siê rozgrywki sportowe.

     Dzieci podzielone zosta³y na grupy w taki sposób,
aby po³¹czyæ zmagania sportowe z integracj¹ dzieci pol-
skich i czeskich. Zawody rozgrywano na tzw. 10 sta-
cjach, przez które przechodzi³y dzieci w swoich gru-
pach. Przedszkolaki próbowa³y swoich si³ m.in. w rzu-
tach do kosza, chodzeniu po "kamykach", gry w klasy,
przechodzeniu pod dr¹¿kiem, zje¿d¿aniu ze œlizgawki
zrobionej z  ³aweczki, wspinaniu siê po drabinkach, huœ-
taniu na huœtawce z kó³, slalomie z kijem hokejowym,
przechodzeniu przez tunel i mostek itp.
    Nad bawi¹cymi siê dzieæmi oprócz wycho-
wawczyñ czuwali wolontariusze z tamtejszej
szko³y. Bior¹c pod uwagê widok uœmiech-
niêtych buzi, dzieci bawi³y siê wspaniale.
Na zakoñczenie, po wspólnej fotografii,
wszystkie dzieci, oprócz wspania³ych spor-
towych emocji i niezapomnianych wra¿eñ,
otrzyma³y upominki. Szczêœliwi z mi³o i spor-
towo spêdzonego przedpo³udnia wróciliœmy
do naszego kochanego Puchatkowa.
                                           Anna Semczuk

 JUBILACI GÓR¥!!!
    14 lutego 2015 roku PZERiI Oddzia³ Rejonowy w G³ubczycach zorga-
nizowa³ jak co roku, dla swoich cz³onków, zabawê karnawa³ow¹. Zaba-
wa podzielona by³a na dwie czêœci. Pierwsza poœwiêcona by³a naszym
dostojnym jubilatom, osobom, które ukoñczy³y 80 lat. Na spotkanie
przyby³o w tym roku tylko piêæ osób na 22 zaproszone. Wœród przyby-
³ych  by³y panie Józefa Kowalczuk i Marianna Maszkowska oraz pano-
wie Stanis³aw Czerniak, Marian Dziuban i Boles³aw M³ot. Najstarsz¹
jubilatk¹ okaza³a siê pani Józefa, która ukoñczy³a 94 lata. Kondycji i
bystroœci umys³u mog¹, pozazdroœci pani Józefie, znacznie m³odsze
osoby. Jubilatka, trochê w tajemnicy, pokaza³a nam tomik swoich, bar-
dzo osobistych wierszy. Dobrze by by³o, aby swoimi m¹drymi przemy-
œleniami zechcia³a podzieliæ siê z szerszym gronem odbiorców, popracu-
jemy nad tym.

   Kole¿anki i koledzy przygotowali dla jubilatów program artystyczny
z³o¿ony “z wierszy, z puenty, których wynika³o, ¿e staroœæ nie musi byæ
smutna. Cz³owiek aktywny przebywaj¹cy w gronie ¿yczliwych osób
zupe³nie inaczej patrzy na ¿ycie, zdobywa przeœwiadczenie, ¿e mo¿e byæ
jeszcze komuœ potrzebny.
     Zaproszeni goœcie zostali obdarowani paczkami, na które sk³ada³y
siê produkty g³ubczyckich  firm „ASA” i „Turek” za co sk³adamy, preze-
som obu zak³adów, serdeczne podziêkowania. Nasz Zwi¹zek wzbogaci³
paczki o owoce, ³akocie “i aromatyczn¹ herbatê.
Lampka szampana i odœpiewanie gromkiego „sto lat” by³o uwieñcze-
niem tej czêœci uroczystoœci.
    Jubilatów, którzy nie mogli wzi¹æ udzia³u w uroczystoœci, prezydium
    Zwi¹zku odwiedzi w domu i przeka¿e upominki
                                   Na zdjêciu, na pierwszym planie s¹ nasi jubilaci.
                                                                                        Halina  Sak
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W okresie od 2 do 8 lutego 2015 r. odnotowaliœmy 5 zdarzeñ
i by³y to 3 po¿ary oraz 2 miejscowe zagro¿enia.

