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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

ZAPROSZENIE
Miejski Oœrodek Kultury,

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci
Niepe³nosprawnych TACY SAMI

  Zespó³ Szkó³ Mechanicznych
zapraszaj¹ na koncert charytatywny

 OTWARTE SERCA
 z okazji 1-go Dnia Wiosny w re¿yserii
Marii Farasiewicz, przy wspó³udziale

g³ubczyckich szkó³ ponadgimnazjalnych
oraz PSM I-go stopnia.
 Koncert  odbêdzie siê

 21.MARCA (PON.) O GODZ. 17.00
 W SALI WIDOWISKOWEJ MOK

(Dochód z koncertu przeznaczony jest
na zakup sprzêtu rehabilitacyjnego)

W programie,
 GWIAZDA WIECZORU

znakomity tenor
WITOLD MATULKA

Zdrowych i pogodnych Œwi¹t Wielkanocnych
 przepe³nionych wiar¹, nadziej¹ i mi³oœci¹.

Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkañ w gronie rodziny
 i  przyjació³ oraz weso³ego "ALLELUJA"

                   ¿ycz¹
 Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej                    Burmistrz G³ubczyc

 Kazimierz Naumczyk                              Adam Krupa
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Niedziela Palmowa, obchodzona jest przez chrzeœcijan  na pami¹tkê  wjazdu Jezusa do Jerozolimy, w Koœciele
katolickim wi¹¿e siê z tym zwyczaj œwiêcenia palm, znany w Polsce od œredniowiecza. Tradycyjne palmy wielka-
nocne przygotowuje siê z ga³¹zek wierzby, która w symbolice koœcio³a jest znakiem zmartwychwstania i nie-
œmiertelnoœci duszy. W  palmy wplatano równie¿ bukszpan, barwinek, borówkê, cis, wid³ak. W zale¿noœci od
regionu, palmy ró¿ni¹ siê wygl¹dem i technik¹ wykonania. S¹ te¿  zdobione  kwiatami z bibu³y i wst¹¿kami. Czub
palmy  pozostawia siê zielony .Na str. 1 i 2 GG  prezentujemy  palmê   z koœcio³a parafialnego pw. Narodzenia
NMP w G³ubczycach, która wygra³a konkurs na najwy¿sz¹ w 2015r. oraz  jej wykonawców  z G³ubczyc Sadów
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* PIT-37 za rok 2015, które sporz¹dzane bêdzie na podstawie
   informacji od p³atników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informa
    cji od organów rentowych: PIT-40A/11A oraz
* PIT-38 za rok 2015 dotycz¹ce rozliczenia przychodów z kapi
    ta³ów pieniê¿nych.
W 2015 r. Ministerstwo Finansów po raz pierwszy udostêpni-

³o podatnikom us³ugê wstêpnie wype³nionego zeznania podat-
kowego (PFR - Pre-Filled Tax Return) PIT-37 za rok 2014.

Us³uga ta polega na udostêpnieniu podatnikom propozycji
rozliczenia rocznego - w ubieg³ym roku by³ to PIT-37 za rok 2014,
w tym roku bêdzie to PIT-37 i PIT-38 za rok 2015.

PFR to dodatkowa pomoc przy sk³adaniu zeznania podatko-
wego, tak by by³o jeszcze prostsze, gdy¿ podatnik nie musi
wype³niaæ sam zeznania podatkowego - robi to za niego admini-
stracja podatkowa. Jednak us³uga ta nie polega na tym, ¿e to
administracja podatkowa sk³ada za nas zeznanie - jest to bar-
dziej propozycja rozliczenia rocznego, z której podatnik mo¿e
skorzystaæ. Nadal dostêpne pozostaje sk³adanie zeznañ podat-
kowych na dotychczasowych zasadach

- drog¹ elektroniczn¹ do systemu e-Deklaracje lub papierowo.
Wstêpnie wype³nione zeznanie ma jednak ograniczaæ do mi-

nimum nasz obowi¹zek zwi¹zany z rozliczeniem rocznym. Po-
zwala nie tylko unikn¹æ b³êdów zwi¹zanych z przepisywaniem
danych z informacji od p³atników. To tak¿e wygoda, prostota
i szybkoœæ.

Ju¿ w marcu 2016 r. bêdzie mo¿liwe bêdzie korzystanie z us³ugi
wstêpnie wype³nionego zeznania podatkowego PIT-37 i PIT-38
za rok 2015. Skorzystaj i z³ó¿ swoje zeznanie podatkowe za rok
2015 szybko  i poprawnie!

Dla kogo jest PFR w 2015 r.?
Wstêpnie wype³nione zeznanie w 2015 r. adresowane jest do

osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej,
które zobowi¹zane s¹ do rozliczenia rocznego za 2015 r. na for-
mularzu PIT-37. Us³uga dostêpna jest zarówno dla podatników
rozliczaj¹cych siê indywidualnie jak i wspólnie z ma³¿onkiem.
Istnieje mo¿liwoœæ tak¿e rozliczenia jako rodzic samotnie wy-
chowuj¹cy dziecko.

Jakie dane s¹ potrzebne do pobrania i wys³ania PFR?
Aby pobraæ i wys³aæ zeznanie podatkowe nale¿y przygoto-

waæ nastêpuj¹ce dane:
* Identyfikator  podatkowy - PESEL/NIP, Imiê i nazwisko, Datê

urodzenia, Kwotê przychodu za 2015 r. - sumê przychodów z
posiadanych informacji PIT-11, PIT-8C, PIT-R - niezbêdn¹ do
pobrania PFR.

*Kwotê przychodu za 2014 r. - niezbêdn¹ do wysy³ki zeznania.
Adres e-mail - na który dostaniemy "kod autoryzuj¹cy" nu-

mer identyfikacyjny zeznania pozwalaj¹cy na odszukanie zezna-
nia w systemie i pobranie UPO.

Gdzie znaleŸæ PFR i co trzeba zrobiæ by wys³aæ PFR?
Aby skorzystaæ z PFR nale¿y wykonaæ kilka kroków.
1. Wejœæ na stronê www.portalpodatkowy.gov.pl,
          na zak³adkê e-deklaracje, PFR
2. Dokonaæ wyboru sposobu rozliczenia
        (indywidualnie lub wspólnie z ma³¿onkiem)

3. Dokonaæ uwierzytelnienia wprowadzaj¹c dane: identyfika-
tor podatkowy PESEL albo NIP, nazwisko, pierwsze imiê, datê
urodzenia, kwotê przychodu uzyskanego w 2015 r. (sumê wszyst-
kich przychodów wykazanych w PIT-11, PIT-8C, PIT-R).UWA-
GA! Po przekroczeniu limitu 5 b³êdnych prób uwierzytelniania
nastêpuje automatyczna blokada dostêpu do us³ugi PFR, a po-
datnik otrzymuje komunikat "B³¹d pobrania wstêpnie wype³nio-
nego zeznania podatkowego (PFR)…". W tej sytuacji mo¿na
wys³aæ zeznanie korzystaj¹c z innych dostêpnych metod - przez
e-Deklaracje lub papierowo.

4. Po uwierzytelnieniu system podaje informacje o dokumentach
Ÿród³owych, na podstawie których przygotowano PFR PIT-37.

5 Po pobraniu wstêpnie wype³nionego zeznania istnieje
mo¿liwoœæ edycji wszystkich pól formularza, a tak¿e mo¿li-
woœæ modyfikacji wszelkich danych zaprezentowanych w
pobranym PFR PIT-37.

6. Po sprawdzeniu wszystkich danych i upewnieniu siê, ¿e
deklaracjê uzupe³niono o wszystkie niezbêdne elementy (np.
przychody z organów rentowych, ulgi, za³¹czniki, przekazanie
1% podatku na OPP) nale¿y zeznanie podpisaæ:

I. Bezpiecznym Podpisem Elektronicznym lub
II. Danymi autoryzuj¹cymi (Podpisem elektronicznym niewe-

ryfikowanym za pomoc¹ wa¿nego kwalifikowanego certyfika-
tu), tj. poprzez wpisanie kwoty przychodu uzyskanego w 2014 r.

7. System weryfikuje wys³ane zeznanie nadaj¹c mu okreœlony
status.

Wy³¹cznie dla dokumentów ze statusem "200" mo¿liwe jest
pobranie UPO  czyli Urzêdowego Poœwiadczenia Odbioru.

Co jest potwierdzeniem z³o¿enia PFR PIT-37?
Potwierdzeniem z³o¿enia rozliczenia rocznego PIT-37 jest wy-

³¹cznie Urzêdowe Poœwiadczenie Odbioru (UPO), które stanowi
dowód poprawnego z³o¿enia zeznania w formie elektronicznej.

W jaki sposób sprawdziæ status wys³anej deklaracji?
Po prawid³owym wys³aniu zeznania PIT-37 podatnik otrzyma

informacjê na podany przez siebie adres e-mail, na który zosta-
nie wys³any  kod, który jest niezbêdny do sprawdzenia statusu
przetworzenia przes³anego zeznania. Jeœli podany mail od Admi-
nistracji podatkowej z kodem zosta³ usuniêty oraz gdy zosta³
podany b³êdny adres email, który zosta³ przez podatnika zapisa-
ny wraz z  kodem, to nale¿y wejœæ na stronê ZnajdŸ swój wnio-
sek/swoj¹ deklaracjê  i wpisaæ te dane.  Po ich wpisaniu bêdzie
mo¿liwoœæ sprawdzenia statusu wys³anego zeznania, pobrania
UPO i zapisania na dysk z³o¿onego zeznania podatkowego wraz
z numerem referencyjnym.

Ponadto informuje siê, i¿ w Tut. Urzêdzie Skarbowym na sali
obs³ugi podatników w pok. Nr 122  na parterze, udostêpniono
podatnikom stanowisko komputerowe celem przes³ania zezna-
nia za pomoc¹ internetu - zachêcamy do skorzystania w ponie-
dzia³ki od godziny 7.30 do 18.00, a od wtorku do pi¹tku od godzi-
ny 730 do 1500.

Deklaracje podatkowe mo¿na sk³adaæ drog¹ elektroniczn¹
korzystaj¹c z:

- Konta podatnika na Portalu Podatkowym
- PFR - Wstêpnie wype³nione zeznanie podatkowe,
- Formularzy elektronicznych,
- Aplikacji  e-deklaracje Desktop

KOMUNIKAT "PIT 2016"
Naczelnik Urzêdu skarbowego w G³ubczycach informuje,

i¿ w marcu 2016 r. udostêpnione zostanie wstêpnie wype³nione zeznanie podatkowe:
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Us³uga zosta³a przygotowana przez Ministerstwo Finansów
w ramach Programu e-Podatki.

Konto podatnika na Portalu Podatkowym stanowi bezpoœredni
kana³ komunikacji elektronicznej z organami podatkowymi i po-
zwala na szybki dostêp do w³asnych danych podatkowych, m.in.
z³o¿onych deklaracji czy prowadzonych spraw. Za³o¿enie konta
na Portalu Podatkowym umo¿liwia elektroniczn¹ komunikacjê
poprzez wnoszenie podañ oraz sk³adanie deklaracji organom
podatkowym, jak równie¿ dorêczanie pism przez organy admini-
stracji podatkowej.

Uruchomiona us³uga umo¿liwi obecnie za³atwianie spraw do-
tycz¹cych trzech podatków: podatku od czynnoœci cywilnopraw-
nych (PCC), podatku od spadków i darowizn (SD) oraz karty
podatkowej (KP). W kolejnych latach Ministerstwo Finansów
planuje rozszerzenie us³ugi o kolejne podatki tj. VAT, CIT, PIT.

Jakie deklaracje mo¿na z³o¿yæ przez swoje konto na Portalu
Podatkowym?

Z w³asnego konta mo¿na z³o¿yæ deklaracje w sprawie:
* podatku od czynnoœci cywilnoprawnych: PCC-2, PCC-3,
    PCC-3/A,
* podatku od spadków i darowizn: SD-2, SD-3, SD-3/A, SD-
  Z2, zrycza³towanego podatku dochodowego w formie karty
  podatkowej: PIT-16, PIT-16A, PIT-16Z.
Jak podpisaæ deklaracje wysy³ane z konta na Portalu
 Podatkowym?
Deklaracje wysy³ane z w³asnego konta na Portalu Podatko
wym mog¹ byæ podpisane:
* bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za

pomoc¹ wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu, podpisem elek-
tronicznym u¿ytkownika na portalu podatkowym, na który sk³a-
daj¹ siê: identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podat-
kowy numer PESEL; imiê (pierwsze), nazwisko, data urodzenia,
identyfikator u¿ytkownika s³u¿¹cy do uwierzytelniania profilu
u¿ytkownika na portalu podatkowym

Jak uzyskaæ dostêp do konta i do informacji na koncie na
 Portalu Podatkowym?
Po zarejestrowaniu siê jako u¿ytkownik na Portalu Podatkowym,

w celu uzyskania dostêpu do swoich danych nale¿y zalogowaæ siê
do swojego konta podaj¹c identyfikator u¿ytkownika i has³o.

