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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

Na Wielkanoc  i nie tylko
To nie bêd¹ ¿yczenia z telefonu komórkowego
O zaj¹czku i ³akociach w koszyczku,
Lecz pozwolê sobie na w³asne przemyœlenia
Z nutk¹ refleksji o cz³owieku.
Zwracam siê do Was drodzy przyjaciele
Zwracam siê do Was lokalna spo³ecznoœci,
Niech Zmartwychwsta³y Pan, Baranek bez skazy,
W domach Waszych zagoœci.
Niech Ten, który œmieræ zwyciê¿y³,
Obdarzy Was swymi darami
Niech da Wam moc i si³ê,
Byœcie umieli gospodarowaæ sercami.
Niech Alleluja radoœci¹ nape³nia
Ka¿d¹ rodzinê, ka¿dego cz³eka,
A memento mori przypomina,
¯e wiecznoœæ czeka na cz³owieka.
Zbawienie w efekcie cierpienia;
Wielkiej Nocy spe³nienie
Nadziej¹ dla chrzeœcijanina.
Niech dobro zwyciê¿a z³o,
A Anio³ Mi³oœci przybywa
I obdarzy ³askami,
Pog³êbi chwiejn¹ wiarê
I wznieci ducha Bo¿ej bojaŸni.
Codziennoœæ nie szczêdzi trosk,
Trzeba wiêc chwil radoœci;
Niech oto zrozumienie i ludzka ¿yczliwoœæ
Ciemne strony egzystencji rozjaœni¹.
W dobrym zdrowiu czas niech up³ywa,
A spojrzenie w przysz³oœæ -
Optymizmem napawa !
Maria Farasiewicz Robótki rêczne Danuty Danylczuk

KGW Pomorzowice
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       20 marca w sali widowisko-
wej Miejskiego Oœrodka Kultu-
ry  odby³ siê koncert charytatyw-
ny z okazji 1-go Dnia Wiosny
"Otwarte serca" zorganizowa-
ny po raz kolejny przez Zespó³
Szkó³ Mechanicznych  pod kie-
rownictwem Marii Farasiewicz
przy wspó³udziale Zespo³u Szkó³
Centrum Kszta³cenia Rolnicze-
go oraz Liceum Ogólnokszta³c¹cego we wspó³pracy z MOK.
      Celem tegorocznej edycji koncertu by³o wsparcie dzia³alno-
œci Franciszkañskiego Oœrodka Pomocy Dzieciom
       Ju¿ miesi¹c przez koncertem w g³ubczyckich szko³ach po-
nadgimnazjalnych rozpoczê³y siê tzw. kole¿eñskie zbiórki pie-
niê¿ne na cegie³ki w kwocie od 5 z³ wzwy¿. W akcjê w³¹czyli siê
uczniowie, absolwenci, nauczyciele, pracownicy administracji i
obs³ugi oraz prywatni darczyñcy. W efekcie zebrano nastêpuj¹-
ce kwoty: "Mechanik" - 2000 z³, "Rolniczak" - 620 z³, "Ogólniak"
- 315 z³. Z kolei w MOK przed samym koncertem kwestuj¹ca do
puszek m³odzie¿ zebra³a kwotê 600 z³. Do akcji "Otwarte serca"
w³¹czy³y siê te¿ dzieci i nauczyciele ze Stowarzyszeniowej Szko-
³y Podstawowej klas I-III w Klisinie ofiaruj¹c 150 z³. Ogó³em
zabrana kwota wynios³a 3685 z³ W trakcie trwania koncertu suma
ta zosta³a z³o¿ona przez dyrektorów Jana £atê, Dorotê Wierzbê i
Tadeusza Eckerta oraz Mariê Farasiewicz na rêce O.dyr. F.O.P.Dz.
- Mieczys³awa Lenarda, który w ciep³ych s³owach wyrazi³ sw¹
wdziêcznoœæ za organizacjê przedsiêwziêcia, ofiarnoœæ, dobre
serce i pomoc okazan¹ Oœrodkowi.
         W bogatym i barwnym programie koncertu mo¿na by³o
zobaczyæ wiele ró¿norodnych form artystycznych. Nie mog³o
zabrakn¹æ œpiewu, tañca, recytacji czy zabawnych scenek kaba-