W dniu 5 lutego w godzinach nocnych dosz³o do po¿aru bali
s³omy sk³adowanych przy drodze powiatowej w Zawiszynach.
Spaleniu uleg³y dwa z nich.

W dniach 6 lutego w G³ubczycach przy ul. Koœciuszki oraz 7
lutego w Kietrzu przy ul. Matejki dosz³o do po¿aru sadzy w ko-
minie. Po zabezpieczeniu terenu i za³o¿eniu na komin specjalne-
go sita kominowego oba po¿ary zosta³y ugaszone.

W dniu 8 lutego
dosz³o do wypadku
drogowego pod Kie-
tlicami.

W chwili przybycia
na miejsce zastêpów
stra¿y po¿arnej zasta-
no na prawym pasie
przewrócony na dach
samochód osobowy
VW Golf. Kierowca,

jedyny uczestnik wypadku, by³ ju¿ pod opiek¹ ZRM, który udzie-
la³ mu pomocy medycznej. Przyczyny wypadku ustala Policja.

                                                     bryg. Wojciech Semeniuk

INFORMACJE KPPSPo¿arnej W okresie od 9 do 15 lutego 2015 r. odnotowaliœmy 7 zdarzeñ
i by³y to 3 po¿ary oraz 4 miejscowe zagro¿enia.
        W dniu 10 lutego
na trasie Kietlice -
Klisino dachowa³ sa-
mochód osobowy
marki Mercedes.
Kierowca pojazdu
opuœci³ go o w³a-
snych si³ach nie od-
nosz¹c ¿adnych obra-
¿eñ. Przyczyny wy-
padku ustala Policja.
       Podobnie jak w zesz³ym tygodniu odnotowaliœmy dwa po¿a-
ry sadzy w kominie. Na szczêœcie nie by³o osób poszkodowa-
nych.  Przypominamy o regularnym czyszczeniu przewodów
kominowych. Rodzaj u¿ywanego opa³u ma wp³yw na gromadze-
nie siê osadu na œcianach komina. Tañszy opa³ stwarza ko-
niecznoœæ czêstszego czyszczenia przewodów kominowych.
Niedopilnowanie czystoœci komina w sezonie grzewczym mo¿e
byæ przyczyn¹ po¿aru nagromadzonej sadzy, a tak¿e mo¿e spo-
wodowaæ uszkodzenie komina lub rozprzestrzenienie siê ognia

    16 lutego po 33 latach pracy i s³u¿by w PSP na zas³u¿on¹
emeryturê przeszed³ Pan asp. sztab. Stanis³aw Czerniecki oraz
po 30 latach równie¿ na zas³u¿on¹ emeryturê odszed³ Pan st.
ogn. Krzysztof Halikowski.
    Obu Panom dziêkujê za ogromne poœwiêcenie w s³u¿bie oraz
wspania³¹ postawê godn¹ naœladowania i ¿yczê du¿o zdrowia,
spokoju, aby na tej emeryturze mogli realizowaæ swoje pasje i
zamierzenia.                                                   bryg. Wojciech Semeniuk

PRZEKAZANIE OBOWI¥ZKÓW
KOMENDANTA POWIATOWEGO

     17 lutego 2015 roku w G³ubczycach nast¹pi³o uroczyste zda-
nie i przyjêcie obowi¹zków Komendanta Powiatowego Pañstwo-
wej Stra¿y Po¿arnej w  G³ubczycach. Odchodz¹cy na zas³u¿on¹
emeryturê po 31 latach s³u¿by st. bryg. mgr in¿. Wies³aw Ko-
pecki, przekaza³ swoje obowi¹zki dotychczasowemu zastêpcy
bryg. mgr in¿. Wojciechowi Semeniukowi.