Czy do danych znajduj¹cych siê na koncie na Portalu Podat-
kowym bêd¹ mia³y wgl¹d inne osoby?

Podatnik bêdzie móg³ udzieliæ dostêpu do swojego konta in-
nej osobie fizycznej posiadaj¹cej konto na Portalu Podatkowym.

Czy podatnik bêdzie móg³ otrzymywaæ korespondencjê na
swoje konto na Portalu Podatkowym?

Konto na Portalu Podatkowym daje mo¿liwoœæ prowadzenia
drog¹ elektroniczn¹ korespondencji z administracj¹ podatkow¹
tj. zarówno odbierania pism od administracji podatkowej w zakre-
sie podatku od czynnoœci cywilnoprawnych, podatku od spad-
ków i darowizn oraz karty podatkowej, jak i wysy³ania pism czy
deklaracji do administracji podatkowej we wskazanych sprawach.

Jakie informacje znajd¹ siê na koncie na Portalu Podatkowym?
Podatnik lub p³atnik uzyskuj¹ za pomoc¹ konta na Portalu

Podatkowych dostêp do swoich danych podatkowych w zakre-
sie podatku od czynnoœci cywilnoprawnych, podatku od spad-
ków i darowizn oraz karty podatkowej, a w szczególnoœci do:

* z³o¿onych deklaracji i pism,
* stanu prowadzonych spraw, swoich rozliczeñ i p³atnoœci.
Co poza deklaracjami mo¿na wys³aæ z konta na Portalu
 Podatkowym?
Z w³asnego konta na Portalu Podatkowym podatnik, p³atnik mo¿e

wys³aæ podania w sprawach dotycz¹cych podatku od czynnoœci
cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz zrycza³-
towanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Podania te mo¿na podpisaæ bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym weryfikowanym za pomoc¹ wa¿nego kwalifikowanego
certyfikatu lub podpisem elektronicznym u¿ytkownika na porta-
lu podatkowym.

Od 31. grudnia 2015 r.
 na Portalu Podatkowym ka¿dy podatnik i p³atnik mo¿e za³o¿yæ konto s³u¿¹ce

 do komunikacji elektronicznej z administracj¹  podatkow¹.

Z A P R O S Z E N I E
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w G³ubczycach zaprasza podatników
dnia 16. kwietnia 2016 r. (sobota) w godz. od 9.00 - 15.00
na  "Dzieñ Otwarty" do Urzêdu Skarbowego w G³ubczycach,
podczas  którego   przyjmowane bêd¹ zeznania i deklaracje
podatkowe z mo¿liwoœci¹ przes³ania ich elektronicznie.
W  dniu 16.04.2016 r. kasa  bêdzie czynna od godz.  9.00 - 13.00.
W dniach 28. i 29. 04.2016 r. w tut. Urzêdzie Skarbowym wyd³u¿ono
godziny przyjmowania zeznañ podatkowych od  godz. 7.30  do 18.00.
W dniach 28/29. 04.2016 r.  kasa bêdzie czynna od godz.7.30 do 14.30
 Ponadto Urzêdu Skarbowego bêd¹ przyjmowali zeznania podatkowe
* w Urzêdach nastêpuj¹cych gmin:
* Urzêdzie Miejskim w Baborowie w dniu 19.04.2016r. godz. 9.00 - 15.00
* Urzêdzie Miejskim w Kietrzu   w dniu 20.04.2016r. w godz. 9.00 - 15.00
* Urzêdzie Gminy w Branicach   w dniu 21.04.2016r. w godz. od 9.00 - 15.00

Informacje w zakresie numeru pokoju w którym bêd¹ przyjmowane zeznania
dostêpne bêd¹ na tablicy  og³oszeñ tamtejszych Urzêdów.

Z A P R O S Z E N I E

WARIACJE ENIGMATYCZNE
Spektakl teatralny , wyst.:

Piotr D¹browski, Piotr Cyrwus
G³ubczyce - 20.03, godz. 19.00

Bilety w MOK
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Naczelnik Urzêdu Skarbowego informuje, i¿ od  01. paŸdzierni-
ka  2015r. trwa siê jeden z priorytetowych projektów edukacyj-
nych Ministerstwa Finansów loteria paragonowa. G³ównym
celem loterii jest uœwiadomienie obywatelom dokonuj¹cym za-
kupów towarów lub us³ug, ¿e w kwocie, jak¹ zostawiaj¹, np.
w sklepie, w barze, u fryzjera, na stacji benzynowej, zawarte s¹
podatki a co za tym w interesie ka¿dego z nas jest uzyskanie od
przedsiêbiorcy paragonu - dowodu uczciwie dokonanej trans-
akcji. Projekt ten ma uœwiadomiæ Polakom,  to, ze podatek który
uiszczamy zostanie odprowadzony do bud¿etu pañstwa.

Branie paragonu to wspieranie uczciwej konkurencji i walka
z szar¹ stref¹, a co za tym idzie wiêksze dochody do bud¿etu,
z którego finansowane s¹ szko³y, szpitale, drogi i inne cele pu-
bliczne, jak i korzyœæ w przypadku wygranej w loterii.

Loteria jest prowadzona do 30. wrzeœnia 2016 roku, losowanie
nagród odbywa siê co miesi¹c a dodatkowe losowanie dotyczy
szczególnie premiowanej bran¿y za dany kwarta³. Uczestnikami
loterii mog¹ byæ jedynie osoby, które ukoñczy³y 18 lat. Ka¿dy
z nich bêdzie móg³ zarejestrowaæ dowoln¹ liczbê paragonów,
przy czym ka¿dy paragon musi byæ wystawiony na kwotê co
najmniej 10 z³. Zg³oszenie udzia³u w loterii wymaga zarejestro-
wania na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl.

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
Je¿eli jesteœ niepe³nosprawnym ruchowo mieszkañcem Gminy G³ubczyce, potrzebujesz za³atwiæ osobiœcie sprawê

w Urzêdzie Miejskim w G³ubczycach  zg³oœ ten fakt telefonicznie
pod numerem telefonu 77 485 23 25 lub elektroniczne na podany e-mail: um@glubczyce.pl

- pracownik urzêdu odwiedzi Ciê w Twoim miejscu zamieszkania.
Wystarczy podaæ: rodzaj sprawy do za³atwienia, numer telefonu

lub e-mail do kontaktu, miejsce zamieszkania i ewentualny termin
                                          wraz z godzin¹ kiedy mo¿emy Ciê odwiedziæ.                          Burmistrz G³ubczyc

  Co miesi¹c mo¿na wygraæ nagrodê g³ówn¹ I stopnia - samo-
chód Opel Astra; nagrody II i III stopnia _ laptopy, tablety oraz
tablet dla osoby, która wystawi³a paragon, którego posiadacz
wygra³ nagrodê I stopnia. Raz na kwarta³ mo¿na wygraæ nagro-
dê specjaln¹ - samochód Opel Insignia, losowan¹ tylko dla pa-
ragonów z wybranej bran¿y us³ugowej w danym kwartale.
W I kwartale 2016 roku premiowan¹ bran¿¹ jest prywatna prak-
tyka lekarska i dentystyczna.

Loteria paragonowa zak³ada losowanie nagród g³ównych
I stopnia i specjalnych na antenie telewizji - TVP Telewizja Re-
gionalna.     Losowanie   nagród  g³ównych I stopnia i nagród
II stopnia w danym miesi¹cu odbywaæ siê bêdzie spoœród para-
gonów na zakup towarów i us³ug dokonanych i zarejestrowa-
nych w miesi¹cu poprzednim. Losowanie nagród specjalnych
odbywaæ siê bêdzie spoœród paragonów za zakup us³ug w wy-
branej bran¿y premiowanej dokonanych i zarejestrowanych w
kwartale poprzedzaj¹cym miesi¹c losowania. Najbli¿sze losowa-
nie nagród odbêdzie siê 15 i 26 lutego, 21 i 25 marca 2016 r.  na
antenie TVP Regionalna.  Ponadto w Urzêdzie Skarbowym do-
stêpne s¹ ulotki informacyjne pn. "Narodowa Loteria Parago-
nowa" (do wyczerpania zapasów). Wszystkie informacje o za-
sadach loterii, terminach i wynikach losowania dostêpne s¹ na
stronie internetowej  www.loteriaparagonowa.gov.pl.

  WYGRAJ  W  "NARODOWEJ    LOTERII PARAGONOWEJ"

Tekst nades³any e-mailem od „Wies³aw Tokarczuk”



  MARZEC 2016 nr  3/2746

JAK DALEKO NAM
DO EKO? Cz. II

  Pierwsza czêœæ naszego artyku³u w poprzed-
nim G³osie G³ubczyc poœwiêcona by³a hierar-
chii postêpowania z odpadami komunalnymi.
     Przedstawiliœmy, jak bardzo wa¿ne jest œwia-
dome podejœcie do" œmieci" w ka¿dym domu.

Najbardziej ekologiczne i ekonomiczne jest zapobieganie i ogra-
niczanie powstawania odpadów,  a podstaw¹ dobrego recyklin-
gu (odzysku odpadów) jest "segregacja u Ÿród³a", czyli w go-
spodarstwach domowych.
    W tym GG  chcemy Pañstwu przekazaæ informacje, jak dzia³a
ca³y  ten system w gminie G³ubczyce. I gdzie ostatecznie trafiaj¹
odpady powsta³e w Pañstwa domach?
     Elementy systemu gospodarki odpadami komunalny
     mi w Gminie G³ubczyce to:
*  Gromadzenie odpadów komunalnych zmieszanych
      i segregowanych w gospodarstwach domowych,
*   Odbiór odpadów bezpoœrednio z pod posesji miesz
     kañców budynków jednorodzinnych i wieorodzinnych.
*    PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
       Komunalnych, gdzie mieszkañcy gminy mog¹ co
      dziennie, nieodp³atnie pozostawiaæ odpady selektyw
      nie zgormadzone u siebie w domu,
*   Dalsze zagospodarowanie odebranych odpadów komu
    nalnych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa.
Odbiór odpadów bezpoœrednio z posesji mieszkañca
      Zgodnie z aktualnym harmonogram odbioru odpadów komu-
nalnych Spó³ki Us³ugi Komunalne mieszkañcy Gminy w ramach
wniesionej op³aty za gospodarowanie odpadami maj¹ do dyspo-
zycji  co najmniej piêciokrotny odbiór ró¿nych odpadów (odpa-
dy zmieszane, popió³, odpady zielone, plastik, szk³o, makulatura,
tetrapaki) ka¿dego miesi¹ca bezpoœrednio z pod swojej posesji.
Mieszkañcom wytwarzaj¹cym popió³ przekazane zosta³y nieod-
p³atnie pojemniki do jego gromadzenia. Natomiast do selektyw-
nej zbiórki odpadów tj. opakowañ z plastiku, szk³a, zielonych i
makulatury dostarczane s¹ bezp³atnie, bezpoœrednio na posesjê
oznaczone worki do zbiórki tych odpadów wed³ug zapotrzebowa-
nia. Chcielibyœmy w tym miejscu zaapelowaæ do mieszkañców aby
nie wykorzystywali naszych worków do innych celów, poniewa¿
powoduje to wzrost kosztów gospodarki odpadami.  W 2015 roku
przekazaliœmy mieszkañcom nieodp³atnie 142 tys. sztuk worków.
      Spó³ka odbiera ka¿d¹ iloœæ odpadu sprzed posesji  wg harmo-
nogramu. Odpady musz¹ byæ odpowiednio "spakowane", odpa-
dy zmieszane i popió³ w specjalnych pojemnikach tzw. kub³ach lub
wózkach. Plastik, szk³o, makulatura, odpady zielone ka¿dy odpad
w osobnych workach, drobne ga³êzie powi¹zane w wi¹zki.
    Dodatkowo raz na kwarta³  prowadzona jest zbiórka gabarytów
(stare meble, dywany, wyk³adziny ) i zu¿ytego sprzêtu (telewizory,
pralki, itp.) Us³uga ta jest równie¿ nieodp³atna, a sprzêty nale¿y
wystawiæ przed posesjê. Zbiórka gabarytów i sprzêtu obejmuje
tylko adresy wczeœniej zg³oszone telefonicznie do Spó³ki.
   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
     PSZOK zlokalizowany jest w G³ubczycach przy ul. Pocztowej W
punkcie tym - PSZOK - nieodp³atnie mo¿na pozostawiæ wszystkie od-
pady selektywnie zebrane, zgromadzone przez mieszkañców w ich go-
spodarstwach domowych: makulaturê opakowania z tworzyw sztucz-
nych, opakowania szklane, odpady zielone, opakowania tetrapak,  zu-
¿yty sprzêt gospodarstwa domowego, zu¿yty sprzêt elektroniczny, sta-
re meble, równie¿ plastikowe meble ogrodowe, dywany, zu¿yte opony
z samochodów osobowych, materia³y z remontów mieszkañ itp.

