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Przygotowali�my dla Pañstwa nastêpny, DWUDZIESTY ju¿,Kalendarz G³ubczycki na rok 2013, w którym tradycyjnie,
tematem dominuj¹cym jest  historia naszej Ziemi G³ubczyckiej, zarówno ta dawna, jak i ta powojenna.

Celem  kalendarza jest bli¿sze jej przedstawienie i uchronienie od zapomnienia.
Prezentujemy równie¿ bogat¹ wspó³czesno�æ i zachêcamy do lepszego poznania miasta i gminy,

tej naszej Ma³ej Ojczyzny, oprócz jej historii, jej  kulturê, o�wiatê, sport, gospodarkê.
Mamy nadziejê, ¿e Kalendarz spe³ni funkcjê nie tylko informacyjn¹, ale i promocyjn¹.

    Motywem  przewodnim tego Jubileuszowego XX wydania Kalendarza jest  próba spojrzenia
 nie tylko na jego dwudziestoletni¹ historiê i  przypomnienie publikacji ksi¹¿kowych

 z tego okresu dotycz¹cych ziemi g³ubczyckiej, ale równie¿  szerzej
- dziêki uprzejmo�ci ordynariusza diecezji gliwickiej bp. Jana Kopca -

 na rolê i funkcjê kalendarzy w dziejach ludzko�ci, jako narzêdzi pomiaru up³ywaj¹cego czasu.
Wszystkim, którzy okazali nam pomoc  przy tworzeniu Kalendarza, wyra¿amy serdeczne podziêkowania

                                                                                                                                               W imieniu redakcji Jan Wac

DWUDZIESTE WYDANIE KALENDARZA G£UBCZYCKIEGO 2013

DO NABYCIA W G£UBCZYCKICH KSIÊGARNIACH
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 KOMPLEKSOWE
WYKONANIE PRAC

 Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY
WODOCI¥GOWO

-KANALIZACYJNEJ -
PRZY£¥CZA

Spó³ka G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja ul. Powstañców 2
w G³ubczycach wykona kompleksowo, w ramach inwestorstwa za-

stêpczego, przy³¹cze wody lub przy³¹cze kanalizacji sanitarnej. Re-
alizujemy wszystkie etapy tego procesu a¿ do "pop³yniêcia wody z
kranu" a w przypadku kanalizacji zrzutu �cieków.

Przy³¹cze wody - wykonanie robót ziemnych i monta¿owych, w³¹-
czenie do istniej¹cego wodoci¹gu, wykonanie podej�cia pod wodo-
mierz, zapewnienie obs³ugi geodezyjnej, wykonanie projektu oraz
przeprowadzenie odbioru robót z udzia³em w³a�ciciela sieci.

Przy³¹cze kanalizacji - wykonanie robót ziemnych i monta¿owych,
w³¹czenie do istniej¹cego kana³u, wykonanie studzienek rewizyjnych,
wykonanie projektu, zapewnienie obs³ugi geodezyjnej i przeprowa-
dzenie odbioru robót przez w³a�ciciela kana³u, a tak¿e w przypadku
konieczno�ci - likwidacja istniej¹cego szamba.

Wspó³pracujemy z firm¹ projektow¹, która wykona projekt przy³¹-
cza oraz z firm¹ geodezyjn¹, która wykona odpowiednie mapki.

 Wykonujemy  podej�cia do studni,  studni g³êbinowych, studzie-
nek wodomierzowych oraz wszelkie inne prace zwi¹zane z sieciami

 i przy³¹czami wodno-kanalizacyjnymi, przeciskami  pod drog¹
 i innymi przeszkodami terenowymi.
Posiadamy du¿e do�wiadczenie w wykonywaniu zadañ, odpowied
nie zaplecze techniczne oraz wyspecjalizowan¹  kadrê.
W siedzibie naszej Spó³ki mo¿ecie Pañstwo zapoznaæ siê ze szcze
gó³owymi ofertami dotycz¹cymi dzia³alno�ci naszej Spó³ki.
Wszelkich dodatkowych informacji udzieli nasze
Biuro Dzia³u Sprzeda¿y Wody pod nr telefonu 77 4852235
w. 24 i 26 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.00 do 15.00,
lub za po�rednictwem poczty :
sprzedaz@wodociagi-glubczyce.pl,
ibok@wodociagi-glubczyce.pl.
                                                                                    Zapraszamy
                                  Monika Malinowska Pe³nomocnik Zarz¹du

NACZELNIK URZÊDU SKARBOWEGO
W G£UBCZYCACH

UPRZEJMIE INFORMUJE,

¯E DZIEÑ 16.03.2013R. (SOBOTA)
OD GODZ. 9.00 DO 13.00 BÊDZIE

"DNIEM OTWARTYM" DLA PODATNIKÓW.
W RAMACH "DNIA OTWARTEGO"

BÊDZIE MO¯NA:
¢ UZYSKAÆ INFORMACJE Z ZAKRESU PRZEPI-

SÓW PRAWA PODATKOWEGO DOTYCZ¥CYCH
ROZLICZANIA SIÊ Z PODATKU DOCHODOWEGO

PIT ZA 2012R. Z UWZGLÊDNIENIEM ZASAD KORZY-
STANIA Z ULG I ODLICZEÑ PODATKOWYCH,

¢ Z£O¯YÆ ZEZNANIE ROCZNE PIT,
¢ UZYSKAÆ POMOC W WYPE£NIANIU

 ORAZ SK£ADANIU DROG¥ ELEKTRONICZN¥
ZEZNAÑ ROCZNYCH PIT.

                             NACZELNIK URZÊDU SKARBOWEGO

                                 MGR BARBARA BÊTKOWSKA-CELA

SZANOWNI  PODATNICY

 " KOMITET NA RZECZ
UCZESTNIKOW XVI  TURNIEJU

SPORTOWEGO
SRODOWISKOWYCH DOMÓW

SAMOPOMOCY"
zawi¹za³ siê w dniu 08 marca 2013r.

 Komitet dzia³a jako porozumienie powo³ane na czas
realizacji jego celów tj: od 11 marca 2013r do 12-czerw-
ca 2013r. Komitet zosta³ powo³any w celu przygotowa-
nioa XVI Turnieju Sportowego, który odbêdzie siê 06-
06-2013r.w Nowych Go³uszowicach. Komitet bêdzie re-
alizowa³ powyzsze cele poprzez: zbiórkê do puszek kwe-
starskich, wp³at na specjalne konto oraz sprzeda¿ �wiec
i stroików. Komitet rozwi¹zuje siê w chwili zatwierdze-
nia sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki przez or-
gan wydaj¹cy pozwolenie /Starosta G³ubczycki / oraz po
wykonaniu wszytskich zadañ do których zosta³ powo³a-
ny.                           Przewodnicz¹ca Beata Dutka SDS

"MOJE WIERSZE"
to tytu³ pierwszego "tomiku" (zeszytu) wierszy
Gabrysi który, po przebyciu d³ugiej drogi, trafi³ do re
dakcji.  Autorka nie prezentuje w nim swojej biografii,
tylko dorobek poetycki, wyra¿a swoje refleksje, stan
ducha.  Redakcja wybra³a kilka, daj¹c im
 zielone �wiat³o do czytelników.

IDÊ
 Idê - gdzie?
Nie wiem,
mo¿e do parku,
Mo¿e na basen,
a mo¿e - by
pofrun¹æ z paralotni¹ ?  >>>> str. 6
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ZMIANA NA STANOWISKU
 DYREKTORA ZAK£ADU KARNEGO
Z dniem 22 lutego br. Dyrektor Generalny S³u¿by Wiêzien-

nej gen. Jacek W³odarski powo³a³ na
stanowisko dyrektora Zak³adu Karne-
go w G³ubczycach pp³k. Miros³awa Li-
gêzê, dotychczasowego zastêpcê dyrek-
tora Zak³adu Karnego w Nysie.

 Podczas uroczystego przekazania
obowi¹zków, w którym wziêli udzia³ funk-
cjonariusze i pracownicy g³ubczyckiej
jednostki, dyrektor okrêgowy S³u¿by
Wiêziennej w Opolu p³k Lidia Olejnik po-
dziêkowa³a odchodz¹cemu na emerytu-

rê pp³k Jerzemu Junce za 30 lat rzetelnej, sumiennej i nierzadko
trudnej pracy w S³u¿bie Wiêziennej. Podkre�la³a jednocze�nie, ¿e
przyjêcie informacji o odej�ciu tak do�wiadczonego funkcjona-

riusza nie nale¿y do
przyjemnych chwil,
ale szanujê decyzjê
ustêpuj¹cego dy-
rektora, którego
droga zawodowa to
bardzo istotny
wk³ad w funkcjono-
wanie Zak³adu Kar-
nego w G³ubczy-
cach i wa¿ny okres

kszta³towania siê historii tej jednostki penitencjarnej.�Przekazu-
j¹c pp³k Miros³awowi Ligêzie rozkaz powo³uj¹cy na stanowisko
dyrektora Zak³adu Karnego w G³ubczycach, p³k Lidia Olejnik

¿yczy³a powodzenia
i wytrwa³o�ci na no-
wej drodze s³u¿bo-
wej oraz jak najlep-
szej i owocnej
wspó³pracyz obecn¹
kadr¹ wiêzienn¹ jed-
nostki.�S³owa po-
dziêkowania w imie-
niu za³ogi przekaza³

odchodz¹cemu dyrektorowi pp³k. Jerzemu Junce, jego zastêpca
mjr Witold Derewecki, dziêkuj¹c za dotychczasow¹ cenn¹ i bar-
dzo merytoryczn¹ wspó³pracê. Jednocze�nie gratuluj¹c awansu,
zapewni³ pp³k. Miros³awa Ligêzê o pe³nej gotowo�ci do wspó³-
pracy i dialogu oraz dyspozycyjno�ci ca³ej administracji
wiêziennej Zak³adu Karnego w G³ubczycach. W podobnym
duchu wita³ siê z nowym dyrektorem przewodnicz¹cy Za-
rz¹du Terenowego NSZZFiPW przy Zak³adzie Karnym,  m³.
chor. Piotr Ha³adus.�Pp³k Miros³aw Ligêza rozpoczyna³ s³u¿-
bê w Zak³adzie Karnym w Nysie w 1990 r. od pracy w dziale
penitencjarnym. W toku s³u¿by pe³ni³ równie¿ obowi¹zki
na stanowisku kierownika dzia³u ochrony z którego otrzy-
ma³ awans na zastêpcê dyrektora Zak³adu Karnego w Ny-
sie.�Witaj¹c siê z now¹ za³og¹, pp³k Miros³aw Ligêza za-
pewni³ kadrê jednostki o gotowo�ci do wspó³pracy, dialo-
gu w ró¿nych obszarach zawodowych i mierzenia siê z wy-
zwaniami, jakie przyniesie wspólna s³u¿ba.

 ppor. Katarzyna Idziorek, m³. chor. Bart³omiej Kawulok
Zdjêcia: m³. chor. Bart³omiej Kawulok

MUNDUROWI RYWALIZOWALI NA HALI
Ju¿ po raz czternasty na parkiecie spotkali siê funkcjonariusze

g³ubczyckich "mundurówek", by rozegraæ kolejny halowy tur-
niej pi³ki no¿nej. Pomys³ zorganizowania tej tradycyjnej ju¿, spor-
towej imprezy s³u¿b mundurowych narodzi³ siê w 2000 roku w
gronie wielokrotnych mistrzów zak³adowej ligi szóstek - zawod-
ników dru¿yny Zak³adu Karnego. W 13 dotychczasowych tur-
niejach triumfowa³o 5 zespo³ów: Stra¿ Graniczna (2000, 2001, 2007,
2010), S³u¿by Graniczne (2002, 2004), Policja (2003, 2008, 2011),
Stra¿ Miejska (2005, 2006) oraz Zak³ad Karny (2009, 2012). Z dru-
¿yn, które zagra³y w XIV turnieju, tylko Stra¿y Po¿arnej i Wetera-
nom nie uda³o siê jeszcze siêgn¹æ po mistrzowski laur...