      Uroczystego przekazania obowi¹zków dokona³ nadbryg. Ka-
rol Stêpieñ Opolski Komendant Wojewódzki PSP. Obecni byli
tak¿e obaj zastêpcy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego -
st. bryg. mgr in¿. Marek Matczak i st. bryg. mgr in¿. Jerzy Pa-
luch, a tak¿e Komendanci Powiatowi PSP z województwa opol-
skiego i z s¹siedniego powiatu raciborskiego oraz kadra kierow-
nicza z Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu. Uroczystoœæ
uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ tak¿e zaproszeni goœcie na czele z
wiceprzewodnicz¹cym Sejmiku Wojewódzkiego Kazimierzem Py-
ziakiem, Starost¹ G³ubczyckim Józefem Kozin¹, radnym Sejmiku
Wojewódzkiego Zbigniewem Zió³ko oraz Piotrem Soczyñskim
prezesem WFOŒiGW  w Opolu. Obecni tak¿e byli kierownicy i
przedstawiciele zaprzyjaŸnionych s³u¿b  Policji, S³u¿by Wiêzien-
nej, Nadleœnictwa, a tak¿e stra¿acy z Republiki Czeskiej, któ-
rych reprezentowa³ Pavel Jendøejek - Velitel Stanice z Krnova.>>>
                                                                 bryg. Wojciech Semeniuk
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TAEKWONDO
KAMILA CIECHANOWSKA

 PROMOWANA NA CZARNY PAS
  14.12.2014 r. w Lublinie odby³y siê egzaminy na stopnie mi-

strzowskie ( czarne pasy). Komisji przewodniczy³ Pan Ung  Kim
Lang IX Dan z Niemiec. Egzamin obejmowa³ wykonanie trzech
zadanych uk³adów formalnych, walk jedno i dwukrokowych,
walki sortowej, technik no¿nych, samoobron i rozbiæ  dwóch
desek w testach si³y i jednej w technikach specjalnych (Kopniê-
cia z wyskoku). Gruboœæ deski wynosi u juniorów 1,5 cm a u
seniorów 2,2 cm.   Z Klubu Sportowego Taekwondo w G³ubczy-

cach do egzaminu przyst¹pi³a Ka-
mila Ciechanowska otrzymuj¹c pro-
mocjê na czarny pas . Kamila nale-
¿y do naszych czo³owych zawod-
niczek i mo¿e pochwaliæ siê wyso-
kimi osi¹gniêciami. Jest Mistrzyni¹
Polski w walkach, by³a najlepsz¹ za-
wodniczk¹ Pucharu Œwiata Ta-
ekwondo Juniorów zdobywaj¹c

z³oty medal w walkach i srebrny w technikach specjalnych, wy-
gra³a ostatni  Puchar Europy w Budapeszcie w  walkach do 56
kg, wygrywa³a turnieje miêdzynarodowe w Szwecji, Niemczech,
Czechach, S³owacji, Anglii, Wêgrzech, Holandii oraz w Polsce.
Wielokrotnie uznawana najlepsz¹ zawodniczk¹ zawodów. By³a
wyró¿niana przez Marsza³ka Województwa Opolskiego i Pana
Burmistrza G³ubczyc, dwukrotnie otrzyma³a presti¿ow¹ nagrodê
"Prymus Opolszczyzny" oraz zosta³a wybrana na najlepszego
sportowca roku województwa opolskiego. Serdeczne gratulacje
dla Kamili.

MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ
TAEKWONDO "MORAWA OPEN 2014"

W dniach od 24-25.10.2014 odby³ siê w Czechach miê-
dzynarodowy turniej taekwondo "Morawa Open 2014". Do
Frýdek-Místek  przyjecha³o  ponad 260 zawodników   z 4 pañstw.
Startowali reprezentanci Czech, S³owacji, S³owenii i Polski. G³ub-

czycki Klub Taekwondo i klasy sportowe w Pietrowicach repre-
zentowa³a 19 osobowa ekipa. Zawody odbywa³y siê w trzech
kategoriach wiekowych: seniorzy, juniorzy i kadeci. W klasyfi-
kacji generalnej Klubów po wspania³ym wystêpie naszych za-
wodników zajêliœmy I m przed Kadr¹ Narodow¹ S³owenii. Kami-
la Ciechanowska otrzyma³a puchar dla najlepszej zawodniczki
turnieju natomiast Bartosz S³odkowski zosta³ nagrodzony pu-
charem "najlepszy   z najlepszych". Wyniki seniorów: Karolina
Konik I m walki do 64 kg, Paulina Szpak I m uk³ady i II m walki do
57 kg, Marta Wsiaki II m walki do 69 kg i III m uk³ady, Bartosz
S³odkowski I m walki powy¿ej 85 kg i I m w turnieju mistrzów
(walki najlepszych zawodników z poszczególnych kategorii wa-
gowych), Adam Antoñczyk I m uk³ady, Marcin Æwik³owski >>>

MIÊDZYNARODOWY TURNIEJ TAEKWONDO
"MASTER MAZOWIA CUP  2014"
W dniach od 21-22.11.2014 odby³ siê w Ciechanowie miêdzy-

narodowy turniej taekwondo "Master Mazowia Cup 2014". Do
Ciechanowa  przyjecha³o  ponad 250 zawodników   z 6 pañstw.
Startowali reprezen-
tanci Czech, Litwy,
Rosji, Gruzji, Bia³o-
rusi i Kadra Naro-
dowa Polski. Zawo-
dy odbywa³y siê w
dwóch  kategoriach
wiekowych: senio-
rzy i juniorzy. Po
wspania³ym wystê-
pie Naszych za-
wodników zdobyli-
œmy 6 z³otych me-
dali i jeden srebrny. Kamila Ciechanowska uznana za najlepsz¹
zawodniczkê kategorii juniorów zdoby³a I m w uk³adach i II m w
walkach do 55 kg. i tak¿e w  kategorii wiekowej seniorów otrzy-
ma³a puchar za najlepsz¹ zawodniczkê tej presti¿owej imprezy
wygrywaj¹c uk³ady i walki do 62 kg. Równie¿ Karolina Konik nie
mia³a sobie równych i wygra³a walki w kategorii juniora i senio-
ra,  I m walki do 65 kg juniorów i I m. walki do 62 kg seniorów.
Bartosz S³odkowski udowodni³ po raz kolejny, ¿e jest najlepszy
w kategorii  + 85 kg. Wszystkim zawodnikom gratulujemy i ¿yczy-
my dalszych tak wspania³ych startów.

SEMINARIUM Z SZEŒCIOKROTNYM MISTRZEM ŒWIAT
W daniach 8-9.11.2014 r. w £odzi odby³o siê ogólnopolskie

seminarium szkole-
niowe z 6-ciokrotnym
Mistrzem Œwiata Pa-
nem Jaros³awem
Susk¹ VI Dan ( aktu-
alnie trener Repre-
zentacji Polski Ta-
ekwondo). Z Klubu
Sportowego Ta-
ekwondo w semina-
rium bra³y udzia³ Mar-
ta Wsiaki z³ota meda-
listka walk dru¿yno-
wych i III w walkach indywidualnych da 68 kg na Pucharze
Europy w Budapeszcie i Paulina Szpak najlepsza zawodniczka
Pucharu Europy Seniorów w Budapeszcie ( z³oty medal walki
indywidualne w kategorii 50 kg i z³oty medal uk³ady). Tematem
zajêæ by³y techniki wystêpuj¹ce w uk³adach uczniowskich oraz
elementy z uk³adów mistrzowskich i techniki no¿ne.