      Do punktu PSZOK nie mog¹ nieodp³atnie przywoziæ odpa-
dów firmy, dotyczy to zw³aszcza firm remontowo-budowlanych
i odpadów powsta³ych w trakcie prowadzenia ich dzia³alnoœci,
nawet jeœli odpad ten powsta³ w prywatnym mieszkaniu.
    W kolejnym wydaniu G³osu G³ubczyc kolejna czêœæ artyku
    ³u poœwiêcona bêdzie regulaminowi korzystania z PSZOK.
   Co siê dzieje dalej z odebranymi odpadami?
     W œwietle obowi¹zuj¹cego obecnie prawa zmieszane odpady
komunalne nie mog¹ byæ ju¿ bezpoœrednio sk³adowane na na-
szym sk³adowisku przy ul. Ro¿nowskiej.  Wszystkie zebrane
odpady zmieszane powsta³e u  mieszkañców dostarczane s¹ do
ustanowionych Regionalnych Instalacji Przekszta³cania Odpa-
dów Komunalnych (RIPOK). W instalacjach tych odpady pod-
dane s¹ procesowi mechaniczno-biologicznego przetworzenia.
Gmina G³ubczyce przypisana jest do obszaru w którym funkcjo-
nuj¹ dwie instalacje. Pierwsza "Naprzód" Rydu³towy w miejsco-
woœci Dzier¿ys³aw, druga "Czysty Region" w Kêdzierzynie-KoŸlu.
Natomiast popio³y z domowych palenisk wywo¿one s¹ na g³ub-
czyckie wysypisko i tam sk³adowane.  Ale ju¿ zebrane odpady
zielone z naszych ogródków musz¹ byæ równie¿ wywo¿one do
RIPOK. W roku 2015 mieszkañcy naszej Gminy oddali 277 ton
odpadów zielonych, które Spó³ka musia³a wywieœæ na RIPOK.
Selektywnie zbierane odpady jak makulatura, szk³o, plastik, te-
trapak  po obróbce doczyszczenia i segregacji wykonanej przez
pracowników Spó³ki przekazywane s¹ recyklerom.
      Gospodarka odpadami komunalnymi nie mo¿e funkcjonowaæ
i nie funkcjonuje w oderwaniu od realiów ekonomicznych. Oprócz
kosztów zwi¹zanych bezpoœrednio ze zbiórk¹ odpadów, s¹ do
poniesienia koszty zagospodarowania odpadów w RIPOK-ach
(odpady zmieszane, odpady zielone). Z tytu³u sk³adowania po-
pio³ów na naszym sk³adowisku s¹ ponoszone op³aty œrodowi-
skowe. Przekazane odpady do spalarni czy do cementowni, jako
paliwo alternatywne - mimo ¿e wnosz¹ ze sob¹ potencja³ energe-
tyczny - te¿ podlegaj¹ op³acie. Jedynie pozyskane surowce, ta-
kie jak szk³o opakowaniowe, tworzywa sztuczne z opakowañ,
makulatura po oczyszczeniu i posortowaniu przez pracowników
Spó³ki, co te¿ kosztuje, przekazane recyklerowi daj¹ przychody.
Przychody, które pomniejszaj¹ funkcjonowanie ca³ego du¿ego
i bardzo kosztownego systemu.
      Dobrze segreguj¹c "u Ÿród³a" w gospodarstwach domowych
oprócz korzyœci œrodowiskowych mo¿emy wp³yn¹æ na stawki,
które p³acimy jako op³atê za gospodarowanie odpadami. Musi-
my pamiêtaæ, ¿e im wiêcej opakowañ plastikowych, szklanych
i makulatury wysegregujemy z odpadów,  im wiêcej skoszonej
trawy, czy zebranych liœci  pozostanie w ogródkowych kompo-
stownikach tym mniejsze bêd¹ koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami.
      W poprzednim 2015 roku  od mieszkañców  Gminy Sp. UK  ze-
bra³a ³¹cznie 8103 tony odpadów komunalnych razem. Na podsta-
wie danych  z kilkunastu lat stwierdzamy, ¿e w kilku ostatnich latach
maleje dynamika przyrostu iloœci odpadów. I chocia¿ nadal jest to
tendencja wzrostowa, to nie jest ju¿ to du¿y przyrost. Kolejnym
pozytywnym zjawiskiem jest ci¹g³y i znacz¹cy wzrost udzia³u odpa-
dów selektywnie gromadzonych w ogólnej strukturze odpadów.
W 2015 roku wyniós³ 35,41%, w roku 2014 - 15,23% a dla porówna-
nia w roku 2008 wynosi³ zaledwie 4,9%. Uzyskanie tak wysokiego
wzrostu wskaŸnika segregacji by³o mo¿liwe dziêki wprowadzeniu
segregacji popio³u, odpadów zielonych i gabarytów w ostatnich
latach. Œrednio 1 mieszkaniec naszej Gminy wytworzy³ w ubieg³ym
roku 363,5 kg œmieci. I choæ ogólna tendencja jest wzrostowa to
nale¿y pamiêtaæ, ¿e du¿y wzrost wsk. segregacji zawdziêczamy
przede wszystkim wprowadzeniu segregacji popio³u. >>> dok. str.8
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DZIEÑ BABCI I DZIADKA
      Dzieñ babci i dziadka to nie tylko niezwyk³e wydarzenie dla
solenizantów, ale tak¿e dla wszystkich wnucz¹t. To one staraj¹
siê, aby tego dnia wszystko by³o wyj¹tkowe.
Tak by³o równie¿  i w tym roku w Miejskim Oœrodku Kultury.
Dzieci oraz m³odzie¿ przygotowa³y fantastyczny program arty-

styczny dla wszyst-
kich Babæ i Dziad-
ków z naszego mia-
sta, który zosta³
przedstawiony 21
stycznia   Na scenie
jako pierwsza  zapre-
zentowa³a siê grupa
ze Studia Piosenki
„Akord” w sk³adzie:

Oliwia Dahton, Laura Rychalska, Dominika £abiñska, Dominika
S¹siadek oraz Paulina Kaliowoda. Dziewczêta œpiewa³y  zarów-
no solowo, w duetach jak i w grupie. Mogliœmy us³yszeæ w ich
wykonaniu piêkne œwi¹teczne piosenki oraz tradycyjne kolêdy
miêdzy innymi „W ¿³obie le¿y”, „Mizerna cicha”, czy „Jezus
malusieñki”, które wprawi³y publicznoœæ w nastrój œwi¹teczny,
a tym samym nastroi³y do kolejnego, bardzo oczekiwanego przez
wszystkich wystêpu. Na scenie pojawili siê najm³odsi – dzieci
z Przedszkola Nr3 w inscenizacji bo¿onarodzeniowej „Jase³ka
ma³ego Jezuska”. Byli oni naprawdê niesamowici, przygotowa-
ni jak profesjonalni aktorzy. Opowiedzieli historiê Narodzenia
Syna Bo¿ego w sposób niepowtarzalny – s³owem, gestem jed-
nak g³ównym elementem by³ taniec. Warto zaznaczyæ, ¿e przed-

szkolaki swoim
wspania³ym wystê-
pem zdoby³y pierw-
sze miejsce w kon-
kursie „Do szopy
hej, Pasterze”,    w
którym byli bezkon-
kurencyjni. Na ko-
niec przedstawienia
dzieci zarecytowa³y

wierszyk oraz zaœpiewa³y piosenkê dla swoich ukochanych Dziad-
ków, a po wystêpie rozda³y kwiaty. Ka¿dej babci bez wyj¹tku
zakrêci³a siê ³za wzruszenia w oku. S³owa uznania nale¿¹ siê Pani
Ma³gosi Wojtuœ, to dziêki jej pracy w³o¿onej w przygotowanie
najm³odszych mogliœmy zobaczyæ tak cudowne widowisko oraz
Pani Ewie Maleñczyk, opiekunowi Studia Piosenki „Akord”. By³
to niesamowity, pe³en wspania³ych emocji wieczór. Ka¿da bab-
cia oraz dziadek na d³ugo zachowa ten dzieñ w swojej pamiêci.

„MIKROFON DLA WSZYSTKICH”
     28. stycznia w MOK odby³a siê po raz pierwszy Biesiada
Œpiewacza – „Mikrofon dla wszystkich”.  Jak nazwa wskazuje,
wyst¹piæ móg³ ka¿dy. Warunkiem uczestnictwa by³o tylko zg³o-
szenie siê pó³ godziny przez rozpoczêciem imprezy i zaœpiewanie
wybranej kolêdy lub pastora³ki. Chêtnych by³o bardzo du¿o. Na
scenie zaprezentowa³o siê ponad trzydziestu wykonawców

w dwudziestu piêciu utworach.  By³y to zarówno wystêpy solo-
we jak i grupowe. Biesiadowa³y dzieci oraz m³odzie¿ ta m³odsza
i ta starsza  Publicznoœæ zachwyci³y dzieci z zespo³u „Gwiaz-
deczki”, które wykona³y kolêdê „Przybie¿eli do Betlejem Paste-
rze”. Zaœpiewa³y one, a¿ osiem zwrotek. By³o to niezwyk³e, gdy¿
ka¿dy z wykonawców œpiewa³ jedn¹, czy dwie maksymalnie. Nie
wszyscy zadawali sobie sprawê, ¿e ta kolêda jest tak d³uga.
Wszystkim wystêpuj¹cym akompaniowa³ pan Józef Kaniowski.
Na koniec biesiady wszyscy uczestnicy zaœpiewali wspólnie
kolêdê „Bóg siê rodzi”, która by³a wspania³ym zwieñczeniem tej
uroczystoœci. A ju¿ teraz, chcielibyœmy zachêciæ Pañstwa do
wziêcia udzia³u w kolejnej biesiadzie, która bêdzie mia³a miejsce
w czerwcu

KONCERT KARNAWA£OWY
    „Belle Voci” to zespó³, który 7 lutego goœci³ na scenie g³ub-
czyckiego MOK-u.  W ich wykonaniu mogliœmy us³yszeæ naj-
piêkniejsze arie, duety i ensemble ze s³ynnych oper, operetek i
musicali – melodie, które podbi³y œwiat i serca melomanów. Wœród
prezentowanych utworów znalaz³y siê miêdzy innymi: aria Julii
z opery „Romeo i Julia” - „Je veux vivre”, duet z musicalu „Upiór
w operze” - „No more talk of darkness” czy znana przez wszyst-
kich pieœñ neapolitañska „O sole mio”.
       Swoimi g³osami zachwycili nas wspaniali artyœci: El¿bieta
Caba³a – sopran, Magdalena Kulig – mezzosopran, Rafa³ ̄ ura-
kowski – tenor, na fortepianie akompaniowa³a Joanna W¹siak,
a s³owo o muzyce wyg³asza³ Bartosz ̄ urakowski. Wprawiali oni
publicznoœæ w cudowny, pe³en romantyzmu klimat. By³a to nie-
samowita uczta muzyczna dla ucha.  Wszyscy s³uchacze z wiel-
kim wzruszeniem uczestniczyli w tym wspania³ym wydarzeniu
artystycznym, a owacjom na stoj¹co nie by³o koñca. Na sali
widowiskowej MOK w tym dniu zgromadzi³o siê ok. 150 osób.