Tegoroczne zmagania by³y niezwykle ciekawe, zaciête i obfito-
wa³y w wiele atrakcyjnych dla kibiców spotkañ. Klas¹ dla siebie
okazali siê zawodnicy S³u¿by Wiêziennej, którzy bez straty punk-
tu obronili tytu³ sprzed roku. Bior¹c pod uwagê pi³karskie "per-
sonalia" tej dru¿yny, mo¿na �mia³o zak³adaæ, ¿e zespó³ ten na lata
mo¿e zdominowaæ rozgrywki mundurowych. Kolejny jubileuszo-
wy XV turniej za rok� Nagrody indywidualne: Eugeniusz Za-
równy (Weterani) - najlepszy bramkarz, Kamil Wysoczañski (Stra¿
Miejska) - król strzelców (6 bramek).   Koñcowa kolejno�æ:

1. ZAK£AD KARNY 5 15 10-2
2. POLICJA 5 10 9-3
3. STRA¯ MIEJSKA 5 8 8-7
4. STRA¯ GRANICZNA 5 4 5-10
5. WETERANI 5 3 6-12
6. STRA¯ PO¯ARNA 5 2 5-9
Uczestnicy XIV Turnieju S³u¿b Mundurowych
Zak³ad Karny: Grzegorz Piróg, Daniel Broniewicz, Jaros³aw

Jankowski, Marek Drzewiecki, Miros³aw Wójcicki, Bart³omiej Ka-
wulok, Jakub Milewski, Andrzej Klucznik, Marcin Gu¿da, Pawe³
Cierpia³. Policja: Piotr Kozakiewicz, Dariusz Rubczyñski, £ukasz
Kluk, £ukasz Górski, Marcin Beleæ, Dariusz Janiczek, Marek D¹-
browski, Pawe³ Domoradzki, Marcin �lepecki. Stra¿ Miejska:
Krzysztof Fedorowicz, Andrzej Semczuk, Mariusz Mróz, Stani-
s³aw Wysoczañski, Kamil Wysoczañski, Maciej Nowak, Marian
Piliszañski, Romuald D¹browa, Artur Komarnicki. Stra¿ Granicz-
na: Tomasz B¹bel, Adam Kuhn, Daniel Miko³ajczak, Marcin Ba-
cik, Mariusz Chlebisz, Krzysztof Durczok, Dariusz Ga³eczka, Rafa³
Wielgus. Weterani: Eugeniusz Zarówny, Andrzej Bo¿êcki, Da-
riusz Macedoñski, Robert Stebnicki, Janusz Ksi¹¿ek, Leszek Sto-
k³osa, Bogus³aw Beleæ, Robert Popczyk. Stra¿ Po¿arna: Artur
B³aszczyk, Bogumi³ Raczyñski, Andrzej Bli�nicki, Mateusz Szy-
mu�, Marcin Stupek, Sebastian Cisowski, Micha³ Beleæ, Jaro-
s³aw Wiercioch, Marek Broszko, Mariusz Kapij, Adam Toporow-
ski, Micha³ Mikler.                                                                   RS
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28 PLEBISCYT  WOJEWÓDZKI
NA 10 NAJLEPSZYCH

UCZNIÓW- SPORTOWCÓW
SZKÓ£ GIMNAZJALNYCH

Kamila Ciechanowska  - Taekwondo - Klub Sportowy Taekwon-
do  w G³ubczycach  znalaz³a siê na szczycie pierwszej dziesi¹t-
ki najlepszych sportowców województwa opolskiego zajmuj¹c
pierwsze miejsce.
Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.
Dnia 11 stycznia 2013 roku w Grodkowie odby³ siê "XXVIII
Plebiscyt na dziesiêciu najlepszych sportowców Opolszczyzny"
za rok 2012. Podobnie, jak w roku ubieg³ym w pierwszej 10. zna-
le�li siê przedstawiciele LA, sportów walki, pi³ki rêcznej, koszy-
kowej, p³ywaków czy siatkówki. Na �wiêto sportu do Grodkowa
przyjechali polscy medali�ci Igrzysk Olimpijskich.

Wyniki 28 Plebiscytu
I miejsce - Kamila Ciechanowska
 - Taekwondo - Klub Sportowy Taekwondo  w G³ubczycach
o Mistrzyni Pucharu �wiata w Anglii walki do 50 kg
o Wicemistrzyni Pucharu �wiata w Anglii w technikach
specjalnych
o Najlepsza zawodniczka Pucharu �wiata
o Mistrzyni Miêdzynarodowego Turnieju w Szwecji
w walkach do 50 kg
o I miejsce Mistrzostw Polski Juniorów M³odszych
o II miejsce w Pucharze Polski
o Prymus Opolszczyzny, reprezentantka Kadry Narodowej
Trener: Daniel Jano
II miejsce - Wiktor Lejczak -  zapasy styl wolny - Gimnazjum Nr

1 w Namys³owie, Ludowy Klub Sportowy ORZE£ Namys³ów
Trener: Krzysztof Pawlak i Marcin Marcinkiewicz
III miejsce - Szymon Makuch - zapasy styl wolny - Gimnazjum

Nr 2 w Namys³owie - Ludowy Klub Sportowy ORZE£ Namy-
s³ów Trener: Krzysztof Pawlak i Marcin Marcinkiewicz

IV miejsce - Piotr Pakosz - nordic walking - Publiczne Gimna-
zjum w Zdzieszowicach - Klub LKS Górnik Januszkowice

Trener: Irena Czuta - Pakosz
V miejsce - Pawe³ Malicki - zapasy styl wolny - Gimnazjum w

Ligocie Ksi¹¿êcej - Ludowy Klub Sportowy ORZE£ Namys³ów
Trener: Krzysztof Pawlak i Marcin Marcinkiewicz

TYDZIEÑ POMOCY
OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTÊPSTWEM.
Na terenie naszego miasta w S¹dzie Rejonowym przy ul. Ko-

chanowskiego 1 oraz przy ul. Powstañców 4 Kuratorzy Zespo-
³ów Kuratorskiej S³u¿by S¹dowej dla doros³ych oraz do spraw
rodzinnych i nieletnich w trakcie trwania swoich dy¿urów w
siedzibach zespo³ów, bêd¹ informowaæ strony o mo¿liwo�ci uzy-
skania pomocy.

 W dniach 25 marca - 2 kwietnia w Prokuraturze Rejonowej w
G³ubczycach przy ul. Powstañców 4, wyznaczeni prokurarato-
rzy bêd¹ pe³nili dy¿ury w godzinach 07:30-15:30. Przez ten ty-
dzieñ od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07:30-15:30 wszyscy
oczekuj¹cy naszej pomocy mog¹ osobi�cie zg³osiæ siê do Ko-
mendy Powiatowej Policji w G³ubczycach lub skontaktowaæ siê
telefonicznie dzwoni¹c pod numer tel. (77)4710203, oraz do Ko-
misariatu Policji w Kietrzu tel. (77)4053472.

Wizyta na Komendzie
W dniu 20 lutego ponad 30 uczniów z Ze-

spo³u Szkó³ Specjalnych przy SOSW w G³ub-
czycach odwiedzi³o policjantów w komendzie
Policji. G³ównym tematem spotkania by³a pre-
lekcja na temat zapobiegania demoralizacji i
przestêpczo�ci nieletnich, przestrzeganie pra-
wa to obowi¹zek ka¿dego , tak¿e ucznia,

Szko³a bierze udzia³ w Ogólnopolskim Kon-
kursie ,, Bezpieczna szko³a - bezpieczny uczeñ
''Podczas spotkania m³.asp. Wojciech Nowa-
kowski wyja�ni³ m³odzie¿y definicjê czynu ka-
ralnego oraz przeprowadzi³ prelekcjê w zakre-
sie zapobiegania demoralizacji i przestêpczo-
�ci nieletnich. Policjanci pokazali m³odzie¿y
sprzêt bêd¹cy na wyposa¿eniu jednostki oraz
opowiedzieli o codziennej s³u¿bie.

12 lutego policjanci z Komendy Powiato-
wej Policji w G³ubczycach m³.asp Wojciech
Nowakowski i m³.asp. Roman Borszowski
spotkali siê z uczniami 4 klasy Szko³y Podstawowej w Pietrowi-
cach. W trakcie spotkania z dzieciakami omówiono zasady bez-
pieczeñstwa w drodze do i ze szko³y, a tak¿e zasady bezpieczne-
go poruszania siê na rowerach oraz bezpieczeñstwa dzieci w
samochodach. Policjanci w ramach kampanii "Rowerem bezpiecz-
nie do celu" promowali bezpieczeñstwo w ruchu drogowym ro-
werzystów, w szczególno�ci dzieci, a tak¿e u�wiadamiali m³o-
dym rowerzystom, ¿e bezpieczeñstwo na drodze zale¿y przede
wszystkim od  znajomo�ci przepisów ruchu drogowego. Omó-
wili z dzieæmi zagro¿enia, które mog¹ spotkaæ je na drodze. Funk-
cjonariusz zespo³u do spraw nieletnich omówi³ zasady odpo-
wiedzialno�ci prawnej osób nieletnich, wyja�niaj¹c pojêcia ta-
kie jak: demoralizacja oraz czyn karalny.

Dzieci otrzyma³y te¿ sporo informacji o bezpiecznym podró¿o-
waniu samochodem w ramach kolejnej edycji ogólnopolskiej
kampanii "Klub Pancernika klika w fotelikach". G³ównym celem
akcji jest u�wiadomienie rodzicom i dzieciom, jak wa¿ny dla bez-
pieczeñstwa jest fakt przewo¿enia dzieci w fotelikach samocho-
dowych. Wa¿ne informacje na temat kampanii mo¿na te¿ znale�æ
na stronie internetowej www.klubpancernika.pl , która adreso-
wana jest g³ównie do dzieci ale te¿ do rodziców i nauczycieli.

MUZYKA
Tutaj nutka, tu æwierænuta, a tam piêciolinia,
jeszcze trochê i znów koncert piêknie siê zaczyna.>>>str.8
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
1. W dniu 26 marca 2013 r. odbêdzie siê III przetarg ustny

nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�æ zabudowa-
nej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym,
oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów, jako dzia³ka nr 1304/2 o
powierzchni 0,0086 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Nie-
podleg³o�ci nr 6b wraz ze zbyciem udzia³u wynosz¹cego 1/15
czê�æ w dzia³ce nr 1304/5 o powierzchni 0,0714 ha. Cena wywo-
³awcza do przetargu wynosi 62.546,00 z³.

 Wadium wynosi 7.000,00 z³.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium

w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ
wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 19 marca 2013 r.

2. W dniu 30 kwietnia 2013 r. odbêdzie siê II przetarg ustny
nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�æ oznaczo-
nej wed³ug ewidencji gruntów, jako dzia³ki nr 504/9 i nr 504/16 o
³¹cznej powierzchni 1,0592 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul.
Kopernika nr 39. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi
500.000,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 45.000,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium
w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu najpó�-
niej w dniu 23 kwietnia 2013 r.

Kasa urzêdu czynna w godzinach: poniedzia³ek 8.00 - 16.15,
wtorek - czwartek 8.00 - 14.30, pi¹tek. 8.00 - 13.30.

Szczegó³owe informacje nale¿y uzyskaæ w Urzêdzie Miej-
skim w G³ubczycach ul.Niepodleg³o�ci nr 14 (pokój nr 20) -
telefon (077) 485 30 21 wewnêtrzny 222 lub w internecie na
stronie WWW.glubczyce.pl

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do pu-

blicznej wiadomo�ci poprzez wywieszenie na tabli-
cy og³oszeñ oraz umieszczeniu na stronie interne-
towej Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach w dniu:

1. 31.01.2013 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomo�ci przezna-
czone do zbycia:

a/ nieruchomo�æ niezabudowana po³o¿ona w G³ubczycach przy
ul. Olimpijskiej, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów, jako dzia³ka
nr 272/73 o powierzchni 0,0056 ha;

b/ nieruchomo�ci niezabudowana po³o¿ona we wsi Gadzowi-
ce, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów, jako dzia³ka nr 363

 o powierzchni 0,0300 ha.
Z dniem 14.03.2013 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez

osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
mo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z pó�n. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje
roszczenie o nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej usta-
wy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim
w³a�cicielem zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym prawa
w³asno�ci tej nieruchomo�ci przed dniem 5 grudnia 1990 r.
albo jego spadkobierc¹.