>>> III m walki do 64 kg. Juniorzy: Kamila Ciechanowska    I m
walki do 58 kg i II m uk³ady, Karolina Konik I m walki do 63 kg,
Daria Baran I m uk³ady, Natalia Katañska I m uk³ady, Olga Ja-
b³oñska II m uk³ady, Oliwia Fulneczek II m uk³ady. Kadeci: Kinga
Sztucka     I m walki do 50 kg, Barbara Mróz I m uk³ady, Emilka
Gu¿da II m uk³ady, Marcin Sagan I m uk³ady i Paulina Wêgrzyn
odpad³a w eliminacjach po wyrównanym pojedynku ze zwyciê¿-
czyni¹ tej kategorii.   £¹cznie przywieŸliœmy  13 medali z³otych, 6
srebrnych i 2 br¹zowe, razem 21 medali. Serdeczne gratulacje dla
wszystkich zawodników za tak wspania³y wystêp.   DJ
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     LZS Karate-Do G³ubczyce
W okresie od 26 do 31 stycznia 2015r w  Schronisku M³o-

dzie¿owym w Pietrowicach  Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-
Do G³ubczyce zorganizowa³ PIKNIK RODZINNY z treninga-

mi kara-
te.

W za-
j êc iach
b r a ³ o
udzia³ 38
k a r a t e -
ków w
tym 26
przeby-
wa³o ca³¹
dobê po-

zostali od rana do wieczora. Treningi odbywa³y siê trzy razy
dziennie po dwie godziny, prowadzone by³y równie¿ zajêcia in-
dywidualne. 30 stycznia odby³y siê egzaminy -  jeden na 4 kyu,
dwóch na 5 kyu i jeden na 6 kyu. Serdecznie dziêkujê dyrekcji
oraz personelowi schroniska za wspania³e przyjêcie i opiekê.
Dziêkujê rodzicom, którzy opiekowali siê dzieæmi i wspólnie or-
ganizowali czas wolny. Serdecznie dziêkujê zawodnikom za pe³-
ne zaanga¿owanie w treningach i indywidualnych zajêciach.
Nastêpny obóz odbêdzie siê od 17 do 22 sierpnia 2015r w tym
samym schronisku.            Prezes   Janusz Ho³da

Zapraszamy do korzystania z Internetowego Biura Obs³ugi Klienta
dostêpnego pod adresem www.ibok.wodociagi-glubczyce.pl.

 Skorzystaj z faktur elektronicznych i dokonaj p³atnoœci online!!!
Prowadzimy dzia³alnoœæ w zakresie:

Produkcji i dostawy wody, odbioru i oczyszczania œcieków, gospodarki remontowo-konserwacyjnej
sieci wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz urz¹dzeñ i obiektów wod-kan.

Jesteœmy zainteresowani nawi¹zaniem wspó³pracy i pragniemy zaoferowaæ swoje us³ugi w zakresie:
* wykonania przy³¹czy wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

* wykonania sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych wraz z budow¹ przepompowni,
* wykonywania prac remontowych przy³¹czy wod-kan,
* wymiany wodomierzy uszkodzonych, rozmro¿onych oraz bez wa¿nej cechy legalizacyjnej,

*  czyszczenia kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przykanalików kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych,
*  wywozu nieczystoœci ciek³ych ze zbiorników bezodp³ywowych (szamb),

*odpompowywania piwnic,  zbiorników i innych obiektów w przypadku zalania wodami opadowymi.
Ponadto dzielimy siê posiadan¹ wiedz¹ oraz zdobytym doœwiadczeniem w zakresie zaawansowanych systemów

      wspomagaj¹cych zarz¹dzanie sieci¹ wodoci¹gow¹, a w szczególnoœci nowych technologii
dotycz¹cych systemu radiowego odczytu wodomierzy.