 WALENTYNKI
      Walentynki to œwiêto na, które czekaj¹ wszyscy zakochani.
Nie brakuje tego dnia s³odkich upominków, piêknych kwiatów,
czy romantycznych spacerów z ukochan¹ osob¹. Mi³o jest rów-
nie¿ spêdziæ ten czas s³uchaj¹c wspólnie muzyki. W zwi¹zku
z tym Miejski Oœrodek Kultury na czele z panem Józefem Ka-
niowskim zorganizowa³ Koncert Walentynkowy. Odby³ siê on
14 lutego o godz. 19.00 w sali widowiskowej MOK. Na scenie
zaprezentowali siê: Antoni Augustyn, Witold Dereñ, Maria Fa-
rasiewicz, Beata Krzaczkowska, Bernadeta Nêdza-Jung oraz Ewa
Szmit. Wszystkie wykonywane utwory to autorskie kompozy-
cje pana Józefa Kaniowskiego do wierszy Agnieszki Osieckiej.
By³o to bardzo sympatyczne, walentynkowe spotkanie muzycz-
ne z nutk¹ refleksji w tle.
Ponadto...   W MOK odby³ siê jeszcze 29.01.2016r. Koncert No-
woroczny PSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego
      Fotogaleria oraz nagrania ze wszystkich imprez organizowa-
nych przez MOK dostêpna jest na www.mokglubczyce.com.pl
                                                                  Anna Bieniasz, MOK
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UWAGA! GRYPA
Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  maj¹c na uwa-

dze wzrost zachorowañ na grypê zwraca uwagê na stosowanie
profilaktyki oraz przestrzeganie podstawowych zasad higieny.

Grypa jest ostr¹ chorob¹ zakaŸn¹ wywo³an¹ przez wirusa
grypy. Choroba  atakuje górne lub/i dolne drogi oddechowe.
Zakaziæ mo¿emy siê drog¹ kropelkow¹ przez wdychanie krope-
lek aerozoli, powstaj¹cych podczas kichania i kaszlu osoby za-
ka¿onej. Wed³ug  danych Œwiatowej Organizacji Zdrowia, co
roku choruje na grypê  i inne infekcje  górnych dróg oddecho-
wych  od 330 milionów do 1,575 miliarda ludzi, z czego umiera od
0,5 miliona do miliona ludzi.

Choroba najczêœciej ma nag³y pocz¹tek, wystêpuje wysoka
gor¹czka, kaszel, ból g³owy, uczucie ogólnego rozbicia. U nie-
których chorych, zw³aszcza u dzieci mo¿e wyst¹piæ biegunka
i bóle brzucha.

Choroba rozwija siê w ci¹gu oko³o 18-72 godzin od momentu
wnikniêcia wirusa do organizmu i trwa o ile nie dojdzie do powi-
k³añ, oko³o 7 dni. Osoba doros³a zaka¿ona wirusem grypy mo¿e
zaka¿aæ innych przez 3-5 dni od chwili pojawienia siê objawów
chorobowych, natomiast dziecko mo¿e byæ Ÿród³em zaka¿enia
dla innych nawet 7 dni.

Grypa nie jest przeziêbieniem! Jest o wiele powa¿niejsz¹ cho-
rob¹, któr¹ nie nale¿y myliæ z przeziêbieniem. Objawy grypy nie
s¹ na tyle charakterystyczne, aby móc odró¿niæ tê chorobê od
innych zaka¿eñ uk³adu oddechowego.

Grypa jest bardzo niebezpieczna ze wzglêdu na powik³ania
pogrypowe, wymagaj¹ce specyficznego leczenia szpitalnego.
Spoœród nich najczêœciej wystêpuje zapalenie p³uc, zapalenie
oskrzeli, zapalenie ucha œrodkowego (zw³aszcza u dzieci), zapa-
lenie miêœnia serca i osierdzia. Na tego typu powik³ania nara¿o-
ne s¹ osoby z tzw. grupy wysokiego ryzyka - osoby w pode-
sz³ym wieku, chorzy na astmê i inne przewlek³e schorzenia uk³a-
du oddechowego, osoby z chorobami uk³adu kr¹¿enia i nerek, o
obni¿onej odpornoœci (np. po przeszczepach, zaka¿eni HIV). Jest
to choroba która w pewnych sytuacjach mo¿e prowadziæ nawet
do œmierci.

Jak  zminimalizowaæ  ryzyko zachorowania na grypê.
1. Odpowiedni ubiór dostosowany do warunków pogodo-

wych, tak aby organizm nie  przegrzewa³ siê i nie wyziêbia³.
2. Regularne spo¿ywanie posi³ków zwieraj¹cych Ÿród³o pe³-

nowartoœciowego bia³ka  (miêso, mleko, sery), owoce i warzy-
wa. Mo¿na równie¿ w³¹czyæ do diety czosnek,  cebulê, piæ napa-
ry z malin, lipy, tymianku i rumianku.

3. Wietrzenie pomieszczeñ i utrzymanie w nich temperatury
w zakresie 17 - 21°C.

4.  Aktywnoœæ fizyczna - codziennie, niezale¿nie od pogody,
spêdzaæ przynajmniej  godzinê na powietrzu.

5. W³aœciwa iloœæ snu, który regeneruje i wzmacnia organizm
6.   Szczepienia ochronne. Przeciw grypie szczepiæ powinny

siê przede wszystkim osoby zaliczone do grup ryzyka, czyli szcze-
gólnie nara¿one na wyst¹pienie powik³añ grypy.

7.   Nale¿yte utrzymanie higieny osobistej i otoczenia. Zmie
niaæ regularnie bieliznêosobist¹ i poœciel. Mieæ przy sobie za-
wsze jednorazowe chusteczki higieniczne oraz:

-unikaæ bliskiego kontaktu z chorymi osobami,
-kiedy jest siê chorym, zostaæ w domu i zachowaæ dystans do

osób zdrowych, zas³aniaæ usta i nos chusteczk¹ higieniczn¹
podczas kichania i kas³ania, a zu¿yt¹  wyrzuciæ do kosza na
œmieci,  myæ czêsto rêce,

-unikaæ dotykania oczu, nosa i ust,by nie roznosiæ zarazków.
Pamiêtajmy o starej zasadzie lekarskiej, ¿e zawsze lepiej jest

zapobiegaæ ni¿ leczyæ oraz   o tym, ¿e nie tylko zara¿amy siê
gryp¹ od innych osób, ale równie¿ mo¿emy stanowiæ Ÿród³o
zaka¿enia dla kolejnych osób.

                          PP Inspektor  Sanitarny  Alina Mazur-Ciapa

OG£OSZENIE O PRZETARGU
Prezes Zarz¹du G³ubczyckiego TBS Spó³ka z o.o.  ul. Pocztowa 8, 48 - 100 G³ubczyce

og³asza II ustny przetarg nieograniczony na sprzeda¿:
5 lokali mieszkalnych  po³o¿onych w G³ubczycach

 przy ul. Zacisze 2 wraz z udzia³em w prawie w³asnoœci gruntu dzia³ki nr 443/9
Przetarg odbêdzie siê w œwietlicy siedziby G³ubczyckiego TBS Sp. z o.o.

   ul. Pocztowa 8, w G³ubczycach, w dniu 31.03.2016r.  o godzinie  900.
Warunkiem udzia³u w przetargu jest wp³acenie wadium w pieni¹dzu do dnia 30.03.2016r.  w wysokoœci

6.500,00z³ przelewem na konto: BS 40 8868 0004 1000 0000 1007 0001 z adnotacj¹: "przetarg - Zacisze 2"
 Cena wywo³awcza 65 000 z³, wysokoœæ post¹pienia: 700z³.

Wiêcej szczegó³ów dotycz¹cych przetargu mo¿na znaleŸæ na stronie:  www.gtbs.eu
                   w zak³adce OG£OSZENIA/GTBS Sp. z o.o. - OG£OSZENIA

Wykresy do tekstu ze str. 6
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DZIEÑ BABCI I DZIADKA
Dzieñ Babci i Dziadka to nie tylko niezwyk³e wydarzenie dla sole-

nizantów, ale tak¿e dla wszystkich wnucz¹t. To one staraj¹ siê, aby
tego dnia wszystko by³o wyj¹tkowe.

Tak by³o równie¿ i w tym roku. Dzieci oraz m³odzie¿ przygotowa³y
fantastyczny program artystyczny dla wszystkich Babæ i Dziadków z
naszego miasta, który zosta³ przedstawiony 21 stycznia o godzinie
16:00 w Miejskim Oœrodku Kultury w G³ubczycach.  Na scenie jako
pierwsza  zaprezentowa³a siê grupa ze Studia Piosenki „Akord” w
sk³adzie: Oliwia Dahton, Laura Rychalska, Dominika £abiñska, Domi-
nika S¹siadek oraz Paulina Kaliowoda. Dziewczêta œpiewa³y  zarówno
solowo, w duetach jak i w grupie. Mogliœmy us³yszeæ w ich wykona-
niu piêkne œwi¹teczne piosenki oraz tradycyjne kolêdy miêdzy innymi
„W ¿³obie le¿y”, „Mizerna cicha”, czy „Jezus malusieñki”, które wpra-
wi³y publicznoœæ w nastrój œwi¹teczny, a tym samym nastroi³y do
kolejnego, bardzo oczekiwanego przez wszystkich wystêpu. Na sce-
nie pojawili siê najm³odsi – dzieci z Przedszkola Nr3 w inscenizacji
bo¿onarodzeniowej „Jase³ka ma³ego Jezuska”. Byli oni naprawdê nie-
samowici, przygotowani jak profesjonalni aktorzy. Opowiedzieli hi-
storiê Narodzenia Syna Bo¿ego w sposób niepowtarzalny – s³owem,
gestem jednak g³ównym elementem by³ taniec. Warto zaznaczyæ, ¿e
przedszkolaki swoim wspania³ym wystêpem zdoby³y pierwsze miej-
sce w konkursie „Do szopy hej, Pasterze”, w którym byli bezkonku-
rencyjni. Na koniec przedstawienia dzieci zarecytowa³y wierszyk oraz
zaœpiewa³y piosenkê dla swoich ukochanych Dziadków, a po wystê-
pie rozda³y kwiaty. Ka¿dej babci bez wyj¹tku zakrêci³a siê ³za wzru-
szenia w oku. S³owa uznania nale¿¹ siê Pani Ma³gosi Wojtuœ, to
dziêki jej pracy w³o¿onej w przygotowanie najm³odszych mogliœmy
zobaczyæ tak cudowne widowisko oraz Pani Ewie Maleñczyk, opie-
kunowi Studia Piosenki „Akord”. By³ to niesamowity, pe³en wspa-
nia³ych emocji wieczór. Ka¿da babcia oraz dziadek na d³ugo zacho-
wa ten dzieñ w swojej pamiêci.

Galeriê oraz nagranie z tej uroczystoœci mo¿na obejrzeæ na stronie
internetowej www.mokglubczyce.com.pl.

                                                                      Anna Bieniasz, MOK

OG£OSZENIE
       Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicz-
nej wiadomoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ
oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzêdu Miej-
skiego w G³ubczycach w dniu:
1.  27.01.2016 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do
zbycia nieruchomoœæ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach
przy ul. Fabrycznej nr 11/2 wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej
czêœci gruntu z dzia³ki nr 309/10 o powierzchni 0,0364 ha.
        Z dniem 09.03.2016 r. up³ywa termin do z³o¿enia wnio-
sku przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w na-
byciu nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 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-cho-
moœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieruchomoœci
przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

2.  11.02.2016 r.  wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do
zbycia nieruchomoœæ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy
ul. Grunwaldzkiej nr 11/1 wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czê-
œci gruntu z dzia³ki nr 418/5 o powierzchni 0,0202 ha.
      Z dniem 24.03.2016 r. up³ywa termin do z³o¿enia wnio-
sku przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w na-
byciu nieruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moœciami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 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-cho-
moœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieruchomoœci
przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.



  MARZEC 2016 nr  3/27410

Jestem  Adaœ
Zespó³ Downa determinuje mój rozwój.

Nie odbiera mi szansy na szczêœcie,
jednak bardzo ogranicza moj¹ samodzielnoœæ.