retowych. Po-
nadto zapre-
zentowa³a siê
równie¿ nasza
g ³ u b c z y c k a
P a ñ s t w o w a
Szko³a Mu-
zyczna I stop-
nia jak te¿ wy-
st¹pi³ iluzjoni-

sta EL-MADO. Nuta liryczna, klasyczna i komediowa z motywem
przewodnim wiosny w scenerii piêknych pejza¿y seniora Bronis³a-
wa Skrzyñskiego. Licznie zgromadzona i ¿ywio³owo reaguj¹ca pu-
blicznoœæ gromkimi brawami nagradza³a wystêpuj¹cych.
    "Otwarte serca" to lekcja zrozumienia, ofiarnoœci, dobro-
ci i otwarcia siê na potrzeby innych. Dla m³odzie¿y naszych
szkó³ to tak¿e atrakcyjna forma przywitania 1-go Dnia Wio-
sny i spêdzenia tzw. dnia wagarowicza.
    A w koncercie charytatywnym wyst¹pili: inicjatorka i prowa-
dz¹ca program Maria Farasiewicz; Beata Krzaczkowska; Akto-
rzy Teatru TRADYCJA (Micha³ Bezpalko, Micha³ Salawa, Kamil
Bojkowski, Mateusz Koœcielny, Mietek Zaj¹c); Kamil KaŸmier-
czak, Adrian Bedryj, Aleksandra Richter, Magdalena Mika, Ga-
briela Domerecka, Patrycja So³owiów (ZSM); Martyna Nowak,
Aleksandra Domerecka, Nicola Winiarska (LO); Gabriela Kluska
(ZSCKR); Patrycja Gacek, Agnieszka Zwoliñska, Maciej Zió³ko,
Agnieszka Hautz (PSM); grupa dzieci z FOPDz.; W³odzimierz Treæ
oraz seniorka Cecylia Pasternak; obs³uga techniczno-akustyczna
-Dawid Konopacki (MOK), Kacper D¹browa, Bart³omiej Wols,
Jaros³aw Jedliczka (ZSM); scenografia - El¿bieta Zenfler (MOK).
                                                                                 Monika Surma
                                                                                  (FOTO STR.2)

OTWARTE SERCA
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KO£A ZAINTERESOWAÑ, ZAJÊCIA I KLUBY  DZIA£AJ¥CE
W MIEJSKIM OŒRODKU KULTURY

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

      Naczelnik Urzêdu Skarbowego w G³ubczycach, informuje
o udostêpnionej  od 16 marca 2015 r.  przez administracjê
podatkow¹ nowej us³udze pod nazw¹  "WSTÊPNIE WYPE£-
NIONE ZEZNANIE PODATKOWE"- PFR.
 Wstêpnie wype³nione zeznanie podatkowe w 2015 r. dotyczy
tylko zeznañ PIT-37.
        PFR jest kolejn¹ us³ug¹ przygotowan¹ w ramach programu
e-Podatki u³atwiaj¹c¹ rozliczenie PIT.  Wstêpnie wype³nione
zeznanie podatkowe jest jedynie propozycj¹ rozliczenia roczne-
go.   Nie  oznacza z³o¿enia zeznania za podatnika przez admini-
stracjê podatkow¹.  Us³uga  dostêpna na www.portalpodatko-
wy.mf.gov.pl    Aby otworzyæ wstêpnie wype³nione zeznanie
podatkowe trzeba:
 1. zautoryzowaæ siê przed pobraniem PFR, tzn. podaæ NIP lub
PESEL, nazwisko,     pierwsze    imiê, datê urodzenia, ³¹czn¹ sumê
przychodów za rok 2014 z informacji   od p³atników,
 2. pamiêtaæ, ¿e po 5 nieudanych próbach autoryzacji nast¹pi
blokada,
 3. zweryfikowaæ zeznanie lub uzupe³niæ np. o dane dotycz¹ce
ulg podatkowych lub  przekazanie darowizny w postaci 1 proc.
na rzecz organizacji po¿ytku publicznego,
  4. podpisaæ zeznanie danymi autoryzuj¹cymi ze wskazaniem
kwoty przychodu za 2013 r.  lub podpisem kwalifikowanym.
     PFR jest wygodnym, prostym i szybkim sposobem na z³o¿e-
nie zeznania.  Us³uga dotyczy zeznania sk³adanego indywidual-
ne lub wspólnie z ma³¿onkiem.   Wstêpnie wype³nione zeznanie
pozwala unikn¹æ b³êdów zwi¹zanych z przepisywaniem danych
z informacji od p³atników i gwarantuje poprawnoœæ sk³adanej
deklaracji.
 PO  Naczelnik Urzêdu Skarbowego  w G³ubczycach
                                                                            mgr Dawid Pelc