2. 01.02.2013 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zby-
cia nieruchomo�æ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul.
¯eromskiego nr 19/17.

Z dniem 22.03.2013 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
mo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z pó�n. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje rosz-
czenie o nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy lub
odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a�cicie-
lem zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci tej
nieruchomo�ci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadko-
bierc¹.

DYREKTOR GIMNAZJUM NR 1
 Z ODDZIA£AMI INTEGRACYJNYMI

W G£UBCZYCACH
zwraca siê z pro�b¹ do wszystkich rodziców

uczniów naszej szko³y, rodziców uczniów pozosta³ych
szkó³ w gminie, do wszystkich nauczycieli i ludzi dobrej woli

o pomoc w leczeniu  i rehabilitacji naszej uczennicy

MARTYNKI KACPRZAK
dotkniêtej chorob¹ nowotworow¹.

Prosimy o przekazanie 1 % podatku na  Fundacjê
"NA RATUNEK DZIECIOM

Z CHOROB¥ NOWOTWOROW¥"
50- 368 Wroc³aw
ul. O. Bujwida 42
NR KRS 86210

Cel szczegó³owy: "Martyna Kacprzak"
BANK MILLENIUM S.A. nr rachunku:

11 1160 2202 0000 0001 0214 2867
Martynka jest poddana intensywnemu leczeniu, które

wymaga i bêdzie wymaga³o bardzo du¿ych �rodków finanso-
wych. Dlatego prosimy Pañstwa o dokonywanie wp³at na

podany nr rachunku w Banku Millenium
z tytu³em wp³aty: "Martyna Kacprzak"

niezale¿nie od 1% podatku
W imieniu Martynki i Jej Rodziców dziêkujemy

za Pañstwa pomoc
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 INFORMACJE KPP
STRA¯Y PO¯ARNEJ

W dniu 16 lutego o godz. 18:04 otrzymali�my informacjê o
podejrzeniu zatrucia tlenkiem wêgla mieszkanki ul. Gdañskiej w
G³ubczycach. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastêpu JRG
G³ubczyce zespó³ ratownictwa medycznego (ZRM) by³ ju¿ na
miejscu i udziela³ pomocy medycznej poszkodowanej lokatorce
mieszkania. Dzia³ania stra¿aków polega³y na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia, okre�leniu stref zagro¿enia, dokonaniu pomiarów
stê¿enia tlenku wêgla w powietrzu, które w ³azience w momencie
przybycia stra¿aków wynosi³o ok 32 ppm. Przy tym stê¿eniu
mog¹ wyst¹piæ bóle g³owy, duszno�ci, a tak¿e problemy z ryt-
mem pracy serca, szczególnie u osób z chorob¹ wieñcow¹. Po-
miar wykonany po dok³adnym przewietrzeniu mieszkania nie wy-
kaza³ ju¿ obecno�ci czadu. Wydano zakaz u¿ytkowania piecyka
gazowego w ³azience do momentu uzyskania pozytywnej opinii
zak³adu kominiarskiego. O zdarzeniu poinformowano zarz¹dcê
budynku, w celu dopilnowania realizacji na³o¿onego obowi¹zku.

Podobne zdarzenie mia³o miejsce 14 lutego o godz. 18:09.
Lokator jednego z mieszkañ na ul. Kochanowskiego w G³ubczy-
cach zawiadomi³ nas, ¿e wyczuwa w swoim mieszkaniu zapach
dymu. Przybyli na miejsce stra¿acy wykonali pomiary niebez-
piecznych gazów we wszystkich pomieszczeniach. Urz¹dzenie
pomiarowe nie wykaza³o ¿adnego zagro¿enia.

         m³. bryg. Wojciech Semeniuk

W dniach 8-9 lutego w Czeskim mie�cie Jesenik odby³a siê
konferencja podsumowuj¹ca wspó³pracê stra¿aków polskich i
czeskich. Na spotkaniu obecni byli Opolski Komendant Woje-
wódzki nadbryg. Karol Stêpieñ oraz Komendanci z powiatów
przygranicznych naszego województwa tj. powiatów nyskiego,
prudnickiego i g³ubczyckiego. Ze strony czeskiej w spotkaniu
udzia³ wziêli m.in. komendanci Krajów O³omunieckiego oraz �l¹-
sko � Morawskiego. Ogólnie nasza wspó³praca zosta³a ocenio-
na bardzo wysoko przez obie strony. Na koniec spotkania przed-
stawiono plany wspólnych æwiczeñ i szkoleñ na rok 2013.

W dniu 28 stycznia o godz. 15:21 zostali�my wezwani do
po¿aru na ul. Grunwaldzkiej w G³ubczycach. Przybyli na miejsce
stra¿acy stwierdzili zadymienie strychu oraz klatki schodowej
budynku, spowodowane pêkniêcie komina. Wygaszono piec cen-
tralnego ogrzewania oraz oddymiono pomieszczenia.  Przy u¿y-
ciu kamery termowizyjnej sprawdzono strop oraz przewód komi-
nowy, a nastêpnie wykonano czê�ciow¹ rozbiórkê pod³ogi wokó³
komina w czê�ci strychowej, gdzie wykryto jego nieszczelno�æ.

Tego samego dnia o godz. 16:11 dy¿urny odebra³ zg³oszenie o
po¿arze sadzy w kominie domu jednorodzinnego w Klisinie. Przy-
byli na miejsce stra¿acy ugasili po¿ar sadzy i przewietrzyli miesz-
kanie. Osób poszkodowanych w tym zdarzeniu nie by³o.

 W dniu 31 stycznia o godz. 19:48
w G³ubczycach na ul. Raciborskiej do-
sz³o do po¿aru trocin wewn¹trz zbior-
nika ustawionego obok kot³owni na
paliwo sta³e. Przybyli na miejsce stra-
¿acy zabezpieczyli teren i podali je-
den pr¹d wody na pal¹ce siê trociny.

,, KARNAWA£OWE SZALEÑSTWO
W PUCHATKOWIE"

 12 lutego w Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka odby³a
siê zabawa karnawa³owa. Ju¿ od rana wszystkie dzieci wprowa-
dza³y nastrój zabawy poprzez ró¿norodne i kolorowe stroje.
Korytarze i sale zaroi³y siê bajkowymi postaciami: by³y ksiê¿-
niczki, wró¿ki, kilku Batmanów i Spidermanów, biedronki, psz-
czó³ki. Nie oby³o siê równie¿ bez czarownic, diab³ów i piratów.
Przy �niadaniu wszystkim tym postaciom towarzyszy³a muzyka.
Po �niadaniu wszystkie dzieci zgromadzi³y siê w Bajkowej Kom-
nacie wyczarowanej z jednej z sal, gdzie nad dalsz¹ zabaw¹ czu-
wa³ wodzirej. Maraton zabaw rozpocz¹³ siê od pokazu strojów i
postaci. Potem rozrywka "ko³em siê toczy³a". By³a weso³a "Ma-
carena", nie�miertelne "Kaczuszki" i wiele innych przebojów.
Dla naszych Milusiñskich wodzirej zorganizowa³ konkursy i gry
sprawno�ciowe. Wszystkie te weso³e chwile zosta³y udokumen-
towane zdjêciami pami¹tkowymi. Dzieci w tym dniu dosta³y s³odki
poczêstunek przygotowany przez Rodziców.

Dwa dni pó�niej Dzieci mia³y okazjê poznaæ �wie¿¹ tradycjê
dnia �w. Walentego - popularnych walentynek. To nowe �wiêto
jest okazj¹ do poznania kultury innych narodów, a tak¿e do ucze-
nia dzieci okazywania sympatii, czu³o�ci, sprawiania i przyjmo-
wania bezinteresownej przyjemno�ci i wzajemnego obdarowy-
wania siê drobiazgami. Równie¿ w tym dniu nasze przedszkole
by³o bogato udekorowane serduszkami, amorkami i balonikami.

 W tym dniu odwiedzaj¹cy dzieci Anglu� przybli¿y³ to �wiêto
poprzez nowe s³ówka i zabawê. Na po¿egnanie obdarowa³ dzieci
drobnymi, walentynkowymi upominkami.

W ci¹gu ca³ego tego dnia dzieci mia³y mo¿liwo�æ wykonania
swojej walentynki (lub kilku) z wykorzystaniem ró¿nych mate-
ria³ów i ró¿nymi technikami. Obdarowanymi i najbardziej kocha-
nymi byli najczê�ciej Rodzice, ale i ,,przedszkolne mi³o�ci":.

Mi³¹ niespodziank¹ dla kolegów i kole¿anek z grup by³y drob-
ne upominki przyniesione przez dzieci z inicjatywy Rodziców
(szyde³kowe serduszka, muffinki, i lizaki-serduszka). W tym miej-
scu bardzo dziêkujemy Rodzicom za pomoc, zaanga¿owanie i
wzbogacenie dekoracji.

Dzieñ �w. Walentego zosta³ zakoñczony wrêczeniem drobnych
upominków  wszystkim przedszkolakom.

Obydwa wydarzenia dostarczy³y wiele rado�ci naszym wy-
chowankom, które wra¿eniami dzieli³y siê z Rodzicami.

                                         Ksenia Wac³awik, Anna Matiaszek

GRANICA
Granica jest we mnie, jestem jej ofiar¹,
Bo zostawili mnie tu ..sam¹
Nie mam w nikim podpory,
Cierpiê w milczeniu, Bo�có¿ da krzyk i p³acz?,
Tylko nakrêcê siê bardziej, a uwierz, ¿e nie warto�>>>>

"MOJA OJCZYZNA"
Ludzie zatrzymajcie siê na chwilê,
 na tej zakrêconej KARUZELI  ̄ YCIA �.
Przypomnijcie sobie - kim jeste�cie,
Patriotami, chrze�cijanami,
A mo¿e�.lud�mi bez Boga�.Ojczyzny�
Zastanówcie siê,  dla kogo ̄ YJECIE, dla SIEBIE?
 dla INNYCH?, mo¿e dla OJCZYZNY�lub  BOGA.
Nie krêæcie siê tak szybko na KARUZELI ̄ YCIA;
BO JE�LI SIÊ NIE ZATRZYMACIE
nie bêdziecie widzieli niczego, prócz siebie�.
 STRACICIE Przyjació³� Bliskich
NIE ROZKRÊCAJCIE SIÊ  za bardzo,
bo jeszcze trochê - bêdzie za pó�no na powrót do Ojczyzny
                                                                                    Gabrysia
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  POLSKI ZWI¥ZEK EMERYTÓW,

RENCISTÓW I INWALIDÓw
    Zarz¹d Rejonowy z siedzib¹ w G³ubczycach.

            Sprawozdanie  za 2012r.
  PZERiI w G³ubczycach jest pozarz¹dow¹ organizacj¹ �Non-

Profit�.  Celem naszej pracy jest organizowanie ¿ycia kulturalne-
go, artystycznego, zdrowotno-rehabilitacyjnego oraz poprawa
warunków socjalno-bytowych najni¿ej uposa¿onych cz³onków.

  S¹ to dzia³ania antydepresyjne przeciwdzia³aj¹ce osamotnie-
niu a tak¿e maj¹ce na celu walkê  z ubóstwem i wykluczeniem
spo³ecznym.