Szans¹ na zmianê jest kosztowna rehabilitacja.  >>> str..18
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Przedruk dziêki uprzejmoœci redakcji NAJ
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 ZAMIANA RÓL,
TERAZ TO UCZNIOWIE UCZ¥

JAK  DBAÆ O ZDROWIE.
  Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zainicjowa³

i zorganizowa³ konkurs pt. "Trzymaj Formê i ciesz siê zdro-
wiem, którego  uroczyste podsumowanie, wrêczenie dyplomów
i nagród odby³o siê 18 grudnia 2015 w Starostwie Powiatowym

  Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas V -VI szkó³ pod-
stawowych i klas I-III szkó³ gimnazjalnych z terenu powiatu g³ub-
czyckiego. Konkurs dotyczy³ przygotowania przez uczniów pre-
zentacji multimedialnych zawieraj¹cych treœci o tematyce zdro-
wego od¿ywiania i aktywnoœci fizycznej. Prezentacje opracowa-
ne przez laureatów konkursu stanowi¹ gotowy materia³ eduka-
cyjny, przeznaczony do wykorzystania  podczas spotkañ orga-
nizowanych dla uczniów i rodziców w zakresie promocji zdrowia
i propagowania zdrowego stylu ¿ycia

 Sk³adam serdeczne podziêkowania i gratulacje wszystkim
uczestnikom konkursu za w³o¿on¹ pracê i zaanga¿owanie oraz
nauczycielom, którzy stanowili wsparcie merytoryczne, skutku-
j¹ce rzetelnym  przygotowaniem uczniów do udzia³u w konkur-
sie. Ogó³em do konkursu na etapie powiatowym zg³oszono 17
uczestników, którzy stworzyli 13 prezentacji multimedialnych
zgodnych  z celem i za³o¿eniami programu "Trzymaj Formê" oraz
regulaminem konkursu.

 Komisja konkursowa powo³ana przez Powiatow¹ Stacjê Sani-
tarno-Epidemiologiczn¹ oceni³a najlepsze prace przyznaj¹c:

  Im. - Adriana Marczakiewicz Gimnazjum nr.1
  II m. - Martyna Marciniszyn Zespó³ Szkó³ w Pietrowicach
  IIIm. - Tomasz Bednarz Szko³a Podstawowa nr.1
Wyró¿nienia otrzymali: Dominika Zatylna, Emilia G³ogiewicz -

Zespó³ Szkó³ w Nowej Cerekwii, Ewa Tyburczy - Zespó³ Szkó³
w Pietrowicach, Maksymilian Olszewski - Szko³a Podstawowa
nr 1  Zwyciêskie prace stanowiæ mog¹ pomoc  w szkolnych
dzia³aniach edukacyjnych na rzecz promocji zdrowia i propago-
wania zdrowego stylu ¿ycia w ramach realizacji  programu edu-
kacyjnego pt. "Trzymaj Formê!".

G£UBCZYCKA POLICJA
 BIJE WSZYSTKICH!
Po raz 17-ty spotkali siê na parkiecie funkcjonariusze, aby

rozegraæ kolejny halowy turniej pi³ki no¿nej G³ubczyckich
S³u¿b Mundurowych.

Pomys³ zorganizowania tej sportowej inicjatywy "munduró-
wek" narodzi³ siê w 2000 roku w gronie wielokrotnych mistrzów
zak³adowej ligi halowej - zawodników dru¿yny Zak³adu Karne-
go. Na ich zaproszenie do udzia³u w pierwszym turnieju odpo-
wiedzia³o wówczas a¿ siedem g³ubczyckich s³u¿b mundurowych:
Hufiec ZHP, Policja, Stra¿ Graniczna, Stra¿ Miejska, Stra¿ Po¿ar-
na, S³u¿ba Celna oraz pomys³odawcy S³u¿ba Wiêzienna. I tak to
siê zaczê³o...

W dwóch pierwszych turniejach wyst¹pi³o 7 zespo³ów a przez
nastêpne szeœæ lat na parkiecie rywalizowa³o ze sob¹ piêæ s³u¿b
mundurowych (2002-2007). W 2008 roku do turnieju do³¹czyli
Weterani, zespó³ z³o¿ony praktycznie z emerytowanych funk-
cjonariuszy lub tych "bez boiskowego przydzia³u s³u¿bowego".
Od 2015 roku ponownie rywalizuje ze sob¹ piêæ zespo³ów.

Tegoroczny XVII turniej zorganizowali funkcjonariusze Stra-
¿y Granicznej. Spotkania by³y tradycyjnie ju¿ niezwykle zaciête,
o czym œwiadczy fakt, ¿e a¿ w 3 meczach decyduj¹ce o punktach
bramki pada³y dos³ownie w ostatnich sekundach. Jak zwykle
funkcjonariusze prezentowali wysoki poziom sportowy, wszak
wielu z nich ma za sob¹ pi³karsk¹ przesz³oœæ a niektórzy nadal
wystêpuj¹ na otwartych boiskach reprezentuj¹c liczne kluby
naszego powiatu. Ostatecznie po piêciu godzinach zmagañ mi-
strzostwo wœród g³ubczyckich "mundurówek" w 2016 roku przy-
pad³o - ju¿ po raz czwarty - zespo³owi POLICJI, który nie prze-
gra³ ¿adnego spotkania.

Co ciekawe - g³ubczyccy policjanci to aktualnie tak¿e najlep-
sza halowa dru¿yna pi³karska w opolskim garnizonie. W roze-
granych niedawno w Komprachcicach Mistrzostwach Woje-
wództwa Opolskiego Policjantów pozostawili w pokonanym polu
11 dru¿yn reprezentuj¹cych komendê wojewódzk¹ i komendy
powiatowe. Jak widaæ "niebiescy" z G³ubczyc bij¹ na parkiecie
wszystkich przeciwników. Tak trzymaæ!

Wyniki VII turnieju: Policja - Weterani 3-0, Zak³ad Karny -
Stra¿ Graniczna 1-0, Stra¿ Po¿arna -Policja 1-1, Weterani - Stra¿
Graniczna 0-4, Zak³ad Karny - Stra¿ Po¿arna 0-2, Policja - Stra¿
Graniczna 3-1, Weterani - Stra¿ Po¿arna 1-2, Zak³ad Karny - Po-
licja 1-4, Stra¿ Graniczna - Stra¿ Po¿arna 0-0, Weterani - Zak³ad
Karny 2-2.

Kolejnoœæ koñcowa: 1. POLICJA, 2. Stra¿ Po¿arna, 3. Zak³ad
Karny, 4. Stra¿ Graniczna, 5. Weterani                        >>>

>>>> Sk³ad mistrzowskiej POLICJI: Piotr Kozakiewicz (naj-
lepszy bramkarz turnieju) - Marcin Beleæ, Marek D¹browski,
Pawe³ Domoradzki, Dawid Guzowski, £ukasz Kluk (najlepszy
strzelec turnieju - 5 bramek), Piotr Kozakiewicz, Przemys³aw
Paliga, Dariusz Rubczyñski, Jaros³aw S³owik.

W 17 dotychczas rozegranych turniejach triumfowa³o 6 ze-
spo³ów: Stra¿ Graniczna (2000, 2001, 2007, 2010), S³u¿by Gra-
niczne (2002, 2004), Policja (2003, 2008, 2011, 2016), Stra¿ Miej-
ska (2005, 2006, 2014), Zak³ad Karny (2009, 2012, 2013) oraz Stra¿
Po¿arna (2015). Bez tytu³u z rywalizuj¹cych zespo³ów pozostaj¹
ju¿ tylko Weterani. Mo¿e uda im siê w XVIII turnieju, który zor-
ganizuj¹ po raz czwarty - tym razem  funkcjonariusze g³ubczyc-
kiej Powiatowej Stra¿y Po¿arnej. Do zobaczenia w 2017 roku!

                             Robert Stebnicki   Foto: Janusz Skwarek
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HARCERSKA  AKCJA ZIMOWA 2016
w G³ubczycach  trwa³a od 01.do 12lutego.
G³ówna baza ca³ego przedsiêwziêcia wraz ze sztabem mieœci³a siê w Ratuszu

Miejskim w "Sali pod Anio³em".
Komenda Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego wspólnie z harcerzami, instruk-

torami oraz nauczycielami z pobliskich szkó³ zapewni³a dzieciom z powiatu g³ub-
czyckiego mo¿liwoœæ czynnego i aktywnego spêdzenia ferii zimowych. W progra-
mie przewidziano zawody sportowe, basen, gry, konkursy, zabawy, spotkania
z ciekawymi goœæmi oraz projekcje filmów i bajek dla najm³odszych. Do dyspozycji
uczestników by³y sto³y do tenisa, pi³karzyki, sprzêt do æwiczeñ i wiele innych
atrakcji, z których mo¿na by³o korzystaæ podczas codziennych zajêæ. Jedn¹ z do-
datkowych atrakcji by³y wyjazdy na lodowisko do Pszowa po³¹czone z wycieczk¹
krajoznawcz¹, w których dziennie uczestniczy³o ok 45 osób. Mimo niezbyt sprzyja-
j¹cej pogody frekwencja na "zimie w mieœcie" wynosi³a ok. 200 osób dziennie,
licz¹c z uczestnikami biwaków szkolnych. Uczestnicy Akcji Zimowej oprócz gier
i zabaw mieli tak¿e mo¿liwoœæ uczestniczenia w ciekawych pokazach.  Jednostka
Ratowniczo- Gaœnicza  Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Zopowych  w celach pokazo-
wych rozciê³a samochód i uwolni³a uwiêzion¹ w nim kobietê, natomiast OSP
z Bogdanowic przeszkoli³a nas w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanemu,
10. Opolska Brygada Logistyczna pokaza³a i omówi³a sprzêt wojskowy wykorzy-
stywany m.in. w misjach pokojowych, Œl¹sko - Ma³opolski Oddzia³ Stra¿y Granicz-
nej w Raciborzu pokaza³ i omówi³ sprzêt wykorzystywany w codziennej s³u¿bie.
Odby³y siê tak¿e prezentacje multimedialne na temat: zdrowego od¿ywiania, bez-
pieczeñstwa podczas ferii i bezpieczeñstwa na wsi, oraz 1050 rocznicy Chrztu Polski
i zbli¿aj¹cych siê Œwiatowych Dni M³odzie¿y w Krakowie. Na zakoñczenie ka¿dego
dnia dzieci i m³odzie¿ mog³a liczyæ na ciep³y posi³ek i s³odki poczêstunek na drogê.

Tegoroczna Akcja Zima 2016 nie by³aby mo¿liwa gdyby nie wsparcie i zaanga¿o-
wanie wielu osób, którym z tego miejsca pragniemy serdecznie podziêkowaæ.

To w³aœnie dziêki nim na terenie naszego powiatu maj¹ miejsce takie inicjatywy
i przedsiêwziêcia. Komenda Hufca ZHP i Stowarzyszenie Przyjació³ Harcerstwa
sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania ca³emu Sztabowi HAZ, instruktorom ZHP, na-
uczycielom, dyrektorom szkó³, s³u¿bom mundurowym: 10. Opolskiej Brygadzie Lo-
gistycznej, Œl¹sko-Ma³opolskiemu Oddzia³owi Stra¿y Granicznej, Komendzie Po-
wiatowej Policji, Pañstwowej Powiatowej Komendzie Stra¿y Po¿arnej, Jednostkom
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z Zopowych i Bogdanowic. Patronat medialny
nad ca³ym wydarzeniem objê³y: Telewizja Pogranicze, G³os G³ubczyc  i portal Twoje
G³ubczyce. Gor¹ce podziêkowania sk³adamy tak¿e  Wszystkim Sponsorom i Przyja-
cio³om Harcerstwa za bezcenn¹ pomoc w czasie trwania ca³ej naszej akcji. Podsu-
mowuj¹c tegoroczne ferie zimowe, pomimo braku œniegu mo¿na uznaæ za udane
i mieæ nadziejê,  i¿ w kolejnych latach wszystko uda siê zorganizowaæ jeszcze lepiej,
jeszcze ciekawiej i tak, aby uczestniczy³o w nich jeszcze wiêcej dzieci i m³odzie¿y.
Z tego miejsca zapraszamy wszystkich za rok na kolejn¹ ju¿ edycjê HAZ.