"WSTÊPNIE WYPE£NIONE
 ZEZNANIE PODATKOWE"-  PFR

TARGI PRACY I EDUKACJI
     26.03.2015r.  w Ratuszu Miejskim w "Sali pod Anio³em",
odby³y siê kolejne Targi Pracy i Edukacji, organizowane wspól-
nie przez Opolsk¹ Wojewódzk¹ Komendê OHP w Opolu, Powia-
towy Urz¹d Pracy w G³ubczycach i Starostê G³ubczyckiego.
      W targach ³¹cznie udzia³ bra³o ponad czterdziestu wystaw-
ców z województwa opolskiego, œl¹skiego i dolnoœl¹skiego. Na
g³ubczyckiej edycji targów pojawili siê najwiêksi pracodawcy z
powiatu g³ubczyckiego, swoj¹ ofertê przedstawi³y najpopular-
niejsze szko³y i uczelnie   z regionu i oczywiœcie nie mog³o za-
brakn¹æ najwiêkszych agencji pracy. Targi Pracy  i Edukacji s¹
doskona³¹ okazja dotarcia do jeszcze wiêkszej liczby osób po-
szukuj¹cych pracy. Zbli¿a siê sezon wiosenny, wiec na tego-
rocznych targach dominowa³y g³ównie oferty pracy sezonowej
i krótkoterminowej, du¿¹ popularnoœci¹ jak co roku wœród osób
bezrobotnych cieszy³y siê oferty pracy zagranicznej, ze wzglê-
du na wy¿sze ni¿ na lokalnym rynku p³ace, jednak z roku na rok
widaæ tendencjê poszukiwania krajowych ofert pracy, nawet mniej
p³atnych, ale stabilnych i d³ugoterminowych, gwarantuj¹cych
sta³y dochód przez d³u¿szy okres czasu. Powiat G³ubczyce nie
jest regionem silnie uprzemys³owionym i nie przybywa  zbyt
wielu nowych ofert  pracy, dlatego ka¿da taka inicjatywa, pro-
muj¹ca nowe oferty pracy  i nowe miejsca pracy, odbija siê sze-
rokim echem w ca³ym regionie i stwarza bezrobotnym dodatko-
we mo¿liwoœci podjêcia zatrudnienia. Na pochwa³ê zas³uguje
tak¿e tegoroczna oferta edukacyjna dla m³odzie¿y, ciekawe ofer-
ty edukacji przedstawi³y zaprzyjaŸnione szko³y  i uczelnie, m³o-
dzie¿ mia³a z czego wybieraæ i s¹dzê, i¿ ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ
dla siebie. Tegoroczn¹ edycjê Targów Pracy i Edukacji ze wzglê-
du na frekwencje zarówno pracodawców, szkó³, uczelni, agencji
pracy , m³odzie¿y i osób bezrobotnych, nale¿y uznaæ za udan¹ i
mieæ nadziejê, i¿ chocia¿ czêœæ osób odwiedzaj¹cych targi znaj-
dzie zatrudnienie i zasili lokalny rynek pracy.
                              Agnieszka Kowalczyk, Krzysztof Patryjach
                                                                               (F0T0 STR.. 20)