   Zadania realizujemy po przez wspó³pracê z organami w³adzy
pañstwowej i samorz¹dowej   oraz z organizacjami spo³ecznymi,
gospodarczymi i spó³dzielczymi, reprezentuj¹c wobec nich inte-
resy naszych cz³onków.  Przewodnicz¹ca Zwi¹zku, Pani Maria
Bernacka jest �wietn¹ organizatork¹ czerpi¹c¹ rado�æ ¿ycia z
tworzenia nowych pomys³ów,które zas³uguj¹ na uwagê. Ka¿de
zadanie statutowe perfekcyjnie opracowuje, które realizuje wraz
z Prezydium Zwi¹zku.

Szczegó³owy wykaz tych dzia³añ przedstawiony jest w za³¹cz-
niku do sprawozdania.  W powiedzeniu    �gdzie dzia³anie - tam
pomy�lno�æ�    jest wiele prawdy,   tak¿e w drugim powiedzeniu
�jak pracowaæ,to � wspólnie�.

Zachêcamy wiêc wszystkich chêtnych do wspó³pracy.   Po-
zwolê sobie tak¿e zacytowaæ s³owa Matki Teresy z Kalkuty,  któ-
re maj¹ niebagateln¹ wymowê i nawo³uj¹ do pomagania nie zra-
¿aj¹c siê �mimo wszystko�. �Je�li uczynisz co� dobrego, oskar¿¹
ciê o egoizm i ukryte intencje�

      CZYÑ DOBRO MIMO WSZYSTKO!
 Twoja pomoc jest naprawdê potrzebna, ale kiedy bêdziesz

pomagaæ ludziom   mog¹ ciê zaatakowaæ s³owami, które trud-
no wygoiæ.

       POMAGAJ IM MIMO WSZYSTKO!
 To co zbudowa³a� latami, mo¿e run¹æ w ci¹gu jednej nocy.
        BUDUJ MIMO WSZYSTKO!
 W swoim imieniu i emerytów kierujê podziêkowania dla Pre-

zydium Zwi¹zku bo to dziêki    ich ogromnemu zaanga¿owaniu
siê w dzia³ania mo¿liwe by³o wykonanie tak wielu zadañ

 ̄ yczymy im du¿o zdrowia si³y i wytrwa³o�ci w realizacji kolej-
nych zadañ.

                                 Sekretarz Zwi¹zku    Franciszka Magaj

1.   31.12.2011      Zabawa �Sylwestrowa�.
2.   06.01.2012      Koncert pie�ni �Bo¿onarodzeniowych�w
                               ko�ciele O.Franciszkanów  - chór �Fenix�.
3.14.01.2012         Noworoczne spotkanie  Jubileuszowe
4. 14.02.2012       Spotkanie integracyjne z okazji �Walentynek�
5.  17.02.2012       Wyjazd do Prudnika na seminarium
                              pt. Czy seniorzy s¹ potrzebni?
6.  19.02.2012       ��ledzik�- zakoñczenie karnawa³u.
7. 10.03.2012       �Dzieñ Kobiet�spotkanie integracyjne
8. 04.04.2012       ��niadanie Wielkanocne�
9.  21.04.2012      Wyjazd do Opola na wspó³czesn¹ sztukê
                              pt.�Iwona Ksiê¿niczka  Burgunda.�
10.  24.04.2012      Spotkanie z okazji��wiatowego Dnia
                               Zdrowia�   - wyk³ad pani dr J. Kempisty.
11.  20.05.2012     Wyjazd do Czêstochowy i Ogrodzieñca
                                 wystawa miniaturowych� sanktuariów.
12.  25.05.2012      �Dzieñ Matki�- spotkanie integracyjne

13.  09.06.2012      Z okazji 60-lecia pos³ugi kap³añskiej  ks.
                                 Edwarda Bochenka w Dobieszowie� chór
                                   Fenix obs³ugiwa³ mszê  �w. oraz koncerto
                                   wa³ dla go�ci na sali.
14. 16-28.06.12      Pierwszy turnus wyje¿d¿a na wczasy
                                  rehabilitacyjne nad morze do Mrze¿yna.
15.  17.06.2012      Koncert chóru �Fenix�na g³ubczyckim
                                 stadionie  z okazji �Dni G³ubczyc.�
16.  24.06.2012   Wyró¿nienie chóru FENIX na konkursie
                               piosenki  kresowej w £osiowie.
17.  25.06 - 30.08   Zorganizowano piêæ wyjazdów autokaro
                                wych do wód termalnych w Losinach.
18.  30.06.2012      Wyjazd do Opola na corocznie organizowa
                               ny� �wiatowy Dzieñ Inwalidy�
19.  01.07.2012   Z okazji 60-lecia pos³ugi kap³añskiej
                                 ks. Edwarda Bochenka drugi raz� w ko�ciele
                                 Równem chór Fenix obs³uguje mszê �w.
                                   i koncertuje dla go�ci na sali.
20.  15.07.2012      Na zaproszenie kierownictwa marketu chór
                               Fenix daje wystêp na placu Lidla.
21.  28.07.2012      Gril po³¹czony z prób¹ chóru przed
                                do¿ynkami gminnymi w Debrzycy.
22.  31.07.2012     Grupa gimnastyczna wziê³a udzia³
                                w pierwszej olimpiadzie sportowej.
23.  11.08.2012     W Bogdanowicach zabawa integracyjna
                                z okazji ��wiatowego Dnia Inwalidy�
24.  25.08.2012      Chór Fenix w Zawiszycach obs³uguje mszê
                                �w. do¿ynkow¹ i koncertuje dla go�ci
25.  02.09.2012      W Debrzycy na do¿ynkach chór Fenix
                           obs³uguje mszê �w.�   i koncertuje na boisku
26.  od 11.09      Dziêki sponsorom zorganizowano piêæ trans-

portów z Banku ̄ ywno�ci. Dwu osobowe Prezydium� do 22.11
dokona³o rozprowadzenia 10 ton art. spo¿ywczych dla 350 naj-
ni¿ej uposa¿onych cz³onków.

27.  22.09.2012     Drugi turnus wyje¿d¿a na rehabilitacjê
                               nad morze do Sarbinowa.
28.  13.10.2012     Seniorzy ¿egnali lato griluj¹c nad Zalewem
                                w Pietrowicach
29.  08.11.2012     Z okazji �Dnia Seniora� chór Fenix koncerto
                              wa³ w Domu Dziennego Pobytu.
30.  24.11.2012     Wieczór �Andrzejkowy� w ratuszu miejskim.
31.  15.12.2012     Spotkanie op³atkowe i wspólne kolêdowanie.
32.  31.12.2012    �Sylwester�i powitanie Nowego 2013 Roku.
   Oprócz w/w dzia³añ prowadzone s¹ tygodniowe spotkania:

wtorki     - godz. 13:00 - próba chóru   i od    - godz. 18:30 -
æwiczenia na basenie   �rody      - godz. 16:30 -  æwiczenia
gimnastyczne  czwartki - godz. 16:30 - æwiczenia na basenie
pi¹tki     - godz. 16:30 - æwiczenia gimnastyczne   i od   - godz.
17:30 -w ka¿dy ostatni pi¹tek m-ca   zapraszamy wszystkich
chêtnych na spotkania informacyjne a tak¿e æwicz¹ce umys³ i
sprawno�æ manualn¹ .

     W 2012 r. do Zwi¹zku przyjêto 120 nowych cz³onków,wy-
dano 46 za�wiadczeñ na ulgowe przejazdy PKP,  po�redniczymy
w za³atwianiu ubezpieczeñ zagranicznych. Powy¿sze zdarzenia
udokumentowane s¹  w prowadzonej kronice Zwi¹zku. Posiada-
my tak¿e stronê internetow¹ która pomo¿e zainteresowanym na
bie¿¹co �ledziæ informacje dotycz¹ce ¿ycia i dzia³ania Zwi¹zku.
Adres naszej strony: www.emeryci.info.pl W sk³ad Zwi¹zku Re-
jonowego nale¿¹ Ko³a: Baborów, Branice, Kietrz i Pilszcz. �Obec-
nie Zwi¹zek liczy 808 cz³onków. �Sk³adka cz³onkowska  2 z³/m-c.

Zapraszamy chêtnych do naszej organizacji.
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BURMISTRZ G£UBCZYC                                                           G³ubczyce  dn. 20.02.2013r.
       48-10 G³ubczyce
    ul. Niepodleg³o�ci 14

                                                                                             OBWIESZCZENIE
           Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomo�ciami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102
poz. 651 z 2010r. z pó�. zm.) podaje siê do publicznej wiadomo�ci wykaz wolnych lokali u¿ytkowych znajduj¹cych siê na
terenie Miejskiego Basenu K¹pielowego w G³ubczycach przeznaczonych do oddania w najem w sezonie turystycznym 2013r.

Lp Nazwa lokalu Pow. U¿ytkowa Wymagany rodzaj us³ug Minimalny okres dzia³alno�ci w sezonie
1. BUFET
Miejski Basen K¹pielowy            60 m2 -                 ma³a gastronomia                  od 22.06.2013r. do 01.09.2013r.
2. KIOSK DU¯Y
Miejski Basen K¹pielowy                30m2 -                  ma³a gastronomia                   od 22.06.2013r. do 01.09.2013r.
3. KIOSK MA£Y
Miejski Basen K¹pielowy              13 m2 -                       ma³a gastronomia                    od 22.06.2013r.    do 01.09.2013r.
Lokale te przeznaczone s¹ do prowadzenia dzia³alno�ci handlowo - gastronomicznej.
Stawkê wyj�ciow¹ do przetargu za 1m 2  powierzchni u¿ytkowej ustala siê w wysoko�ci 13,80 z³ netto.
Wykaz ten wywiesza siê na okres 21 dni t.j. od dnia 20 lutego 2013r. w siedzibie Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach,
siedzibie ZOKIS w G³ubczycach oraz na stronie BIP Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach.
Wybór najemcy odbêdzie siê w drodze przetargu.
Og³oszenie o przetargu oraz informacje o formie przeprowadzenia przetargu podane bêd¹ do publicznej wiadomo�ci po
up³ywie terminu wywieszenia na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem przetargu.

                                                                                                                            BURMISTRZ      mgr Jan Krówka

SPOTKANIE PRZEDSZKOLAKÓW
Z BABCIAMI

Z DOMU DZIENNEGO POBYTU
Mimo mrozów panuj¹cych za oknem, 17 stycznia  w Przedszkolu

nr 3 panowa³a niezwykle ciep³a atmosfera. Zazwyczaj tak siê dzieje,
kiedy spotykaj¹ siê wnuki i babcie, ale tym razem by³y to babcie z
Domu Dziennego Pobytu i czterolatki z grupy "Pszczó³ki".

Ca³a grupa zaprezentowa³a ciesz¹ce siê popularno�ci¹ i uznaniem
widzów "Jase³ka Marysi i Józefka".  Maluszki popisywa³y siê swoimi
umiejêtno�ciami artystycznymi, co niezwykle wzruszy³o i zarazem roz-
bawi³o szanowne seniorki, zw³aszcza babciê Marcinka.

Wystêp zosta³ nagrodzony gromkimi brawami i s³odyczami a reszta

spotkania minê³a w mi³ej atmosferze przy herbatce, ciastku i weso³ych
pogawêdkach babæ z dzieæmi.

Z okazji ich �wiêta, ¿yczymy babciom i dziadkom du¿o zdrowia,
energii i rado�ci ze spotkañ z wnukami

                                                            Komplikowicz - Serwetnicka

PIERWSZA POMOC
W PRZEDSZKOLU NR 3
Czêsto w sytuacjach zagro¿enia nie wiemy jak siê za-

chowaæ i jak pomóc osobie, która tego potrzebuje. Oba-
wiamy siê, ¿e nie posiadamy umiejêtno�ci. Przedszkolaki
tych oporów nie odczuwaj¹.

Inicjatyw¹ dzieci rozpoczêli�my Metodê Projektu "Ser-
ce". Mama Dawidka - pani Jolanta Kruk - nauczyciel edu-
kacji dla bezpieczeñstwa przeprowadzi³a zajêcia z pierwszej
pomocy. Dzieci s³ucha³y o ró¿nych sytuacjach zagra¿aj¹-
cych zdrowiu, odpowiada³y na pytania. Pani Jola by³a pod
wra¿eniem przygotowania i wiedzy, jak¹ posiadaj¹ przed-
szkolaki, o budowie cz³owieka, sercu, uk³adzie kr¹¿enia.