G£UBCZYCKIE
 PSZCZELARSTWO

    Historia pszczelarstwa na Ziemi g³ubczyc-
kiej siêga pierwszych lat po II wojnie œwia-
towej. Obecnie prze¿ywa bujny rozkwit i zaj-
muje na OpolszczyŸnie III miejsce po Nysie
i Kluczborku. Liczy obecnie 80 cz³onków, w
tym 5 spoza powiatu i ok. 2 160 rodzin psz-
czelich. Coraz wiêcej mamy m³odych wiekiem
i sta¿em cz³onków, co pozwala optymistycz-
nie patrzeæ w przysz³oœæ. Na wzrost liczby
rodzin pszczelich w jakimœ stopniu wp³ynê-
³o dofinansowanie z Agencji Rynku Rolne-
go do zakupu sprzêtu oraz wzrost, co praw-
da powolny , œwiadomoœci rolników o szko-
dliwoœci œrodków ochrony roœlin dla tych,
ze wszech miar po¿ytecznych owadów. Na
zebraniu Ko³a w dniu 26.stycznia br. rezy-
gnacjê z funkcji Prezesa z³o¿y³ Edward Wo-
³oszyn, który pe³ni³ j¹ przez 30 lat. W zwi¹z-
ku z tym wybrano nowe w³adze prezesem
wybrano jednog³oœnie dotychczasowego
wiceprezesa Krzysztofa G³owiszyna , wice-
prezesami: Rolanda Górskiego z Baborowa,
W³adys³awa Jasku³ê z Branic i Stanis³awa
Preisnera z Kietrza. Skarbnikiem i sekreta-
rzem zostali pe³ni¹cy te funkcje Roman wój-
cik i Tadeusz Skrzyp. Wybrano te¿ Komisjê
Rewizyjn¹ w sk³adzie: Ma³gorzata Hosnow-
ska, Tadeusz Krówka, i Tadeusz Antoñczyk
oraz S¹d Kole¿eñski w osobach: Krzysztof
Papuga, Eugeniusz Gwaj, zbigniewPuchal-
ski.     Na wniosek nowowybranego prezesa
, Edwarda Wo³oszyna obdarzono tytu³em
Prezesa Honorowego, odœpiewano Sto lat,
a Burmistrz  G³ubczyc wrêczy³ Mu list gratu-
lacyjny i podziêkowa³  za dzia³alnoœæ na tym
polu. O wa¿noœci pszczelarstwa dla spo³e-
czeñstwa i gospodarki œwiadczy fakt obec-
noœci na zebraniu przedstawicieli w³adz sa-
morz¹dowych: Burmistrza G³ubczyc Adama
Krupy,Radnego Sejmiku wojewódzkiego.
Zió³ki, Przew. Rady Kazimierza Naumczyka
,sekretarza UM Kietrz Leszka Wilka, Pani
Kopanieckiej a UG Branice, oraz kierownika
OODR w G³ubczycach, H. Sobaszek. Obec-
ny na zebraniu, inicjator akcji, Siej¹æ roœliny
pomagamy pszczo³om", Radny Pawe³ Bu-
czek,poinformowa³ o jej przebiegu i zaanga-
¿owaniu ucznów  Szko³y Podstawowej
w Grobnikach i zaproponowa³ rozszerzenie
jej.Oby wiêcej takich akcji  Pamiêtajmy psz-
czo³y to dobro nas wszystkich.

Tadeusz Skrzyp

W Domu Pielgrzyma przy Bazylice  na Górze œw. Anny  wyst¹pi³ 27.01.2016r.  Zespó³  Artystyczny Wojska Polskiego z dorocznym
koncertem kolêd  . Koncertowi  towarzyszy³o  po¿egnanie,  w zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, Szefa Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Opolu p³k. Miros³awa Karaska. W  uroczystoœci po¿egnania, przyjaciela naszych harcerzy,  uczestniczyli  Komen-
dant KH ZHP  hm. R. Kañtoch z harcerzami i Przewodnicz¹cy Rady Przyjació³ Harcerstwa  - Burmistrz  G³ubczyc - Adam Krupa.

                                                                                     Z harcerskim pozdrowieniem
                                                                                                                 Czuwaj!
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DRUGIE MIEJSCE KAROLINY KONIK
SPORTOWIEC ROKU 2015

     22.01.2016  w " Dom Expo" w Opolu odby³a siê fina³owa gala
plebiscytu NTO i Urzêdu Marsza³kowskiego "Sportowiec
Roku 2015" Województwa Opolskiego.

       W gronie nominowanych do tytu³u "Najpopularniejszy Spor-
towiec"  znaleŸli siê zarówno  sportowcy,    którzy w 2015 roku
byli autorami najwiêkszych sukcesów a tak¿e reprezentanci naj-
popularniejszych   dyscyplin zespo³owych.  Wyró¿niono dzie-
siêciu zawodników. Nagrody wrêcza³ Marsza³ek województwa
Opolskiego Andrzej Bu³a.
    Wœród nominowanych by³a zawodniczka Klubu Sportowego
Taekwondo - Karolina Konik. Karolina w 2015 roku wygra³a dwie
najwa¿niejsze imprezy sportowe: Otwarte Mistrzostwa Œwiata
Taekwondo Seniorów we W³oszech zajmuj¹c I m w walkach w
kategorii do 64 kg i I m w testach si³y oraz w Mistrzostwach
Europy Taekwondo Seniorów w Szkocji zajmuj¹c I m w walkach
do 62 kg i I m w walkach dru¿ynowych. Za wysokie wyniki na
arenach krajowych i miêdzynarodowych zosta³a wyró¿niona
Nagrod¹ Ministra Sportu i Nagrod¹ Marsza³ka Województwa
Opolskiego. Dziêki g³osom kibiców Karolina zajê³a wysokie dru-
gie miejsce w  kategorii najpopularniejszego sportowca 2015
roku w naszym województwie.  Wszystkim kibicom bardzo dziê-
kujemy za oddane g³osy a Karolinie serdecznie gratulujemy.

TRENING Z  MISTRZEM
ŒWIATA

     W dniach 16-17 stycznia
2016 r.  w hali sportowej  Ze-
spo³u Szkó³ w Zrêbicach, k.
Olsztyna  odby³o siê  semi-
narium szkoleniowe z   Jaro-
s³awem Susk¹ VI Dan -
(6-ciokrotnym Mistrzem Œwiata w uk³adach).     W szkoleniu tym
brali udzia³ zawodnicy z województwa œl¹skiego i opolskiego.
Klub Sportowy Taekwondo w G³ubczycach reprezentowali: Olga
Jab³oñska, Barbara Mróz, Patrycja Piworun, Kamila Bednarczuk,
Jakub Brewus, Pawe³ Or³owski, Bogdan Brzostowski i trener
Daniel Jano . Zajêcia ukierunkowane by³y na doskonaleniu
i prawid³owym wykonaniu technik no¿nych, uk³adów formal-
nych oraz walk krokowych.

DIAMENTOWE GODY
Pañstwo Irena i Roman Karaczynowie z Chomi¹¿y obchodzi
li 12. lutego 2016r. Diamentowe Gody, w tym dniu przypada³a
60. w rocznica ich  œlubu w Dobieszowie.

Z tej okazji Ju-
bilatów odwie-
dzili z ¿yczeniami
burmistrz Adam
Krupa, przewod-
nicz¹cy Rady
Miejskiej, kie-
rownik Urzêdu
Stanu Cywilne-
go  Beata Gro-
chalska . Œwiad-
kiem i uczestni-
kiem tej mi³ej uro-
czystoœci by³
równie¿ ni¿ej
podpisany. Jubi-
laci oboje Kreso-
wianie "w orygi-
nale" - Pani Ire-
na ur. w miejsco-
woœci  Wo³owe,
Pan Roman w

miejscowoœci  Strza³ki - w kondycji godnej pozazdroszczenia
zaprosili goœci do sto³u z tortem i kaw¹. Sta³o siê to zacz¹tkiem
d³ugich i bogatych  w tragizm  wspomnieñ  szczególnie z czasów
m³odoœci . PóŸniej wspólnie wieloma rodzinami dzielili los wy-
gnañców z rodzinnych stron. W przypadku rodziny Jubilata
"z dobytkiem i prowiantem" na drogê za³adowanym na wozie
konnym i dwiema krowami zostali zawróceni z drogi na dworzec,
by po trzech miesi¹cach wyjechaæ . Przemyœl to pierwszy postój
z powodu zmiany szerokoœci torów . Kolejny dwutygodniowy
postój mia³ miejsce w Katowicach Ligocie.  Do obowi¹zków
Romka nale¿a³a troska o konia. siada³ na niego i jecha³ gdzieœ,
gdzie koñ móg³ siê napaœæ trawy. Ojciec dba³ o krowy ¿ywicielki
mlekiem. Kilku tygodniowy transport zakoñczy³ siê na stacji
Mokre. Tu na pograniczu zaczê³o siê na nowo organizowanie
¿ycia. Pocz¹tkowo w domu wspólnie   z niemieck¹ rodzin¹
z która utrzymuj¹ kontakty. Tu 60lat temu zawarli zwi¹zek ma³-
¿eñski i doczekali diamentowych godów, wybudowali dom, za-
³o¿yli rodzinê, która stawi³a siê do zbiorowego zdjêcia. Opo-
wieœæ ¿yciowa Pañstwa  Karaczynów  jest tak bogata, ¿e nie
podj¹³em siê nawet jej streszczaæ . Zostanie spisana  przez na-
szych historyków  K. Maler i  A. Szymczynê  do kolejnego tomu
"Kresowian"                                                                  Jan Wac
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SALA GIMNASTYCZNA
w Specjalnym Oœrodku Szkolno
Wychowawczym ma nowy dach

Sala gimnastyczna pochodzi z XIX wieku, jest
to szacowny wiekowo budynek. Ma swój urok  archi-
tektoniczny a jest nim nic innego jak prostota.    Tak
jak wszystkie budynki z ubieg³ych stuleci potrze-

buj¹ bie¿¹-
cych re-
montów

N a s z a
sala gimna-
styczna co
kilka lat
przechodzi
je na bie¿¹-
co. Wy-
mieniono
nawierzch-

niê sali na politury now¹, zmodernizowano szatniê,
wymieniono wszystkie okna i drzwi oraz oœwietlenie.
Po likwidacji kot³owni zrobiono pomieszczenia higie-
niczno - sanitarne dostosowane dla osób niepe³no-
sprawnych ( prysznice, sanitariaty).

Sala wewn¹trz nabra³a uroku stosownie do swoje-
go wieku. Niestety olbrzymim  mankamentem przez
wiele lat by³ dach, który notorycznie przecieka³ i zale-
wa³ nam pomieszczenia sali w tym szatni. Pokrycie
dachowe by³o wielokrotnie naprawiane, uzupe³niane
ale efekty tych prac by³y znikome. Jesieni¹ 2015 roku
upragniony dach sali gimnastycznej zosta³ w 100%
wymieniony, po starym zosta³y tylko wspomnienia.

Decyzj¹ Starostwa Powiatowego dach sali gimna-
stycznej zosta³ pokryty na nowo. Nie mamy ju¿ prze-
cieków, w sali jest du¿o cieplej i korzystaj¹ na tym
w pe³ni nasi uczniowie.

Aby szczêœcie by³o pe³ne, chcielibyœmy w nowym
roku - 2016 pomalowaæ ca³¹ salê wewn¹trz, odnowiæ
drzwi wejœciowe oraz doprowadziæ do w³aœciwego sta-
nu technicznego schody prowadz¹ce do Sali oraz miej-
sce przed wejœciem do niej.

Mamy nadziejê, ¿e uda nam siê to zrobiæ i to jest
jedno z naszych ¿yczeñ na Nowy Rok.

                                                  Barbara Rosicka

STYCZNIOWE
aktywnoœci dzieci z Przedszkola nr 1
Styczeñ up³yn¹³ Przedszkolakom niezwykle pracowicie
Magiczny, bo¿onarodzeniowy nastrój towarzyszy³ dzieciom z grupy III

podczas wystêpów w 15. Gminnym Przegl¹dzie Inscenizacji Bo¿onarodzenio-
wej " Do szopy hej pasterze!". Mali artyœci zaprezentowali monta¿ s³owno-
muzyczny pod tytu³em "Jase³ka". Za swój brawurowy wystêp otrzymali dy-
plom wyró¿niaj¹cy i  nagrody rzeczowe - g³oœniki.

Przedszkolaki z grupy III i IV pokaza³y swój talent sceniczny wystêpuj¹c
dla pensjonariuszy z Domu Dziennego Pobytu, którzy w styczniu odwiedzili
nasze przedszkole. Emeryci i renciœci podziwiali i oklaskiwali jase³kowe wy-
stêpy dzieci i wspólnie z nimi kolêdowali. Mi³ymi goœæmi naszego przedszkola
okazali siê równie¿ podopieczni placówki opiekuñczo-wychowawczej "Gniaz-
do", którzy specjalnie dla przedszkolaków wystawili jase³ka. Spotkanie up³y-
nê³o w mi³ej atmosferze przy dŸwiêkach kolêd i pastora³ek.

D³ugo oczekiwanym œwiêtem by³a uroczystoœæ Dnia Babci i Dziadka, która
odby³a siê we wszystkich grupach przedszkolnych. Pl¹som w rytm muzyki,
pokazowi talentów, œpiewom, recytacji wierszyków okolicznoœciowych nie
by³o koñca. S³odkim akcentem dla seniorów by³  poczêstunek przy kawie i
herbacie. Babcie i Dziadkowie byli niezwykle wzruszeni wystêpem swoich
wnucz¹t, a wystêpy dzieci nagrodzili gromkimi brawami.