 INFORMACJA
  PAÑSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO O STANIE BEZPIECZEÑSTWA
SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ
POWIATU G£UBCZYCKIEGO ZA  ROK 2014.
      Misj¹ Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej jest realizacja zadañ z
zakresu zdrowia publicznego  w szczególnoœci poprzez  sprawo-
wanie  nadzoru nad warunkami:
1. higieny œrodowiska,
2. higieny pracy w zak³adach pracy,
3. higieny procesów nauczania i wychowania,
4. higieny wypoczynku i rekreacji,
5. zdrowotnymi ¿ywnoœci, ¿ywienia i przedmiotów u¿ytku,
6.zdrowotnymi wody przeznaczonej do spo¿ycia, wody w k¹-
pieliskach i na p³ywalniach,
7. higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spe³niaæ personel
medyczny, sprzêt oraz pomieszczenia, w których s¹ udzielane
œwiadczenia zdrowotne.
    Podejmowane dzia³ania s³u¿¹ zapewnieniu bezpieczeñstwa
sanitarnego na podleg³ym terenie poprzez sprawowanie zapo-
biegawczego i bie¿¹cego nadzoru sanitarnego oraz prowadze-
nie dzia³alnoœci zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakre-
sie chorób zakaŸnych i innych chorób powodowanych warun-
kami œrodowiska.
      Szczególne dzia³ania o szerokim zakresie prowadzone s¹ w
kierunku szerzenia oœwiaty zdrowotnej.
       W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego na terenie
nadzorowanym przez Pañstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w G³ubczycach w roku 2014:
* przeprowadzono ogó³em 1217 kontroli sanitarnych,
* wydano 216 decyzji administracyjnych ,
* wydano 97 decyzji p³atniczych,
* wydano 13 postanowieñ,
* na³o¿ono 28 mandatów karnych na kwotê 5850,00 z³.
       W zakresie urzêdowej kontroli ¿ywnoœci, monitoringu jako-
œci wody oraz prowadzonego nadzoru epidemiologicznego cho-
rób zakaŸnych pobrano 529 próbek  do badañ.
       Prowadzenie systematycznych badañ, nadzór nad obiekta-
mi oraz analiza sprawozdañ z badañ a tak¿e dokonywanie okre-
sowych ocen stanu sanitarnego umo¿liwia monitorowanie sy-
tuacji epidemiologicznej i sanitarnej oraz podejmowanie niezbêd-
nych dzia³añ interwencyjnych.
Dzia³ania podejmowane w zakresie zapobiegania i zwalczania
chorób zakaŸnych wynikaj¹ z ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka¿eñ i chorób zakaŸnych u lu-
dzi (Dz. U. z 2013r. Poz. 947). Zadania te realizowane s¹ poprzez:
monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie wystêpo-
wania chorób zakaŸnych przeprowadzanie wywiadów i docho-
dzeñ epidemiologicznych, nadzór nad wykonawstwem szcze-
pieñ ochronnych,
Analizuj¹c sytuacjê epidemiologiczn¹ w latach 2013 - 2014 w
powiecie g³ubczyckim mo¿na zauwa¿yæ spadek zachorowañ na
choroby zakaŸne przenoszone drog¹ kropelkow¹ oraz pokar-
mow¹. Pozytywnym aspektem jest tak¿e nie odnotowanie przy-
padków zbiorowych zatruæ pokarmowych. Brak wystêpowania
tych chorób, zwanych "chorobami brudnych r¹k", zale¿y w du-
¿ym stopniu od stanu sanitarnego, poziomu œwiadomoœci i hi-
gieny osobistej. WskaŸniki tych chorób s¹ czu³ymi miernikami
poziomu higieny przygotowania posi³ków w zak³adach ¿ywie-
nia zbiorowego i œrodowiskach domowych.