 Najwiêkszym zainteresowaniem dzieci cieszy³y siê æwi-
czenia praktyczne z fantomami - osoby doros³ej i ma³ego
dziecka. Ka¿dy móg³ w praktyce wypróbowaæ nabyt¹ wcze-
�niej wiedzê teoretyczn¹. Celem spotkania by³o kszta³to-
wanie pozytywnych postaw i nauka czynno�ci ratowni-
czych. Dzieci poczu³y siê ma³ymi ratownikami. Sprawi³o im
to wiele rado�ci i doda³o odwagi. Na koniec podziêkowa³y
pani Joli kolorow¹ laurk¹ i drobn¹ s³odko�ci¹.

                                     Bogumi³a Krówka

OG£OSZENIE
Sprzedam mieszkanie 125m2, 5 pokoi, kuchnia, ³azienka,

spi¿arka, 5 piwnic,  pomieszczenia gospodarcze,
2 szopki, 2 gara¿e,  podwórko i gród.

Miejscowo�æ po³o¿ona 7km od G³ubczyc.
Telefon  660-140-983
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X MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

PRACOWNIKÓW SAMORZ¥DO-
WYCH W HALOWEJ

PI£CE NO¯NEJ G£UBCZYCE 2013
W dniu 19 stycznia 2013 roku w G³ubczycach (w hali ZO-

KiS-u)  odby³y siê  X Mistrzostwa Województwa Opolskiego
Pracowników Samorz¹dowych w halowej pi³ce no¿nej. Do ry-
walizacji przyst¹pi³o 7 dru¿yn.

Reprezentowane by³y  nastêpuj¹ce jednostki samorz¹du tery-
torialnego:

Urz¹d Miejski G³ogówek,
Urz¹d Miejski Lewin Brzeski,
Urz¹d Gminy Olszanka,
Urz¹d Miejski Kluczbork,
Starostwo Powiatowe Prudnik,
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Opolskiego,

oraz gospodarz imprezy Urz¹d Miejski G³ubczyce. (foto)
W imieniu Gminy G³ubczyce otwarcia mistrzostw dokona³ Bur-

mistrz G³ubczyc  Jan Krówka. Patronat nad imprez¹ sprawowa³
Marsza³ek Województwa Opolskiego.

Zgodnie z regulaminem w mistrzostwach uczestniczyli etato-
wi pracownicy samorz¹dowi oraz radni danego szczebla samo-
rz¹du. W dru¿ynie mog³o uczestniczyæ dwóch przyjació³ dru¿y-
ny w wieku powy¿ej 40 lat nie bêd¹cymi pracownikami urzêdu.

Mecze rozgrywane by³y systemem "ka¿dy z ka¿dym". Czas
trwania meczu 1 x 15 minut.  Rozegrano 21 spotkañ.

W ci¹gu 315 minut  zdobyto ³¹cznie 72 bramki.
Po zakoñczeniu turnieju dokonano wyboru najlepszego bram-

karza, zawodnika  i strzelca. Zostali  oni uhonorowani  dyploma-
mi i  nagrodami rzeczowymi.

Najlepszy bramkarz - Janusz Stañczyk z UG Olszanka
Najlepszy zawodnik - Grzegorz Zator z UM w Kluczborku
Najlepszy strzelec - Marian Piliszañski z UM w G³ubczycach.
Najlepszym w turnieju okaza³ siê zespó³ Urzêdu Miejskiego

z  Kluczborka. W 6 rozegranych meczach dru¿yna ta straci³a
tylko jeden punkt w meczu z gospodarzami. Samorz¹dowcy z
Kluczborka otrzymali okaza³y Puchar Marsza³ka Wojewódz-
twa Opolskiego za zajêcie I miejsca.

II m. i Puchar  przypad³ dla Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach.
III m. i Puchar dla  Starostwa Powiatowego  Prudnik.
IV m. Urz¹d Marsza³kowski Województwa Opolskiego
V m. Urz¹d Miejski G³ogówek
VI m.  Urz¹d Miejski Lewin Brzeski
VII m.  dla Urzêdu Gminy Olszanka.
Mimo ogromnego zaanga¿owania i walki o zwyciêstwo w ka¿-

dym meczu, mistrzostwa przebiega³y w sportowej atmosferze.
Ka¿da tego typu impreza to nie tylko doskona³a okazja do zwe-
ryfikowania swoich umiejêtno�ci sportowych, ale przede wszyst-
kim mo¿liwo�æ spotkania siê i wymiany do�wiadczeñ. Poprzed-
nie edycje mistrzostw ( miêdzy innymi w Kluczborku, Paczko-
wie, Kolanowskiem, G³ogówku, Komprachcicach) przynosi³y
uczestnikom wiele sportowych wra¿eñ, a nawi¹zane w trakcie
zawodów  znajomo�ci procentuj¹ w codziennej  pracy na rzecz
spo³eczno�ci lokalnych. Wszystkim dru¿ynom serdecznie dziê-
kujemy za uczestnictwo w zawodach, oraz stworzenie bardzo
dobrej, sportowej atmosfery.

Urz¹d Miejski w G³ubczycach reprezentowali:
Krzysztof Fedorowicz, Tomasz Czy¿owicz, Tomasz Serafin,

Adam Buchaniec, Jacek Naróg, Mariusz Mróz, Marian Pili-
szañski, Andrzej Semczuk, Kamil Wysoczañski, Stanis³aw
Wysoczañski, Maciej Nowak, Dariusz Macedoñski. (foto)

                                                           Stanis³aw Wysoczañski
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XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS
 "BEZPIECZNE

GOSPODARSTWO ROLNE"
BEZPIECZEÑSTWO

 W GOSPODARSTWIE
JEST W CENIE

Zapraszam rolników z województwa opolskiego do udzia³u w
tegorocznej edycji konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rol-
ne". Honorowy patronat nad konkursem obj¹³ Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Pan Bronis³aw Komorowski. Celem kon-
kursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i ¿ycia w gospo-
darstwach rolnych.

Organizatorami konkursu s¹: Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego, Pañ-
stwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje dzia-
³aj¹ce na rzecz poprawy bezpieczeñstwa pracy w gospodar-
stwach rolnych oraz producenci maszyn rolniczych, o ile zade-
klaruj¹ swój udzia³ w organizacji konkursu. W konkursie mog¹
braæ udzia³ osoby pe³noletnie prowadz¹ce produkcyjn¹ dzia³al-
no�æ rolnicz¹.

Konkurs przebiegaæ bêdzie w trzech etapach: regionalnym,
wojewódzkim i centralnym.

Etap regionalny trwa od dnia jego og³oszenia do 17 maja 2013r.
Etap wojewódzki koñczy siê 21 czerwca 2013r.
Warunkiem udzia³u w konkursie jest dokonanie zg³oszenia.

Wype³niony i podpisany formularz nale¿y z³o¿yæ w Oddziale
Regionalnym lub w Placówce Terenowej KRUS w nieprzekra-
czalnym terminie do 8 marca 2013r.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e w dziesi¹tej edycji konkursu tj. w 2012
roku wziê³o udzia³ 21 gospodarstw rolnych z Opolszczyzny.

W ca³ym kraju rywalizowa³y o tytu³ najbezpieczniejszego go-
spodarstwa rolnego 982 gospodarstwa indywidualne. We
wszystkich edycjach uczestniczy³o 13 329 gospodarstw indy-
widualnych. Wspó³organizatorom konkursu sporo satysfakcji
dostarczaj¹ zmiany w gospodarstwach uczestników konkursu i
to, ¿e jego laureaci bêd¹ mieli swoich nastêpców i na�ladowców
dobrych praktyk w rolnictwie, którzy bêd¹ inspirowaæ innych
rolników do dzia³ania, a najwa¿niejszym efektem tej inicjatywy
bêdzie spadek wypadków w rolnictwie.

Komisje konkursowe powo³ane przez dyrektora opolskiego
oddzia³u Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego (KRUS)
- najpierw regionalna, a potem wojewódzka -  wizytowaæ bêd¹
zg³oszone do konkursu gospodarstwa. Oceniony zostanie m.in.
³ad i porz¹dek panuj¹cy w obrêbie podwórek, stan budynków
gospodarskich i maszyn, poziom ich zabezpieczenia, stan pila-
rek tarczowych i ³añcuchowych czy obs³uga i bytowanie zwie-
rz¹t, stan i jako�æ �rodków ochrony osobistej oraz estetyka go-
spodarstw.

Przewidziane s¹ atrakcyjne nagrody, na szczeblu wojewódz-
kim. W zesz³ym roku g³ówn¹ nagrod¹ by³ ci¹gnik FARMTRAC
670DT.

Wszystkie niezbêdne informacje m.in. regulamin konkur-
su znajdziecie Pañstwo na stronie internetowej KRUS:
www.krus.gov.pl równie¿ w Oddziale Regionalnym KRUS w
Opolu i w ka¿dej Placówce Terenowej.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor OR KRUS w Opolu
Jan Krzesiñski

BEZPIECZNIE NA WSI
-POWIEDZ STOP

 UPADKOM!
Zwracam siê z gor¹c¹ pro�b¹ do Dyrekto-

rów Szkó³ Podstawowych naszego wojewódz-
twa o zachêcenie uczniów do udzia³u w III edy-
cji Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczne-
go, który bêdzie przebiega³ pod has³em

"Bezpiecznie na wsi - powiedz STOP upadkom"
Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowañ

zwi¹zanych z prac¹ i zabaw¹ na terenach wiejskich, poszerzanie
wiedzy dzieci na temat bezpieczeñstwa i higieny pracy w gospo-
darstwie rolnym, ze szczególnym uwzglêdnieniem zapobiegania
upadkom, które stanowi¹ najwiêksz¹ grupê wypadków przy pra-
cy rolniczej. Wyrobienie u m³odych ludzi bezpiecznych zacho-
wañ w gospodarstwach rolnych pozwoli w przysz³o�ci zapo-
biec wielu nieszczê�liwym zdarzeniom. Istotnym zamys³em  kon-
kursu jest równie¿ rozbudzanie i rozwijanie wra¿liwo�ci este-
tycznej oraz indywidualnych zdolno�ci twórczych uczniów szkó³
podstawowych.

Uczestnikami konkursu mog¹ byæ uczniowie szkó³ podstawo-
wych w dwóch grupach wiekowych to jest I grupa (klasy 0-3) i
II grupa  (klasy 4-6)

Tegoroczna edycja konkursu przewiduje tworzenie prac pla-
stycznych w konwencji plakatu (format A3), w dowolnej techni-
ce plastycznej. Powinny byæ one opisane na odwrocie imieniem
i nazwiskiem uczestnika. Do pracy nale¿y do³¹czyæ formularz
zg³oszeniowy.

Zawarto�æ plakatów ma uwzglêdniaæ zagro¿enia upadkami
podczas wykonywania ró¿norodnych prac i zabawy w gospo-
darstwie rolnym. Trzeba pamiêtaæ, ¿e na kartce powinien znale�æ
siê sposób wyeliminowania wypadku w powi¹zaniu z porami
roku i okoliczno�ciami, w których do upadku dosz³o. Niestety
do wypadków dochodzi nie tylko na p³askiej nawierzchni, ale
równie¿ podczas schodzenia z drabin, w pomieszczeniach go-
spodarczych, czy podczas obs³ugi maszyn rolniczych i te miej-
sca te¿ powinny byæ wziête pod uwagê.

Bod�cem do udzia³u w Konkursie niech bêdzie fakt, i¿ w 2011
roku Ewa Glik z Rozmierki  zajê³a pierwsze miejsce na szczeblu
centralnym w drugiej kategorii wiekowej (klasy 4 -6).

W zesz³ym roku w województwie opolskim w konkursie wziê-
³o udzia³ 836 uczniów, w ca³ej Polsce przyst¹pi³o do niego 36 916
osób. Pragnê podziêkowaæ jeszcze raz Dyrektorom Szkó³ oraz
opiekunom uczniów za dotychczasowe, bardzo du¿e zaanga¿o-
wanie.