W styczniu dzieci ze starszych grup zosta³y zaproszone do Szko³y Muzycz-
nej, aby wys³uchaæ koncertu kolêd w wykonaniu m.in. absolwentów naszego
przedszkola.

 Powiatowe Muzeum Ziemi G³ubczyckiej zorganizowa³o wernisa¿ modeli
pojazdów wykonanych w MOK , które z zaciekawieniem ogl¹da³y przedszko-
laki. Kto wie, mo¿e któryœ z nich w przysz³oœci zostanie konstruktorem albo
wynalazc¹?

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê feriami zimowymi do przedszkola zosta³a za-
proszona pani policjantka, która mówi³a o tym, jak bezpiecznie spêdziæ czas
wolny, by w zdrowiu i dobrych humorach po krótkiej przerwie powróciæ do
nauki i zabawy w gronie rówieœników. Zadba³a równie¿ o to, by przypomnieæ
dzieciom o tym, jak byæ bezpiecznym przedszkolakiem na co dzieñ - w domu,
na drodze i w przedszkolu.

Najmilszym styczniowym akcentem dla przedszkolaczków by³a oczywiœcie
zabawa karnawa³owa, prowadzona przez sympatycznego pana wodzireja,  która
odby³a siê w hotelu Domino. Bal przebierañców by³ dla dzieci okazj¹ do za-
prezentowania siê w zupe³nie innej roli - Ksiê¿niczki, Biedronki, Spidermana,
Kotka i wielu innych znanych i lubianych dzieciêcych bohaterów kreskówek,
bajek i baœni. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³a sesja zdjêciowa, która uwieczni³a ich
oryginalne, kolorowe stroje.

Styczeñ w Przedszkolu nr 1 by³ miesi¹cem iœcie karnawa³owym - rozœpiewa-
nym, roztañczonym i bardzo, bardzo radosnym!

                                                                           Krystyna Bednarska

OSOBY POTRZEBUJ¥CE POMOCY
W ZWI¥ZKU  Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, NARKOTYKOWYM

 LUB PRZEMOC¥ W RODZINIE MOG¥ J¥ UZYSKAÆ:
* w Punkcie Konsultacyjnym /budynek Urzêdu Miejskiego,  ul. Niepodleg³oœci 14, pok.24 (II piêtro), tel. 77 485-08-60
  - dy¿ury cz³onków Gminnej Komisji ds. Rozwi¹zywania   Problemów Alkoholowych:
         we wtorki  w godz. 12.00 -14.00  w pi¹tki w godz.  9.00 - 11.00   œrody w godz. 14.00 - 16.00
*dy¿ury  terapeuty:    w poniedzia³ki i œrody w godz.  16.00  - 19.30  przez telefon zaufania - bezp³atna infolinia:
   - codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00 - 14.00  tel  0800 - 475 - 070
*  u psychologa ds. przemocy /w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej przy     ul. Pocztowej 6a tel. 77 485-29-22/
   - przyjmuje w pi¹tki w godACz. 14.00 - 16.00  (termin spotkania nale¿y wczeœniej uzgodniæ telefonicznie)
* Grupy samopomocowe AA i AL-Anon spotykaj¹ siê w pomieszczeniach Stowarzyszenia G³ubczycki Klub Abstynenta
      (budynek Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach ul. Niepodleg³oœci 14):
    -   grupa AA  -  w ka¿d¹ œrodê o godz. 18.00   grupa Al- Anon  -  w ka¿dy wtorek o godz. 18.00
* G³ubczycki Klub Abstynenta czynny codziennie od godz.17.00
*  Franciszkañski Oœrodek Pomocy Dzieciom /ul. Zakonna 3/  - czynny codziennie w godz. 14.00 - 22.00  /tel. 77 485-61-77/
*  Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i m³odzie¿y - po³¹czenie bezp³atne: 116 111
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Pierwszy  semestr  min¹³  bardzo szybko
… Relacja z Publicznej Szko³y Podstawowej z klasami I-III
     im. Kornela Makuszyñskiego w Klisinie
Ju¿ czwarty rok jesteœmy szko³¹ stowarzyszeniow¹ prowadzon¹ przez

Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Klisinie. Placówka posiada bardzo dobr¹
bazê dydaktyczno - opiekuñczo -wychowawcz¹. Nowoczesna sala in-
formatyczna zapewnia ka¿demu dziecku dostêp do komputera. Pracow-
nia jêzykowa wyposa¿ona jest w m.in. tablicê interaktywn¹. Zgodnie
z oczekiwaniami rodziców na terenie szko³y dzia³a œwietlica. Ka¿de dziecko
mo¿e korzystaæ z wy¿ywienia. Dzieci mog¹ równie¿ uzyskaæ wsparcie
logopedy. W grupach przedszkolnych odbywaj¹ siê darmowe zajêcia z
rytmiki i jêzyka angielskiego. Do naszej szko³y  uczêszczaj¹ dzieci
z Klisina, Pomorzowic, Pomorzowiczek, Œciborzyc Ma³ych oraz Kietlic.

Szanujemy to, co stworzyli nasi poprzednicy. Tworzymy nowe trady-
cje integruj¹ce spo³ecznoœæ lokaln¹ i wzbogacaj¹ce ¿ycie szko³y.

Najwa¿niejsze wydarzenia z naszej placówki w pierwszym semestrze:
* "PIERWSZY DZWONEK"
Jak co roku, pierwszego wrzeœnia zabrzmia³ w naszej szkole dzwonek

rozpoczynaj¹cy kolejny rok nauki. Z radoœci¹ przyjêliœmy do gromady
szkolnej naszych najm³odszych kolegów.

* "BEZPIECZNY SPACER PRZEZ NASZ¥ PIÊKN¥ WIEŒ"
Tradycyjnie w miesi¹cu wrzeœniu zwiedzamy nasz¹ wieœ i utrwalamy

zasady bezpiecznego poruszania siê po jezdni. Kontynuujemy wspó³-
pracê z Powiatow¹ Komend¹ Policji w G³ubczycach, od której dzieci
przedszkolne otrzyma³y odblaskowe kamizelki.

* "POZNAJEMY ̄ YCIE PSZCZÓ£"
Dzieci 5-6letnie odwiedzi³y pasiekê pszczó³ pañstwa Zofii i Janusza

Piotrowicz. Podczas ciekawej pogadanki z pszczelarzem, pozna³y ¿ycie i
znaczenie pszczó³ dla œrodowiska. Na koniec by³ s³odki poczêstunek
przygotowany przez pani¹ Zosiê.

* "JESTEŒMY PRAWDZIWYMI UCZNIAMI"
Pierwszoklasiœci doœwiadczyli pasowania na ucznia w obecnoœci ca-

³ej naszej spo³ecznoœci i rodziców. Musieli wykazaæ siê wiedz¹, a tak¿e
umiejêtnoœciami sportowymi. Na szczêœcie egzamin zdali œpiewaj¹co
i tanecznym krokiem wst¹pili do braci uczniowskiej.

* "DZIEÑ PRACOWNIKA SOCJALNEGO"
Tradycyjnie w naszej placówce obchodzimy Dzieñ Pracownika So-

cjalnego. Z tej okazji dzieci przedszkolne odwiedzi³y pracowników Domu
Pomocy Spo³ecznej w Klisinie. W ramach podziêkowañ za ich pracê
by³y wiersze, piosenki i tañce.

* "ANDRZEJKI"
W tym dniu nasze sale zosta³y zamienione w sale wró¿b. Wiele œmie-

chu i radoœci dostarczy³y dzieciom przepowiednie i wró¿by. By³a te¿
dobra muzyka, poczêstunek przygotowany przez rodziców. Wszyscy
bawili siê weso³o, humory dopisywa³y.

* "JARMARK BO¯ONARODZENIOWY"
Jak co roku, wspólnie z rodzicami przygotowywaliœmy jarmark œwi¹-

teczny. Uczniowie klasy II i III przygotowa³y jase³ka, które s³uchacze d³u-
go oklaskiwali. Goœæmi byli, m.in. mieszkañcy i pracownicy Domu Pomo-
cy Spo³ecznej z Klisina, a tak¿e najbli¿si naszych uczniów. Pieni¹¿ki uzy-
skane ze sprzeda¿y ozdób œwi¹tecznych zasili³y konto Rady Rodziców.

* "DZIEÑ BABCI I DZIADKA"
Na ten dzieñ zarówno dziadkowie, jak i ich wnuczêta czeka³y niecier-

pliwie. Aby podziwiaæ wystêpy swoich kochanych wnuków, zaproszo-
nych babæ i dziadków przyby³o a¿ 90. Zebranych seniorów serdecznie
powita³a dyrektor Teresa Zakrzyk, sk³adaj¹c serdeczne ¿yczenia. W piêk-
nie udekorowanej Sali uczniowie i przedszkolaki przedstawi³y program
artystyczny. By³y recytowane wierszyki, piosenki oraz tañce. W przyjê-
ciu goœci pomagali rodzice, którzy przygotowali s³odki poczêstunek.
Dzieci wrêczy³y babciom i dziadkom w³asnorêcznie przygotowane laur-
ki i upominki. Ponadto dzieci 5-6letnie odwiedzi³y z programem arty-
stycznym "dziadków" z Domu Pomocy Spo³ecznej w Klisinie.

* "W KARNAWALE SAME BALE"
By tradycji sta³o siê zadoœæ, w naszej placówce odby³ siê bal

przebierañców. Pomys³owoœæ dzieci i rodziców, w przygotowaniu
strojów okaza³a siê ogromna. Pojawi³y siê postacie  z bajek i le-
gend. W grupie m³odszej, dzieci zabawia³a "Biedroneczka, w któr¹
wcieli³a siê pani Ania. Natomiast grupê starsz¹ do tañców i pl¹sów
zaprasza³a "Japonka"- pani Tereska. Nad ca³oœci¹ czuwa³y wy-
chowawczynie klas, które zadba³y o dobry nastrój wszystkich
uczestników.

* "SPOTKANIE Z LEŒNIKIEM"
Nasz¹ placówkê odwiedzi³ leœnik wraz z leœniczym z Nadleœnic-

twa Prudnik. W trakcie spotkania panowie wyjaœnili na czym pole-
ga praca leœnika i co nale¿y zrobiæ, ¿eby nim zostaæ. Mali przyrod-
nicy z zapartym tchem s³uchali opowieœci o tym, jak chroniæ i dbaæ
o przyrodê oraz przypomnieli sobie, jak nale¿y zachowaæ siê w
lesie. Z du¿ym zainteresowaniem spotka³y siê równie¿ prelekcje
poœwiêcone mieszkañcom lasu.

Dzieci bardzo anga¿owa³y siê w zajêcia i chêtnie odpowiada³y
na zadawane im pytania. Spotkanie up³ynê³o w mi³ej atmosferze, a
wys³uchane ciekawostki i wiadomoœci z pewnoœci¹ poszerzy³y
i tak nie ma³¹ ju¿ ich wiedzê przyrodnicz¹.

Wspó³pracê z leœnikiem bêdziemy kontynuowaæ wiosn¹, aby
urozmaiciæ nasze zajêcia i lekcje.

Placówka nasza bierze czynny udzia³ w organizowaniu pomo-
cy dla potrzebuj¹cych. Zbieramy nakrêtki plastikowe, pomagaj¹c
w ten sposób chorym dzieciom. W tym roku pomagamy dzieciom
ze Stowarzyszenia "Tacy Sami" w G³ubczycach. Organizujemy tak¿e
pomoc dla potrzebuj¹cych zwierz¹t. Dzieci zbieraj¹ karmê, koce
i inne drobiazgi potrzebne zwierzêtom ze schroniska w Kêdzierzy-
nie - KoŸlu. Dokarmiamy ptaki w najbli¿szym œrodowisku.

Ponadto realizujemy program profilaktyczny "Jestem Bez-
pieczny" i "Klub bezpiecznego Puchatka" oraz uczestniczymy
w programach "O klimacie dla dzieci" i "Lekki tornister".

Aby wzbogaciæ i urozmaiciæ zajêcia, w II pó³roczu planujemy
wyjazdy edukacyjne i lekcje w terenie. Ich tematyka bêdzie spójna
z podstaw¹ programow¹. Najbli¿szy wyjazd planujemy do Parku
Krajobrazowego w Pokrzywnej.

Bardzo dziêkujemy tym wszystkim, którzy bezinteresownie po-
magaj¹ naszej placówce. Szczególne podziêkowanie kierujemy do
stra¿aków z OSP w Klisinie za przygarniêcie nas pod swoje skrzy-
d³a i pomoc, na któr¹ mo¿emy zawsze liczyæ.