W dalszym ci¹gu obserwuje siê wysoki odsetek stanu
zaszczepienia dzieci i m³odzie¿y oscyluj¹cy powy¿ej 90%. Nie-
zwykle istotne jest podejmowanie szeregu dzia³añ w celu utrzy-
mania tak wysokiego odsetka wszczepialnoœci w rocznikach
podlegaj¹cych szczepieniom w danym roku kalendarzowym.
Sytuacjê epidemiologiczn¹ w powiecie nale¿y oceniæ jako dobr¹.
Obserwowany wzrost zachorowañ na niektóre choroby zakaŸne
mia³ podobnie jak w latach ubieg³ych charakter sezonowy ob-
serwowany wczeœniej w  epidemiologii tych chorób.
      W 2014r. oko³o 99,9% mieszkañcom powiatu g³ubczyckiego
dostarczano wodê pitn¹  zgodn¹ z wymaganiami okreœlonymi w
rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakoœci wody przezna-
czonej do spo¿ycia przez ludzi. Mieszkañcom  Gniewkowic w gmi-
nie Kietrz (ok. 0,1% ludnoœci powiatu) nadal dostarczono wodê na
warunkach przyznanego w 2013r. odstêpstwa od maksymalnego
dopuszczalnego stê¿enia azotanów. W omawianym okresie nie
stwierdzono nowych zanieczyszczeñ fizykochemicznych wody.
Problemem zbiorowego zaopatrzenia w wodê na terenie powiatu
jest skuteczne zarz¹dzanie bezpieczeñstwem zdrowotnym wody
w wodoci¹gach produkuj¹cych mniej ni¿ 100m3 wody na dobê.
Wœród ma³ych wodoci¹gów obserwuje siê wy¿sz¹ w stosunku
do wiêkszych wodoci¹gów liczbê przekroczeñ parametrów ma-
j¹cych wp³yw na jakoœæ wody. Na przestrzeni ostatnich lat na
terenie powiatu zmniejszy³a siê liczba ma³ych wodoci¹gów w
wyniku ich przy³¹czania do wiêkszych  sieci wodoci¹gowych.
Zjawisko to przyczynia siê do lepszego nadzoru nad jakoœci¹ wody
oraz zarz¹dzania bezpieczeñstwem zdrowotnym.
W zakresie nadzoru nad stanem sanitarnym zak³adów ¿ywienia,
¿ywnoœci i przedmiotów u¿ytku mo¿emy stwierdziæ poprawê stanu
sanitarnego, która osi¹gana jest g³ównie poprzez modernizacjê
obiektów oraz wprowadzanie systemów zapewnienia jakoœci.
       Zadania przyjête do realizacji przez pion promocji  zdrowia i
oœwiaty zdrowotnej w roku 2014 wynika³y z zadañ Pañstwowej
Inspekcji Sanitarnej w zakresie zdrowia publicznego, w tym pro-
mocji zdrowia i profilaktyki chorób, wytycznych Departamentu
Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz w G³ównym Inspektoracie
Sanitarnym, za³o¿eñ Narodowego Programu Zdrowia a tak¿e z sytuacji
epidemiologicznej kraju i potrzeb zdrowotnych ludnoœci powiatu.
       Dzia³ania podejmowano   w ramach wspó³pracy lokalnej z
realizatorami programów edukacyjnych oraz przedsiêwziêæ proz-
drowotnych poprzez: organizowanie szkoleñ i narad, udostêp-
nianie materia³ów, udzielanie pomocy merytorycznej i metodycz-
nej, publikacje w œrodkach masowego przekazu.
Wszelkie dzia³ania interwencyjne programowe i nieprogramowe
podejmowane by³y na rzecz mieszkañców powiatu, przy zaan-
ga¿owaniu placówek samorz¹du terytorialnego, placówek oœwia-
towo-wychowawczych, zak³adów opieki zdrowotnej.
        Dzia³alnoœæ z zakresu promowania zdrowego stylu ¿ycia
wœród wspó³pracuj¹cych instytucji oraz w œrodowisku lokal-
nym spotyka siê z pozytywnym przyjêciem.
        Zapraszam Pañstwa do odwiedzania naszej strony inter-
netowej psse.glubczyce.pis.gov.pl, która zawiera wa¿ne informacje
na temat  dzia³alnoœci naszej stacji, tam równie¿ mo¿na zapoznaæ siê
z szczegó³ow¹ wersj¹ stanu sanitarnego powiatu za 2014r.
     Niniejsze opracowanie stanowi kompendium wszelkich dzia-
³añ podjêtych przez Pañstwow¹ Inspekcjê Sanitarn¹ na terenie
powiatu g³ubczyckiego na rzecz poprawy stanu sanitarnego i
sytuacji epidemiologicznej w powiecie.
        Mam nadziejê, ¿e zainteresuj¹ siê Pañstwo efektami naszej
codziennej, czêsto niedostrzegalnej i niedocenionej pracy.
    Pañstwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny
                                                                            Alina Mazur-Ciapa
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PREZES KASY ROLNICZEGO
UBEZPIECZENIA
 SPO£ECZNEGO