Prace dzieci bêd¹ oceniane dwustopniowo - na etapie woje-
wódzkim, a nastêpnie ogólnopolskim. Pod uwagê bêdzie siê bra³o
przede wszystkim zgodno�æ z tematyk¹ konkursu oraz walory
estetyczne. Pierwszy etap zostanie zakoñczony do 26.03.2013 r.
i jego laureaci otrzymaj¹ nagrody ufundowane przez Dyrektora
Oddzia³u Regionalnego KRUS w Opolu.

O wynikach etapu centralnego i laureatach uhonorowanych
nagrodami Prezesa Kasy poinformuje komisja konkursowa do
koñca czerwca 2013 r. Szczegó³y na temat konkursu mo¿na
znale�æ na stronie:www.krus.gov.pl. Pracownicy  Oddzia³u Re-
gionalnego  i Placówek Terenowych chêtnie udostêpni¹ mate-
ria³y prewencyjne zwi¹zane z bezpieczeñstwem dzieci w gospo-
darstwach rolnych. Prace proszê przesy³aæ lub przekazywaæ do
najbli¿szych Placówek Terenowych  KRUS do 15.03.2012 r.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor OR KRUS w Opolu Jan Krzesiñski
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INFORMACJE KP POLICJI
 USI£OWANIE ZABÓJSTWA ORAZ
ROZBÓJ Z U¯YCIEM NIEBEZPIECZNEGO NARZÊDZIA.
G³ubczyccy policjanci zatrzymali 43-letniego mieszkañca

miasta. Mê¿czyzna jest podejrzewany o usi³owanie zabójstwa i
rozbój z u¿yciem niebezpiecznego narzêdzia.  Grozi mu kara
nawet 25 lat pozbawienia wolno�ci.

21 stycznia oko³o godziny 22:00 dy¿urny Komendy Powiato-
wej Policji w G³ubczycach otrzyma³ informacjê, ¿e w jednym z
mieszkañ na terenie miasta mog³o doj�æ do przestêpstwa. Na
miejsce natychmiast skiero-
wa³ patrol Policji. Kiedy funk-
cjonariusze przybyli pod
wskazany adres na miejscu
by³o ju¿ pogotowie, które
udziela³o mê¿czy�nie pomo-
cy.G³ubczyccy policjanci roz-
poczêli dzia³ania. Funkcjona-
riusze ustalili, ¿e w trakcie li-
bacji alkoholowej pomiêdzy
dwoma mê¿czyznami dosz³o
do sprzeczki. Wtedy 43-latek
mia³ pchn¹æ no¿em w klatkê
piersiow¹ 59-letniego w³a�ciciela mieszkania, po czym uciek³. W
tym czasie kryminalni poszukiwali ju¿ osobê podejrzewan¹ o to
przestêpstwo. Kilka godzin pó�niej 43-latek by³ w rêkach Policji.
Zosta³ osadzony w policyjnym areszcie.

Mê¿czyzna us³ysza³ zarzut usi³owania zabójstwa oraz rozboju
z u¿yciem niebezpiecznego narzêdzia. Grozi mu teraz kara do 25
lat pozbawienia wolno�ci.

 SZYBKA REAKCJA G£UBCZYCKICH POLICJANTÓW
URATOWA£A ̄ YCIE 25-LETNIEMU MIESZKAÑCOWI NA-
SZEGO POWIATU.

W poniedzia³ek 28 stycznia 2013 roku , po godzinie 22. dy¿ur-
ny KPP w G³ubczycach otrzyma³ telefoniczne zg³oszenie od
mieszkañca pobliskiej miejscowo�ci, o tym, ¿e chce pope³niæ
samobójstwo. Z tre�ci rozmowy wynika³o, ¿e mê¿czyzna znajdu-
je siê w stanie depresyjnym i ma powa¿ne problemy rodzinne.
Oficer dy¿urny m³.asp. Dariusz Rubczyñski prowadzi³ rozmowê
z 25- latkiem przez 20 minut, a w miêdzyczasie funkcjonariusze

ustalali kim jest mê¿czyzna i gdzie mieszka. Kiedy uda³o siê
ustaliæ miejsce zamieszkania dy¿urny natychmiast pod wskaza-
ny adres wys³a³ policjantów oraz pogotowie ratunkowe. Na miej-
scu funkcjonariusze zastali mê¿czyznê z ran¹ ciêt¹ rêki. Udzielo-
no mu natychmiast pomocy medycznej. Przyby³e na miejsce po-
gotowie ratunkowe zabra³o mê¿czyznê do szpitala w Branicach.
Jego ¿yciu nie zagra¿a ju¿ ¿adne niebezpieczeñstwo..

 2 lutego na hali  sportowej  ZOKIS w  G³ubczycach    zosta³
rozegrany " XIV Turniej Pi³ki No¿nej S³u¿b Munduro-

wych", którego organizatorem by³a Komenda Powiatowa Poli-
cji w  G³ubczycach. G³ubczyccy policjanci zdobyli II miejsce w
Turnieju Pi³ki No¿nej

  Na hali sportowej w ZOKIS   odby³ siê XIV Turniej Pi³ki
No¿nej S³u¿b Mundurowych . Do rozgrywek zg³osi³o siê sze�æ
dru¿yn - funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w G³ub-
czycach, Zak³adu Karnego, Stra¿y Po¿arnej, Stra¿y Granicznej,
Stra¿y Miejskiej oraz Dru¿yna Oldbojów. Celem turnieju by³a

integracja funkcjonariuszy s³u¿b mundurowych, popularyzacja
i promowanie pi³ki no¿nej oraz rywalizacji fair play, jako alterna-
tywa na aktywne spêdzanie czasu wolnego, zawody sportowe
pi³ki no¿nej, jako forma doskonalenia zawodowego w zakresie
rozwijania sprawno�ci fizycznej funkcjonariuszy ró¿nych s³u¿b.

Po zakoñczonych rozgrywkach I miejsce wywalczy³a dru¿yna
Zak³adu Karnego II funkcjonariusze Komendy Powiatowej Poli-
cji, natomiast III m.  Stra¿ Miejska, IV Stra¿ Graniczna, V Dru¿yna
Oldbojów, VI Stra¿ Po¿arna.

 W NOCY Z 26/27 STYCZNIA W G£UBCZYCACH n/n
sprawca dokona³ zniszczenia pow³oki lakierniczej oraz uszkodzi³
4 opony poprzez przeciêcie w poje�dzie marki Peugeot.

 W NOCY Z 29/30 STYCZNIA  W G£UBCZYCACH
 n/n sprawca dokona³ zniszczenia 4 opon poprzez przeciêcie w

poje�dzie  VW Golf. .W DNIU 23 STYCZNIA dy¿urny KPP w
G³ubczycach otrzyma³ informacjê o postrzeleniu siê mê¿czyzny
w domu. Policjanci, którzy przybyli na miejsce zdarzenia zastali -
84 - letniego mê¿czyznê z ran¹ klatki piersiowej. Mê¿czyzna na-
tychmiast po udzieleniu pomocy przez zespó³ pogotowia zosta³
przewieziony do Szpitala  Rejonowego w K-Ko�lu. Ze wstêp-
nych ustaleñ wynika, ¿e mê¿czyzna móg³ targn¹æ siê na w³asne
¿ycie. Funkcjonariusze na miejscu zabezpieczyli pistolet maszy-
nowy z II Wojny �wiatowej wraz z amunicj¹. Na miejscu zosta³y
wykonane czynno�ci pod nadzorem Prokuratora.

m³. asp. mgr Wojciech Nowakowski Tel.798032502

W GADZOWICACH  M£ODZIE  ̄SZKOLNA ROZPOCZÊ£A FERIE ZIMOWE OD ZORGANIZOWANIA WSPÓLNEJ
ZABAWY I KONKURSU NA �NIEGU, KTÓREGO EFEKTY ZDOBI£Y  WSPÓLNE MIEJSCA WE  WSI DO KOÑCA ZIMY

NĪ EJ FOTO NIEZNANEGO AUTORA
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¯YJCIE BABUNIU I DZIADZIUNIU
 STO LAT ALBO D£U¯EJ
Okres �wi¹t Bo¿ego Narodzenia to ju¿ tradycyjnie czas kolêdowania  i

jase³ek wystawianych przez dzieci z Przedszkola nr 2.  W tym roku grupa
"Tygrysków" po³¹czy³a  jase³ka z obchodami Dnia Babci i Dnia Dziadka.

Dzieñ 18 stycznia by³ wyj¹tkowy w
naszej grupie, poniewa¿ w³a�nie wte-
dy "Tygryski" przyjmowa³y nieco-
dziennych go�ci - swoje Babcie i swo-
ich Dziadków. Dzieci od�wiêtnie ubra-
ne i przebrane w stroje anio³ów, pa-
stuszków, królów, no i oczywi�cie
Maryjê i Józefa, oczekiwa³y na przy-
bycie go�ci i rozpoczêcie
przedstawienia. O godzinie
10.00 wyruszyli�my do sali
"Kubusiów", gdzie dziad-

kowie czekali ju¿ na nas przy zastawionych s³odkim poczêstunkiem
sto³ach, a przepiêkny wystrój sali wprowadza³ wszystkich w �wi¹-
teczny nastrój.

Przy d�wiêkach kolêdy "Cicha noc" rozpoczêli�my program
 artystyczny. By³o s³owo mówione, �piew kolêd i �wi¹teczny
nastrój. Na koniec programu dzieci podarowa³y Babciom i Dziad-
kom laurki oraz z³o¿y³y ¿yczenia:
"¯yjcie Babuniu i Dziadziuniu sto lat albo d³u¿ej,
B¹d�cie szczê�liwi i weseli, zdrowie niech Wam s³u¿y"
Widownia nie kry³a wzruszenia - wnuczêta spisa³y siê na medal.

Jednak to nie koniec atrakcji tego dnia, bowiem w godzinach popo³udniowych
dzieci mia³y innych go�ci - swoich rodziców. Im tak¿e przedstawiono jase³ka.
Ka¿dy rodzic mia³ okazjê zobaczyæ swojego ma³ego artystê i nagradzaæ go
gromkimi brawami. Oba spotkania przebiega³y w mi³ej i serdecznej atmosferze,
a to za spraw¹ naszych ma³ych wykonawców, którzy odgrywali swoje role
najpiêkniej jak potrafili oraz ich go�ci.     Olga Wiercioch Przedszkole Nr 2

 "¯YWOT �W. MIKO£AJA"
19 stycznia 2013 r. w Domu ludowym w Bog-

danowicach, odby³o siê spotkanie op³atkowo - ko-
lêdowe. Cech¹ charakterystyczn¹ corocznych
uroczysto�ci s¹ przedstawienia jase³kowe, a
których motyw przewodni zmienia siê co roku.
W obecnym  jako roku wiary, tytu³ brzmia³
"¯ywot �w. Miko³aja" To niezwykle barwne wi-
dowisko w wykonaniu m³odzie¿y gimnazjalnej,
dzieci i przedszkolaków wykonane z wielkim pie-
tyzmem scenicznym, muzyk¹ kolêd polskich, przy-
ku³o uwagê ca³ej �wietlicy wype³nionej po brze-
gi do ostatniego miejsca. W�ród widowni tak licz-

nie zgromadzonej, byli obecni znamienici go�cie,
m.in ks. Werbista Henryk Ka³u¿a z Nysy, oraz
nasz d³ugoletni proboszcz parafii w Bogdanowi-
cach, ks. Adam Szubka.

Spektakl rozpoczêty w godzinach wieczornych
doskonale oddawa³ wspomnian¹ tematykê, nie
tylko ¿ycie �w. Miko³aja, ale równie¿ tradycjê
chrze�cijañstwa zrodzon¹ na przestrzeni wieków.
Owacje przedstawieniu da³a sala, gdy w koñco-
wej scenie �w. Miko³aj k³ania siê wraz z pasterza-
mi, którzy ofiaruj¹ �wiat³o nowo narodzonej dzie-
cinie przy intonacji kolêdy "Bóg siê rodzi"

Ile¿ tu historycznej prawdy i patriotyzmu -
mówi³ ks. Ka³u¿a na koniec.