                                 Teresa Micek, Magda Przybys³awska
     RED. GG dziêkuje za relacjê starannie przygotowan¹,
                                               bogat¹ w treœci, a nie w s³owa.

OG£OSZENIE
>>>> DOK.  ze str.17   3.  16.02.2016 r. wykazu obejmuj¹-

cego przeznaczon¹ do zbycia nieruchomoœæ zabudowan¹
po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Klasztornej nr 7 wraz ze
sprzeda¿¹ gruntu dzia³ki nr 478/28 o powierzchni 0,1256 ha.

Z dniem 29.03.2016 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku
przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nie-
ruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.
U. z 2015 r. poz. 1774 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje
roszczenie o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej usta-
wy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim
w³aœcicielem zbywanej nieru-chomoœci pozbawionym prawa
w³asnoœci tej nieruchomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r.
albo jego spadkobierc¹.
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 GIUSEPPE BEGHETTO VIII DAN
W dniach od 12-14.02.2016r w Bogatyni odby³o siê organi-

zowane prze Klub Karate Age Kan Club seminarium prowa-
dzone przez mistrza z W³och Giuseppe Beghetto VIII Dan.

 Obecny na seminarium by³
v-ce prezes Polskiego Zwi¹zku
Karate Wac³aw Antoniak. W
trakcie seminarium odby³o siê
przekazanie wiedzy poprzez
wyk³ady oraz prezentacjê prak-
tyczn¹. Oprócz grupy dzieci
i m³odzie¿y trenowa³o oko³o 40

trenerów -posiadaczy czarnych pasów. Po seminarium komisja
Polskiego Zwi¹zku Karate pod przewodnictwem Wac³awa An-
toniaka oraz komisja pod przewodnictwem J.Beghetto przepro-
wadzi³a egzamin na I,II,III,IV i V dan. Z ludowego Zespo³u Spor-
towego Karate-Do G³ubczyce na IV dan zda³ sensej Janusz
Ho³da a na I dan Krzysztof Banach oraz Szymon Cieœlik.
W klubie naszym mamy teraz 5 czarnych pasów.

 PIKNK RODZINNY
Od 1.do 6. lutego 2016r. w Piorowicach  odby³ siê PIKNK

RODZINNY zorganizowany przez rodziny Ludowego Zespo³u
Sportowego Karate-Do G³ubczyce.

Oprócz zabaw integracyjnych na
sali i œniegu przeprowadzono trzy tre-
ningi dziennie.

W zajêciach bra³o udzia³ 26 osób. Pro-
blem zacz¹³ siê ju¿ od nastêpnego dnia
po przybyciu  ok. 20 osób zarazi³o siê
wirusem i zmuszone by³o wróciæ do

domu, jednak po dwóch dnia wrócili i dalej trenowali. Praktycz-
nie uda³o siê trenowaæ indywidualnie z ka¿dym zawodnikiem.
Przeprowadzono równie¿ egzaminy na wy¿szy stopieñ oraz mie-
liœmy jubileusz Hania Kowalczyk mia³a urodziny           J0710

EDUKACJA PRZYRODNICZO
-LEŒNA
13. lutego 2016 roku strzel-

cy z jednostek strzeleckich
3009 G³ubczyce i 3053 Nysa
Zwi¹zku Strzeleckiego
"Strzelec" Organizacji Spo-
³eczno -Wychowawczej,
wziêli czynny udzia³ w zajê-
ciach, zorganizowanych
i przeprowadzonych przez
Nadleœnictwo Prudnik, które reprezentowa³  Komendant Poste-
runku Stra¿y Leœnej  Artur Fia³kowski.  Tematem  spotkania by³a
edukacja przyrodniczo - leœna. Zajêcia doby³y siê w rejonie Bi-
skupiej Kopy, w tym dniu przykrytej œniegiem.

Biskupia Kopa (czes. Biskupská kupa, niem. Bischofskoppe) -
szczyt o wysokoœci 890 m n.p.m. w polskiej czêœci Gór Opaw-
skich (czes. Zlatohorská vrchovina) w Sudetach Wschodnich.

Jest najwy¿szym szczytem w polskiej czêœci Gór Opawskich
tak¿e najwy¿sze wzniesienie województwa opolskiego. Najwy¿-
szy punkt góry, wraz z zabytkow¹ wie¿¹ widokow¹, znajduj¹ siê
ju¿ po czeskiej stronie granicy.

Strzelcy podzieleni na patrole poruszali siê wzd³u¿ szlaków tu-
rystycznych oczyszczaj¹c je  z ga³êzi, które to mog³y zagrzaæ
bezpieczeñstwu turystów poruszaj¹cych siê nimi.

Strzelcy wybrali siê tez na tamê przeciwpowodziow¹ w Jar-
no³tówku - zapora wodna na Z³otym Potoku, wybudowana w
celu zabezpieczania okolic przed gwa³townie wzbieraj¹cymi
wodami górskiego potoku. Liczy 15,4 m wysokoœci, oko³o 50
m d³ugoœci i pojemnoœci 2,5 ml cm3. Jej projekt powsta³ w 1906
roku, a otwarcie nast¹pi³o 27 X 1909 roku oraz Kopalnie Szaro-
g³azu "Dêbowiec".

Na zakoñczenie spotkania odby³o siê ognisko, podczas które
go  podsumowano zajêcia.                                Grzegorz Tobiasiñski

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

1.  4.  marca 2016 r. odbêdzie siê VI przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci lokalowej (boks
gara¿owy nr 7), po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Wiejskiej
wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 435/19.
Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 14 800,00 z³.
 Wadium wynosi 1 480,00 z³.
2.  11. marca 2016 r. odbêdzie siê II przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci lokalowej, po³o¿o-
nej w miejscowoœci Pomorzowice nr 1c wraz ze sprzeda¿¹ u³am-
kowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 1/22. Cena wywo³awcza do prze-
targu wynosi 93 350,00 z³.
 Wadium wynosi 9 350,00 z³.
3.  15. marca 2016 r. odbêd¹ siê:
a) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y
nieruchomoœci niezabudowanej oznaczonej wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 586 o powierzchni 0,2920 ha, po³o¿onej
w Lisiêcicach przy ul. Koœcielnej. Cena wywo³awcza do prze-
targu wynosi 37 926,00 z³. Wadium wynosi 3 800,00 z³.
b) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y
nieruchomoœci zabudowanej wolnostoj¹cym budynkiem miesz-
kalnym jednorodzinnym, oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 74 o powierzchni 0,4000 ha, po³o¿onej
w miejscowoœci Opawica nr 39. Cena wywo³awcza do przetargu
wynosi 60 000,00 z³. Wadium wynosi 6 000,00 z³.

c) I przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-
ruchomoœci 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 6 683,00 z³.
Wadium wynosi 670,00 z³.
4.  19 kwietnia 2016 r. odbêdzie siê III przetarg ustny nieogra-
niczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej bu-
dynkiem by³ego gimnazjum, oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ki nr 621/52, 621/59 i nr 546/4 o ³¹cznej powierzchni
1,4919 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Raciborskiej nr 23.
Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 968 950,00 z³.
Wadium wynosi 97 000,00 z³.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie wa-
dium w pieni¹dzu. Terminy i warunki wniesienia wadium zawarte
s¹ w og³oszeniach o przetargach.
Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
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 >>>str.16

Zatrudniê do pracy
 w nowoczesnej chlewni rozrodu

Tel.: 500834618
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Jestem Adaœ
Zespó³ Downa determinuje mój rozwój.

Nie odbiera mi szansy na szczêœcie,
jednak bardzo ogranicza moj¹ samodzielnoœæ.
Szans¹ na zmianê jest kosztowna rehabilitacja.

- WYŒLIJ SMS!
Wyœlij SMS charytatywny na nr 75 165 o treœci: POMOC 5030

Koszt SMS. to 5,00 z³ netto ( 6,15 z³ brutto)

- PRZEKA¯ 1% PODATKU:
KRS 0000270809 cel: MA£KO, 5030

- WPLAÆ DAROWIZNÊ:
Fundacja AVALON ul. Micha³a Kajki 80/82/1, 04-620 Warszawa

nr konta 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001  tytu³em wp³aty: MA£KO, 5030
Fundacja AVALON - Bezpoœrednia Pomoc Niepe³nosprawnym

- której jestem podopiecznym - przeka¿e mi Twoj¹ pomoc.
Dziêkujê

--
El¿bieta Ma³ko - Prezes Zarz¹du

Stowarzyszenie rodziców dzieci niepe³nosprawnych "TACY SAMI"
ul. B. Chrobrego 21  48-100 G³ubczyce

www.tacy-sami.org   tel. + 48 601 341 199

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 1400 egz.
oraz w wersji elektronicznej.

Reklamy - na wewnêtrznych 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 danych niezbêdnych do wystawienia

 Faktury VAT przez Miejski Oœrodek Kultury.

G³os G³ubczyc -
 bezp³atny informator samorzadowy

 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach.  (ISSN 1234-0890)
nak³ad 1400 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 -Drukarnia Printgraph ul. Mickiewicza  32-800 Brzesko
tel. +48 14 663 07 50 fax +48 14 664 07 25

drukarnia@printgraph.pl

chcesz wiedzieæ
 co? gdzie? kiedy?

 kliknij
 WWW.TWOJEGLUBCZYCE.PL

www.twojeglubczyce.pl
- Portal regionalny o charakterze

 informacyjno -turystycznym,
promuj¹cym  powiat g³ubczycki, gminê, miasto.

Serwis skupia siê na propagowaniu,
i wspieraniu inicjatyw spo³eczno-kulturalnych,

 tworzonych przez ludzi dla ludzi.

MIESZKANIE WE WROC£AWIU NA SPRZEDA¯
Wroc³aw Œródmieœcie (ul. Orzeszkowej) 60 m2, po generalnym remoncie

Gotowe do wprowadzenia.  Cena 350 000 z³
Wiecej informacji: www.tiny.pl/gtbzv

Kontakt 693 56 03 04
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Serdecznie Witamy

Nowych Mieszkañców

Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych

grudniu i styczniu

w Szpitalu Powiatowym

w G³ubczycach.

Rodzicom Gratulujemy!

Fotografie  noworodków:

KADR Studio Fotograficz-

no - Filmowe Janusz

Baczkur, G³ubczyce,

Grunwaldzka 2,

662 065 354

Wiœniowski Filip
s.Doroty Baborów

05.12.2015 3400g 56cm

Wojnarska Klara
c.Katarzyny G³ubczyce
18.12.2015 150g 56cm

Zarêba Alex
s.Natalii Kietrz

08.12.2015 3330g 54cm

Zygadlewicz Micha³
s.Sandry G³ucho³azy

21.12.2015 3230g 53cm

Buczek Tymoteusz
s.El¿biety Grobniki

22.01.2016 4200g 59cm

Budgo³ Mi³osz s.Ma³-
gorzaty Wiechowice

03.01.2016 3200g 54cm

Bukin Wiktor
s.Katarzyny Opole

05.01.2016 3600g 56cm

Cholewa Eryk
s.Ramony Wilków

05.01.2016 3550g 55cm

Dworczyk Kuba
s.Justyny G³ubczyce

15.01.2016 2770g 53cm

Dworzyñska Hanna
c.Aleksandry Kietrz

02.01.2016 3550g 58cm

Dyrski Maciej
s.Moniki Baborów

24.01.2016 3850g 57cm

Florek Filip
s.Marty Chróœcielów

20.01.2016 3450g 58cm

Ganczarska Aleksandra
c.Urszuli Grobniki

21.01.2016 2850g 54cm

Grudniewski Tymon
s.Marceli G³ubczyce

25.01.2016 2260g 49cm

Jankowska Emilia
c.Kamili Rudziczka

10.01.2016 3400g 58cm

Kowaczek Bart³omiej s.
Katarzyny N.Go³uszowi-
ce 25.01.16 2600g 50cm

Kupina Piotr
s.£ucji Gadzowice

11.01.2016 2920g 53cm

£aba Hanna
c.Katarzyny Kietrz

09.01.2016 3050g 54cm

£ukasiewicz Jakub
s.Bogumi³y Klisino

09.01.2016 3400g 53cm

Merta Hanna
c.Joanny Nysa

08.01.2016 100g 53cm

Michalska Karolina
c.Barbary Baborów

10.01.2016 3100g 53cm

Nawaryñska Alicja
c.Angeliki Krzy¿owice
27.01.2016 2850g 55cm

Peska Nina
c.Jesiki  Prudnik

06.01.2016 3050g 54cm
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HARCERSKA
 AKCJA

 ZIMOWA
 2016