Szanowni Rolnicy,
   dziêkujê Pañstwu za aktywny udzia³ w dzia³aniach
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego na rzecz
zmniejszania liczby wypadków i chorób zawodowych
w gospodarstwach rolnych.
Dziêki Pañstwa otwartoœci i zaanga¿owaniu wiele za-
gro¿eñ wypadkowych zosta³o zlikwidowanych, a po-
ziom bezpieczeñstwa pracy rolniczej uleg³ znacz¹cej
poprawie, O czym œwiadczy obni¿enie wskaŸnika wy-
padkowoœci z 24,6, w pocz¹tkach dzia³alnoœci   Kasy w
1993 roku, do 10,8 w 2014 roku.
 W ostatnich latach dzia³ania prewencyjne Kasy s¹ w
du¿ej czêœci ukierunkowane na przeciwdzia³anie naj-
liczniej wystêpuj¹cym wypadkom przy pracy rolniczej.
Spoœród nich niemal po³owa jest skutkiem upadków
osób, kolejne 25 proc. wypadków ma
zwi¹zek z pochwyceniem i uderzeniem przez ruchome
czêœci maszyn i urz¹dzeñ oraz z uderzeniem, przygnie-
ceniem, pogryzieniem przez zwierzêta. Maj¹c na uwa-
dze g³ówne ryzyka wypadków, Kasa przypomina o nich
pod znacz¹cymi has³ami:
     Upadek to nie przypadek, które przypomina Pañ-
stwu, ¿e dba³oœæ o stan nawierzchni ci¹gów komunika-
cyjnych, ³ad i porz¹dek w obejœciu, stosowanie w³aœci-
wej odzie¿y i obuwia roboczego oraz œrodków ochro-
ny indywidualnej, skutecznie ograniczaj¹ ryzyko upad-
ków osób podczas pracy w rolnictwie;
    Nie daj siê wkrêciæ maj¹ce na uwadze zapobieganie
groŸnym w skutkach pochwyceniom i uderzeniom przez
ruchome czêœci maszyn i urz¹dzeñ, poprzez dbanie o
ich w³aœciwy stan, o kompletnoœæ os³on i zabezpieczeñ
ruchomych czêœci, przestrzeganie zaleceñ producen-
tów zawartych w instrukcjach obs³ugi, takich jak np.
koniecznoœæ wy³¹czenia napêdu przed rozpoczêciem
napraw i regulacji;
     Dobrze traktujesz, mniej ryzykujesz - to nowe ha-
s³o, zwi¹zane z problemem wypadków podczas obs³u-
gi zwierz¹t. Bezpieczeñstwo i higiena pracy z ¿ywym
inwentarzem w du¿ej mierze zale¿y od warunków jego
bytowania w gospodarstwie rolnym. Zapewnienie zwie-
rzêtom odpowiedniej przestrzeni do ¿ycia oraz po¿y-
wienia i wody, traktowanie ich przyjaŸnie, zmniejsza
ryzyko przygniecenia, uderzenia i pogryzienia, a prze-
strzeganie higieny podczas ich obs³ugi zapobiega za-
ka¿eniom chorobami odzwierzêcymi.    Bezpieczeñstwo
pracy i ¿ycia w gospodarstwach rolnych w du¿ej mie-
rze zale¿y od œwiadomoœci i postawy ich w³aœcicieli i
u¿ytkowników. Zapraszam Pañstwa  do udzia³u w ko-
lejnych szkoleniach, konkursach, pokazach i innych
dzia³aniach organizowanych przez oddzia³y regional-
ne i placówki terenowe KRUS.Bie¿¹ce informacje o ta-
kich inicjatywach Kasa zapowiada w internetowym
Kalendarzu Wydarzeñ Prewencyjnych, pod adresem :
www.wydarzenia-prewencyjne.krus.goy.pl.
                                                                   Artur Brzóska
                                                    Warszawa, luty 2015 r.