Serca nam ros³y gdy wiceburmistrz G³ubczyc
Mariusz Mróz,   mówi³, ¿e bêd¹c tu ju¿ kilka razy
z rzêdu, za ka¿dym razem jest oczarowany urod¹
strojów, bogactwem tre�ci, a tak¿e fabu³¹.

Jak¿e mo¿e byæ inaczej, gdy organizacj¹ zaj-
muje siê, jak co roku  Stanis³awa Mrzyg³ód, nasz
animator kultury wiejskiej, a my jeste�my jej po-
mocnikami, oraz sekretarzami, jako rada so³ecka,
parafialna i Ko³o Gospodyñ Wiejskich. Tak na-
prawdê gramy co roku, lecz tym razem by³o jesz-
cze uroczy�ciej, z wiêksz¹ pasj¹ i mi³o�ci¹ a po-
tem wspólne kolêdowanie do rana i do ko�cio³a,
dzieliæ siê chrze�cijañsk¹ rado�ci¹, tak na co
dzieñ, a¿ do nastêpnego roku, gdy znowu zagra-
my.

Marek Gorczyca, so³tys wsi Bogdanowice,
oraz przewodnicz¹cy rady parafialnej.

DZIEÑ KUBUSIA PUCHATKA
18 stycznia najs³ynniejszy mi� �wiata, amator "ma³ego co nieco" Kubu�

Puchatek mia³ swoje �wiêto. Zosta³o ono ustanowione na pami¹tkê urodzin
jego twórcy- Alana Alexandra
Milne'a.   Ten dzieñ nasze
Przedszkole nr 2, które dumnie
nosi imiê Kubusia Puchatka
obchodzi³o w sposób szczegól-
ny. Kubu� zasiad³ na honoro-
wym miejscu - na tronie, do-
sta³ koronê i szarfê -  ,,król
dnia".

Przedszkolaki z grupy "Przy-
jaciele Krzysia" przyodzia³y
stroje przebieraj¹c siê za boha-
terów Stumilowego Lasu i zor-
ganizowa³y "Kubusiow¹ Para-

dê". Z przygotowanymi wcze�niej smacznymi galaretkowymi deserami w kszta³cie
ulubionego misia i innymi smako³ykami odwiedzi³y dzieci w innych grupach
czêstuj¹c je "ma³ym co nieco"- ale¿ by³o smacznie!

Dzieci ze wszystkich grup odwiedza³y  Kubusia, wrêcza³y przepiêkne laurki,
prezenty wykonane samodzielnie, �piewa³y piosenki, a i nie zabrak³o ulubione-
go przysmaku Misia- s³odkiego miodziku oraz pami¹tkowych zdjêæ.

    Wszystkie dzieciaki kochaj¹ Misia o Bardzo Ma³ym Rozumku i dlatego z
wielk¹ rado�ci¹ razem z nim obchodzi³y jego �wiêto. Uciecha by³a niecodzien-
na, a w trakcie parady nie zabrak³o g³o�nej muzyki i wspólnego �piewu wy-
chwalaj¹cego naszego bohatera.                                            Bernadetta Bryl
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ZESPÓ£ "MARIEL"
W ZAK£ADZIE KARNYM

18 stycznia br. odby³ siê w ZK koncert Bo¿onarodzeniowy
przygotowany przez Mariê Farasiewicz, a wykonany przez ze-
spó³ wokalno-instrumentalny "MARIEL" oraz aktorów teatru
"Tradycja" Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w G³ubczycach.

Zespó³ teatralny "Tradycja" wyst¹pi³ po raz kolejny w Zak³a-
dzie Karnym w G³ubczycach. M³odzie¿ dzia³aj¹ca w grupie przy-
gotowa³a - specjalnie na t¹ okazjê - godzinny program kabareto-
wo muzyczny. Spektakl zosta³ odegrany w auli S¹du Rejonowe-
go w G³ubczycach dla grupy osadzonych tutejszego zak³adu.

Spotkanie odby³o siê w ramach zajêæ kulturalno - o�wiato-
wych i mia³o na celu rozbudziæ w�ród osadzonych potrzeby
poznawcze i modele spo³ecznie akceptowanego sposobu spê-
dzania czasu wolnego.

W programie koncertu obok nowoczesnych pastora³ek i wier-
szy autorstwa Marii Farasiewicz, zabrzmia³y tak¿e tradycyjne
kolêdy. Zespó³ "Tradycja" zaprezentowa³ barwne widowisko pt.
"Herody", przywo³uj¹ce piêkn¹ polsk¹ tradycjê bo¿onarodze-
niowo - noworoczn¹.

 W koncercie wyst¹pili miêdzy innymi: rodzeñstwo - Maria
Farasiewicz i Wies³aw Wierzba, Beata Krzaczkowska, Kazimierz
£ankowski, Monika Sabatowicz i Mieczys³aw Zaj¹c, Micha³
Bezpalco, Agata Zió³kowska, Krzysztof Konieczny, Iwona Hali-
kowska, Micha³ Salawa, Damian Wo³owczyk oraz Robert Kud³a.

Dziêki takim ludziom dobrej woli mo¿liwa jest realizacja na-
szych celów i zamierzeñ. W imieniu administracji oraz osadzo-
nych w Zak³adzie Karnym w G³ubczycach wyra¿amy g³êbok¹
wdziêczno�æ za ofiarowan¹ pomoc, zaanga¿owanie i ¿yczliwo�æ,
¿ycz¹c jednocze�nie powodzenia w realizacji ¿yciowych i arty-
stycznych przedsiêwziêæ

                       Tekst i zdjêcia: m³. chor. Bart³omiej Kawulok

STRZELCY W �L¥SKIM ODDZIA-
LE STRA¯Y GRANICZNEJ

 5 lutego po raz kolejny funkcjonariusze �l¹skiego Oddzia-
³u Stra ¿y Granicznej w Raciborzu go�cili cz³onków Zwi¹zku
Strzeleckiego z Jednostki Strzeleckiej 3009 w G³ubczycach.

W trakcie wizyty m³odzi ludzie w mundurach mogli wypróbo-
waæ swoje umiejêtno�ci na strzelnicy, gdzie pod okiem instruk-
torów, strzelali z pistoletów pneumatycznych a dla trzech najcel-
niej trafiaj¹cych przygotowano nagrody . Specjalnym punktem
wizyty by³a pogadanka o zadaniach Stra¿y Granicznej, wzboga-
cona prezentacj¹ obrazuj¹c¹ dzia³ania , strukturê Oddzia³u i ca³ej
Stra¿y Granicznej. Uzupe³nieniem spotkania by³o obejrzenie eks-
ponatów zgromadzonych w Sali Tradycji �l¹skiego Oddzia³u
Stra¿y Granicznej.

Tego typu spotkania s ¹ elementem sta³ej wspó³pracy Zwi¹z-
ku Strzeleckiego ze Stra¿¹ Graniczn¹, usankcjonowanej specjal-
nym porozumieniem zawartym na szczeblu kierownictwa "Strzel-
ca" i Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej. Celem wspó³pracy
jest ze strony Stra¿y Granicznej przede wszystkim pomoc i wspie-
ranie dzia³añ Zwi¹zku Strzeleckiego w zakresie rozwijania w�ród
dzieci i m³odzie¿y postaw patriotycznych i spo³ecznych, a tak¿e
propagowania s³u¿by w Stra¿y Granicznej m.in. poprzez rozwija-
nie umiejêtno�ci i zainteresowañ cz³onków organizacji oraz pod-
noszenie poziomu ich wiedzy na temat formacji.

Z powa¿aniem Rzecznik Prasowy �l¹skiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej w Raciborzu st.chor. SG Daniel Bartusik
                                                 tel. 32 414 4010, 665998805,
                          e-mail: rzecznik.slaski@strazgraniczna.pl

REKLAMA W G£OSIE G£UBCZYC
 G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o zasiêgu gminy,
w formacie A4 z ok³adk¹ w kolorze. Ukazuje siê na prze³omie
miesiêcy w nak³adzie 1200 egz. oraz w wersji elektronicznej.
Reklamy - tylko czarno bia³e na wewnêtrznych stro-
nach - podstawowy modu³ - w  ramce 9x9cm, jednora-
zowa edycja   100,00z³ +VAT, przy wiêkszej ilo�ci edy-
cji cenê mo¿na negocjowaæ.
   Tre�æ reklam nadsy³aæ  w wersji elektronicznej w pliku JPG
(rozdz. 300dpi) na adres e-mail "janwac @o2.pl", w terminie
do 15. ka¿dego miesi¹ca na miesi¹c nastêpny, wraz z poda-
niem "parametrów" niezbêdnych do wystawienia  RACHUN-
KU  (od stycznia 2013)  przez Miejski O�rodek Kultury.

 BIBLIOTEKA MIEJSKA I GMINNA
 W G£UBCZYCACH  RATUSZ IIP

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

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

Oddzia³ dla dzieci pn.8.00-16.00 wt-pt.10.-18.00
Inne dane dotycz¹ce dzia³alno�ci Biblioteki

 na stronie internetowej
http://www.glubczyce.e-bp.pl/

Mo¿na znale�æ tam katalogi online, aktualno�ci,
wydarzenia, opinie, statystyki itp.
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STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ HARCERSTWA
W G£UBCZYCACH

NR KRS: 0000151717
         PRZEKA¯ 1% DLA HARCERSTWA

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

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

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

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

  W dniach 28.01-09.02.2013 roku Komenda Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskie-
go i Stowarzyszenie Przyjació³ Harcerstwa w G³ubczycach by³o organizatorem
HARCERSKIEJ AKCJI ZIMOWEJ 2013. Zorganizowanie tak du¿ej akcji dla
dzieci i m³odzie¿y z terenu miasta i gminy G³ubczyce nie by³oby mo¿liwe, gdyby
nie pomoc finansowa Urzêdu Miejskiego  i  Kuratorium O�wiaty w Opolu. Sztab
akcji mie�ci³ siê w Ratuszu Miejskim  w sali �Pod Anio³em�. Nad bezpieczeñ-
stwem i sprawnym funkcjonowaniem przebiegu akcji czuwa³o 16 instruktorów
oraz 18 harcerzy starszych i wêdrowników.

 Go�æmi honorowymi Harcerskiej Akcji Zimowej 2013 byli: Radny Sejmiku Wojewódzkiego Zbigniew Zió³ko, Burmistrz G³ubczyc
Jan Krówka, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk, Przewodnicz¹ca Komisji O�wiaty Rady Miejskiej Barbara Pie-
chaczek oraz Prezes Zarz¹du Miejsko Gminnego OSP w G³ubczycach dh Adam Buchaniec.

W akcji wziê³o udzia³ ok. 1600 dzieci. Uczestnicy HAZ mieli codziennie zagwarantowane drugie �niadanie oraz wiele atrakcji polegaj¹-
cych na umileniu dzieciom czasu poprzez zajêcia plastyczne, rysunkowe, zajêcia �wietlicowe: gry, zabawy, konkursy, karaoke, indeks
sprawno�ci fizycznej oraz zajêcia sportowe. Ponadto dzieci i m³odzie¿ mia³y mo¿liwo�æ uczestniczenia w grach terenowych na terenie
miasta i gminy G³ubczyce.Najwiêkszym jednak powodzeniem cieszy³y siê wyjazdy do Raciborza na lodowisko i turnieje pi³ki na hali ZOKIS.