       Zabawê karnawa³ow¹  dla maluchów oraz starszych dzieci  w so³ectwie   G³ubczyce  Sady  z inicjatywy so³tysa Józefa  Krasic-
kiego zorganizowa³y  m³ode  mamy - Kamila Fuhs, Agnieszka  Podstawka. Podane na stó³ dla ma³ych goœci napoje, ciastka oraz
pyszne faworki  przygotowane przez kucharkê Elê  Koœcieln¹ smakowa³y znakomicie. Do pomocy w organizowaniu zabaw dla dzieci
przybyli harcerze z G³ubczyc  za co im serdecznie dziêkujemy.    Zabawa by³a na sto  fajerek .                                               JK
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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
- SO£TYSI NOWOWYBRANI
1. Bernacice - bez zmian
2. Bernacice G.- bz
3. Go³uszowice-remis i powtórka
4. Lwowiany - bz
5. Królowe  - bz
6. Kwiatoniów - bz
7. Nowa Wieœ G³.  - bz
8. Zawiszyce - bz
9. Bogdanowice  - bz
10. Debrzyca -w nowym terminie
11. Biernatów - bz
12. Braciszów - bz
13. Dobieszów-Monika Babiniec
14.Pielgrzymów-R. Brzeziñski
15. Klisino - bz
16. Widok  - bz
17. Krzy¿owice - bz
18. Zopowy Os. - bz

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,

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

WYBORY
Lp.So³ectwo/Dzieñ/Termin /

Godz.-18.00 - wszystkie zebrania
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Serdecznie Witamy Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej, urodzonych w STYCZNIU  2015

w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach. Rodzicom Gratulujemy!

Bieniarz Filip
s.Anny G³.Sady

26.01.2015 16.20 3000/53

Gisder Wiktoria
c.Ireny Lisiêcice

02.01.2015 3.40 3250/58

Heba Milena
c.Moniki Niekazanice

05.01.2015 20.40 3580/57

Jêczelewski Natan
s.Joanny Babice

11.01.2015 15.50 3540/56

Kaliciak Antoœ
s.Heleny Szynowice

11.01.2015 11.55 3460/56

Komisarska c.Jolanty
G³ubczyce

30.01.2015 12.40 3650g 52

Krasicka £ucja
c.Joanny Zawiszyce

29.01.2015 10.10 4200/57

Kurpiela Ola
c.Urszuli Rzepcze

26.01.2015 10.14 3300/54

Leœnik Sara
c.Ewy Raków

15.01.2015 8.25 2480/51

Lipiñska Sandra
c.Katarzyny Baborów
09.01.2015 1.55 3150/57

£ata Wiktor
s.Ewy W³odzienin

01.01.2015 20.10 3800/58

£opiñski Oskar
s.Katarzyny Krzy¿kowice
21.01.2015 17.30 3050/55

Marczak Julia
c.Wioletty Zopowy

31.01.2015 4.55 3850/58

Me³ech Miko³aj
s.Anny G³ogówek

26.01.2015 9.00 3350/55

Swoboda Victoria
c.Agnieszki Dzbañce Os.
21.01.2015 13.35 3700/57

Szkleniarz Kacper
s.Jolanty Baborów

30.01.2015 8.05 4860/62

Sznurawa Aleksandra
c.Marii W³odzienin

27.01.2015 13.50 2850/53

Tokaruk Kacper
s.Anny Goœciêcin

13.01.2015 11.15 3050/53

Wiatrowska Zuzia
c.Magdaleny G³ubczyce
09.01.2015 16.45 2900/52

Wiciak Ignacy
s.Agnieszki G³ubczyce
02.01.2015 8.40 3000/55

Widlarz Alexander
s.Anny Wierzbno

13.01.2015 16.40 3100/53

Wituszyñski Karol
s.Agnieszki Branice

22.01.2015 14.40 3400/54

Wo³kowiecki Leonard
s.Anny Paw³owiczki

24.01.2015 14.00 2480/54

Woœ Ignacy
s.Dobrawy Opole

23.01.2015 23.05 4120/60

Wróblewski Alan
s.Moniki G³ubczyce

22.01.2015 12.55 3680/59
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