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wiadomoœci
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umieszczeniu na stronie
internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach w dniu:
1. 05.03.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do sprzeda¿y nie-
ruchomoœæ niezabudowan¹, po³o¿on¹ w obrêbie gruntów miejscowoœci
Œciborzyce Ma³e, oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
40 o pow. 1,4600 ha.
Z dniem 16.04.2015 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez osobê,
której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na podsta-
wie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z póŸn. zm.) t.j. osobie,
której przys³uguje roszczenie o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowa-
nej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim
w³aœcicielem zbywanej nieru-chomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci
tej nieruchomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.
2. 12.03.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczony do oddania w dzier-
¿awê grunt o pow. 1,2000 ha, po³o¿ony w G³ubczycach w rejonie ul.
Wiejskiej, obejmuj¹cy czêœæ dzia³ki nr 89/4.
3. 13.03.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczony do oddania w dzier-
¿awê grunt o pow. 15,00 m2, po³o¿ony w G³ubczycach przy ul. Sobie-
skiego, obejmuj¹cy czêœæ dzia³ki nr 339/7.
4. 17.03.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do sprzeda¿y nie-
ruchomoœæ zabudowan¹, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Sosnowiec-
kiej nr 23, oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 485/10 o
pow. 0,0359 ha.
Z  dniem 28.04.2015 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez osobê,
której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci na podsta-
wie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z póŸn. zm.) t.j. osobie,
której przys³uguje roszczenie o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowa-
nej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim
w³aœcicielem zbywanej nieru-chomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci
tej nieruchomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.
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Zarz¹d Oœwiaty Kultury i Sportu w G³ubczycach  ul. Olimpijska 1 tel. 77 4036033, 4852413
OG£ASZA

I  publiczny nieograniczony PRZETARG USTNY  na sprzeda¿ n/w pojazdu

L.p. Rodzaj pojazdu/Nr rejestr./Rok prod./Przebieg km/Cena wywo³awcza/Wys.wadium/Wys. post¹pienia Godz.rozp. przetargu
1. SAMOCHÓD OSOBOWY LUBLIN/OGL H184/1999/250000/  3200,00 z³/   200 z³/                  50z³/                                 12.00

PRZETARG ODBÊDZIE SIÊ W DNIU 10 kwietnia 2015r. W SIEDZIBIE ZOKIS

Warunkiem przyst¹pienia do przetargu na dany pojazd jest wp³acenie w kasie ZOKiS G³ubczyce ul. Olimpijska 1 w terminie do
dnia 07 kwietnia 2015r. do godz. 1400 wadium w wysokoœci okreœlonej w powy¿szej tabeli.
Wadium wp³acone przez uczestnika, który wygra³ przetarg zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaœ pozosta³ym
uczestnikom przetargu zwrócone bezzw³ocznie po zakoñczeniu przetargu. Wadium zwyciêzcy przetargu, który nie zawar³ umowy
w ci¹gu 7 dni roboczych od dnia og³oszenia informacji o wynikach przetargu, nie podlega zwrotowi.
W takiej sytuacji pojazd jest przekazany na kolejny przetarg.
Pojazd mo¿na ogl¹daæ od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach  800 - 1400 - (tel. kontakt. 077 4036033)
Z regulaminem przetargu, projektem umowy kupna oraz opini¹ rzeczoznawcy samochodowego dotycz¹c¹ stanu technicznego
sprzedawanego pojazdu, mo¿na zapoznaæ siê w sekretariacie ZOKiS w czasie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 800 - 1400.

   DYREKTOR ZOKiS     Stanis³aw Krzaczkowski

    7 marca  w Miejskim
Oœrodku Kultury odby³ siê

koncert z okazji 5-lecia
chóru Polskiego Zwi¹zku

Emerytów, Rencistów  i
Inwalidów „Feniks”.

    Chór rozpocz¹³ dzia³alnoœæ
16 marca 2010 roku, z inicja-
tywy ówczesnej przewodni-
cz¹cej  Marii Bernackiej.
Dziêki przychylnoœci by³ego
burmistrza Jana Krówki oraz
dyrektora Miejskiego Oœrod-
ka Kultury  Zbigniewa Zió³-
ki, nasze kole¿anki i koledzy
mog¹ rozwijaæ swój talent
wokalny.
Chór nie móg³by istnieæ bez
Józefa Kaniowskiego, który
z wielk¹ ¿yczliwoœci¹ “i pro-
fesjonalizmem podj¹³ siê roli
prowadzenia zespo³u, za co
jesteœmy bardzo wdziêczni.
    Podczas koncertu, chór
zaœpiewa³ wiele bardzo ró¿-
norodnych piosenek  ze
swojego repertuaru, ludowe,
kresowe, ¿o³nierskie i patrio-
tyczne, te znane i zupe³nie
nowe, przygotowane spe-
cjalnie na tê uroczystoœæ. Do
wiêkszoœci wykonanych
utworów muzykê skompo-
nowa³  Józef Kaniowski.
      W czasie minionego 5-le-
cia ujawni³y siê tak¿e talen-
ty poetyckie naszych kole-
¿anek. W pierwszej czêœci