¯o³nierze z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej zorganizowali dzieciom pogadankê na temat misji pokojowych z pokazem
sprzêtu bojowego i wyposa¿enia ¿o³nierzy w czasie s³u¿by codziennej i na misjach pokojowych. Funkcjonariusze �l¹skiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu zorganizowali pogadankê na temat funkcjonowania Stra¿y Granicznej, pokazali sprzêt i
wyposa¿enie, który codziennie u¿ywaj¹ w swojej pracy. W czasie ferii zimowych m³odzie¿ mia³a równie¿ mo¿liwo�æ zwiedzania
Powiatowej Komendy Policji . Podczas wizyty dzieci mog³y zapoznaæ siê z jej funkcjonowaniem. Harcerze zostali oprowadzeni po
komendzie oraz obserwowa³y pracê oficera dy¿urnego. Ponadto dzieci mia³y mo¿liwo�æ zapoznania siê z wyposa¿eniem policjantów
i radiowozu. Dodatkowo dzieci i m³odzie¿ odwiedzili równie¿ Powiatow¹ Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹.

. Dzieciom zosta³ zademonstrowany sprzêt po¿arniczy oraz przedstawione zasady bezpieczeñstwa przeciwpo¿arowego oraz pokaz
szybkiej akcji bojowej np. wyjazd do po¿aru. Dodatkowym elementem HAZ by³a pogadanka prowadzona przez Stacjê Sanitarno-
Epidemiologiczn¹ z G³ubczyc na temat zdrowego stylu ¿ywienia. Dziêki temu dzieci zdoby³y niezbêdn¹ wiedzê dotycz¹c¹ prawid³o-
wego od¿ywiania. Placówka wizytowana by³a przez Kuratorium O�wiaty w Opolu, Stacjê S-E z G³ubczyc.  (foto str.20)

Komenda Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego i Stowarzyszenie Przyjació³ Harcerstwa w G³ubczycach
s k ³ a d a

serdeczne podziêkowania Sztabowi H A Z, instruktorom ZHP, nauczycielom, dyrektorom szkó³.
Dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, Komendantowi �l¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu,

Komendantom Stra¿y Po¿arnej i Policji w G³ubczycach.
Dziêkujemy TV G³ubczyce, Radiu Opole, G³osowi G³ubczyc oraz Nowej Trybunie Opolskiej za informowanie

 mieszkañców G³ubczyc o przeprowadzanej Harcerskiej Akcji Zimowej 2013
Sk³adamy równie¿ podziêkowania sponsorom i przyjacio³om harcerstwa za bezcenn¹ pomoc w czasie trwania HAZ 2013

                                                                                                                                                       Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!

Komenda Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w G³ubczycach ze smutkiem zawiadamia,
¿e w dniu 16.02.2013 roku w Ko�ciele Parafialnym pw. Trójcy �wiêtej we W³odzieninie odby³o siê

OSTATNIE PO¯EGNANIE DRUHA HARCMISTRZA MIECZYS£AWA BROCZKOWSKIEGO
wieloletniego Komendanta Hufca i twórcê wielu programów zlotów obozów harcerskich, alertów,

 budowniczego Krzy¿a Harcerskiego, propagatora naszego regionu, tradycji i obyczajów �l¹ska Opolskiego.
Druhu Mieczys³awie ¿egnamy Ciê z ¿alem dedykuj¹c s³owa piosenki instruktorskiej:

 "Kto raz przyja�ni pozna³ moc, nie bêdzie trwoni³ s³ów, przy innym ogniu w inn¹ noc do zobaczenia znów".
                                                                         £¹czymy siê w bólu z Rodzin¹ i najbli¿szymi  Zuchy, Harcerze, Instruktorzy,
                                                                                                                                            Komenda Hufca ZHP G³ubczyce
                                                                                                                                               Czuwaj! hm. Ryszard Kañtoch



         Marzec 2013  nr 3/238 17

6. 02. na hali  ZOKiS-u odby³ siê Turniej Pi³ki No¿nej M³o-
dzików (r. 2000 i m³odsi), organizowany przez G³ubczycki Pod-
okrêg Pi³ki No¿nej dla reprezentantów gmin naszego powiatu.

G m i n ê
G³ubczy-
ce repre-
zentowa-
³a dru¿y-
na Polo-
nii która
zagra³a w
nastêpu-
j ¹ c y m
sk³adzie:
Po�niak
R o b e r t
(br) - Cu-

ry³o Jakub, Kuklewicz Szymon, Toporowski Dawid, Makselan
Jakub, Cury³o Szymon, Kobylañski Simon, Wiciak B³a¿ej, Ko³o-
dyñski Szymon, Koziara Mateusz (II br).Podopieczni Tomasza
Makarskiego i Przemka Michalaka zajêli w turnieju II miejsce,
rozgrywaj¹c nastêpuj¹ce mecze: Kietrz - Polonia G³ubczyce 0:1,
Branice - Polonia G³ubczyce 2:2, Baborów - Polonia G³ubczyce
2:1, Strzelcy bramek dla Polonii: Toporowski Dawid -3,  Kukle-
wicz Szymon -1, Koñcowa klasyfikacja Turnieju: 1.Kietrz, 2.Po-
lonia G³ubczyce, 3.Branice, 4.Baborów.

4 lutego na hali ZOKiS-u odby³ siê Turniej Pi³ki No¿nej
Trampkarzy (rocznik 1998 i m³odsi),organizowany przez G³ub-
czycki Podokrêg Pi³ki No¿nej.

W za-
w o d a c h
b r a ³ o
udzia³ 8
dru¿yn z
powiatu
g ³ u b -
czyckie-
go. Pod-
opieczni
Wies³awa
Frydryka
i Przemy-
s³awa Mi-
cha laka

rozegrali w grupie 2 mecze: Polonia G³ubczyce - Kietrz II 2-1
Polonia G³ubczyce - Stal Grobniki 7-0

Po zajêciu pierwszego miejsca w grupie, nasza dru¿yna roze-
gra³a mecz fina³owy ,w którym pokona³a pierwsz¹ dru¿ynê Kie-
trza w rzutach karnych 4-3.W regulaminowym czasie gry by³
remis 0 - 0. Sk³ad Polonii: Mirga Krzysztof br., Krawiec Maciej,
Bieniasz Filip, Rubczyñski Jaros³aw, Salomonik Kamil, Gaczkow-
ski £ukasz, Wachniewski Pawe³, Nowacki Kamil, Raczkowski
Dominik

Kolejno�æ dru¿yn po  turnieju:
1. KS Polonia G³ubczyce, 2. GLKS Kietrz I, 3. MGKS
Cukrownik Baborów, 4. GLKS Kietrz II, 5. Stal Grobniki,
 6. LZS Lisiêcice, 7. LZS Kresowinaka Nowa Wie�,
8. Start Bogdanowice - dru¿yna nie stawi³a siê na turnieju

TURNIEJ PI£KI NO¯NEJ
M£ODZIKÓW

ZK G£UBCZYCE - PODWÓJNE Z£OTO
DLA  ZAK£ADU KARNEGO

 Dru¿yna pi³karska Zak³adu Karnego w G³ubczycach ogra-
³a wiêzienników z okrêgu opolskiego oraz mundurowych po-
wiatu g³ubczyckiego.

  W XIV turnieju Mistrzostwa Pi³ki Halowej S³u¿b Munduro-
wych Powiatu G³ubczyckiego udzia³ wziê³y dru¿yny S³u¿by
Wiêziennej, Policji, Stra¿y Po¿arnej, Stra¿y Miejskiej, Stra¿y Gra-
nicznej oraz Weteranów.  Najlepsz¹ dru¿yn¹ okazali siê funkcjo-
nariusze g³ubczyckiego zak³adu karnego. By³o to w historii roz-
grywek ju¿ trzecie  zwyciêstwo wiêziennej kadry. Drugie miejsce
- po zaciêtym meczu z nasz¹ ekip¹ - zaj¹³ team z Policji. Na trze-
ciej lokacie uplasowa³ siê zespó³ Stra¿y Miejskiej. Nale¿y nad-
mieniæ, i¿ nasz zak³ad po 14  rozegranych turniejach jest na
pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej.  Takie spotkania
funkcjonariuszy maj¹ na celu nie tylko wyzwolenie rywalizacji
sportowej, ale tak¿e integracjê wszystkich s³u¿b mundurowych
naszego powiatu, a co za tym idzie - lepsze funkcjonowanie i
koordynowanie dzia³añ i obowi¹zków s³u¿bowych w tej jak¿e
trudnej i odpowiedzialnej s³u¿bie.

Nie jest to jedyny sukces naszej dru¿yny. W dniu
01.02.2013r. w Strzelcach Opolskich zosta³y rozegrane XXII
Mistrzostwo Okrêgu Opolskiego S³u¿by Wiêziennej w pi³ce
Halowej 2013. Nasza ekipa rozgromi³a wszystkich rywali zdoby-
waj¹c Mistrzostwo Okrêgu Opolskiego.

                          Tekst i zdjêcia: m³. chor. Bart³omiej Kawulok

BANK SPÓ£DZIELCZY
 ZAPRASZA DO SWOICH PLACÓWEK:

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

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

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

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

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

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

SEM WWW.BSGLUBCZYCE.PL
WSZELKIE OP£ATY ORAZ PRZELEWY DOKONANE ZA

PO�REDNICTWEM E-BANKU KOSZTUJ¥ TYLKO 50 GROSZY.
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Serdecznie Witamy 22 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

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

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

G£OS G£UBCZYC  Z DOSTAW¥  DO DOMU
Je�li nie chcesz  "polowaæ" w sklepach na G³os G³ubczyc, mo¿esz

mieæ dostawê do domu (równie¿ za granicê) w wersji elektronicznej,
 prze�lij swój adres e-mail na adres redakcji � janwac@o2.pl �
GG w  wersji elektronicznej  w pliku  PDF zajmuje  ok. 2 MB,
ca³y  w kolorze,  dotrze wcze�niej ni¿  wersja     papierowa do

sklepów.

.
OBECNIE W KRAKOWIE - PODGÓRZU  W SALONIE
ARTYSTYCZNYM DERMINATOR BIEGNIE WYSTA-

WA EWY KALINOWSKIEJ - MAÆKÓW.
 NA WYSTAWÊ PROWADZI LINK

 HTTP://PODGORZE.PL/GRA-W-ZYCIE-EWY-
KALINOWSKIEJ-MACKOW/

Biernat Filip s.Marty
Chró�cielów

13.01.2013 16.35 3300-58

Hawron  Maja
c.Justyny Lisiêcice

23.01.2013 19.18 4400-62

Joszko Joanna
c.Anety Lisiêcice

15.01.2013 8.55 3750-60

Klimek Milena
c.Eweliny G³ogówek

23.01.2013 12.25 3400-58

Kluz Zuzanna
c.Sandry G³ubczyce

02.01.2013 4.40 3100-56

Kondratowicz Miko³aj
s.Karoliny Kietrz

29.01.2013 16.55 3600-57

Kubat Tomasz
s.Aleksandry Grobniki
09.01.2013 9.10 3150-57

Lena ̄ e³udkowska
c.Karoliny Lisiêcice

21.01.2013 8.15 3300-52

Machi Franciszek
s.Anny G³ubczyce

21.01.2013 10.20 3200-55

Nowak Fabian
s.Magdaleny Kietrz

13.01.2013 19.15 3200-57

Opyd Wojciech
s.Anny Kietrz

24.01.2013 11.55 2850-52

Pal Micha³
s.Moniki Ciermiecice

08.01.2013 21.05 2600-51

Piasecka Julia c.Kata-
rzyny Kwiatoniów

12.01.2013 14.40 4100-58

Ple�niarski Bartosz
s.Marty G³ubczyce

23.01.2013 17.15 3250-56

Porwol  Oskar
s.Joanny Boboluszki

20.01.2013 5.00 3700-57

Sad³o Micha³
s.Alicji Dzieæmarów

24.01.2013 9.00 3400-55

Sztreker Ma³gorzata
c.Sylwi

Nowa Cerekwia
03.01.2013 5.50 3670-56

Wróbel Karol
s.Emilji Gadzowice

12.01.13 11.55  3000-54

Wróblewski Dominik
s.Moniki G³ubczyce

24.01.2013 13.55 3550-56

Zajdel Aleksandra
c.Barbary Kietrz

17.01.2013 9.00 3400-55
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