JUBILEUSZ  5 - LECIA CHÓRU „FENIKS”
chór zaœpiewa³ pio-
senki z tekstami cz³on-
ków chóru:
„Niech brzmi hejna³u
g³os” i „Emerytka”
Franciszki Delanow-
skiej,
„Wykorzystaj okruch
dnia” Franciszki Ma-
gaj, „Wróæ do rodziny”
Ireny Pañczyk,  „Ro-
dzinny dom” Zosi
Pyrczak oraz „ Spójrz
mi³a w morze”  Józefa
Kaniowskiego.

Koncert trwa³ godzi-
nê i piêtnaœcie minut,
ale min¹³ jak jedna
chwila, “co podkreœli³
obecny burmistrz
Adam Krupa, daj¹c
wyraz uznania swoje-
go i publicznoœci.
Zgromadzona pu-
blicznoœæ domaga³a
siê bisów.

¯yczymy  Józefowi
Kaniowskiemu i ca³e-
mu zespo³owi dalszej
satysfakcji  z pracy ar-
tystycznej, sukcesów
podczas reprezento-
wania naszej gminy  w
licznych koncertach w
powiecie i wojewódz-
twie, ale przede
wszystkim radoœci
      ze   wspólnej pasji.
               Halina Sak
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Nastêpna rocznica dzisiaj przysz³a w³aœnie,
¿eby znów powiedzieæ "niech to piorun trzaœnie".
I tak rok za rokiem cza szybko up³ywa,
Cz³onkom Chóru Feniks tez latek przybywa.

Cieszymy siê wszyscy i œpiewamy dalej
kalendarz i daty nie obchodz¹ nas wcale.
¯yczymy wiêc sobie zdrowia i mi³oœci
wzajemnego szacunki i ¿yczliwoœci.

Ju¿ piêæ lat minê³o !
A jak to siê zaczê³o ?
Marysia Bernacka nasz chór za³o¿y³a,
Przewodnicz¹c¹ Zwi¹zku na ten czas by³a.
Radoœæ nasze serca zaraz ogarnê³a
Marzenia siê spe³niaj¹ - to naprawdê dzia³a!
Dla jednych powtórka m³odoœci wróci³a,
innym nowa pasja ¿ycie wype³ni³a.

Pierwsza próba we wtorek marca szesnastego
Roku Pañskiego dwa tysi¹ce dziesi¹tego.
Dzieñ by³ piêkny, s³oneczny, jakby dobrze ¿yczy³
dziœ ka¿dy z nas powie nie pomyli³ siê w niczym.

Nie wiedzieliœmy wtedy Panowie i Panie,
¿e tutaj nas czeka trudne œpiewanie.
Spodziewaliœmy siê chyba - oj dana, oj dana
tymczasem zaskoczy³a nas poezja œpiewana.

Czy œwieci s³oñce, czy pada deszcz
to w ka¿dy wtorek próba chóru jest.
Cieszymy siê wszyscy - naprawdê jest z czego,
bo nigdzie nie ma drugiego  TAKIEGO.

Stroje mamy piêkne - czarne i zielone,
gdzie ucho przy³o¿ysz - wszêdzie s¹ chwalone.
Œpiewamy jak najpiêkniej z ca³ej swojej duszy,
Za to mikrofony robi¹ nam psikusy.

W £osiowie na Piosenki Kresowej Konkursie
w kategorii wyró¿nionych mamy pierwsze miejsce.
Radio, telewizja i wystêpów wiele,
w dnia powszednie tygodnia, jak równie¿ w niedzielê.

Z ka¿dym rokiem stajemy siê lepsi i dojrzalsi,
to dla siebie œpiewamy i dla Was najmilsi.
Pod dyrekcj¹ maestro Józefa Kaniowskiego
Sobie i Wam Kochani ¿yczymy wszystkiego dobrego.

A Panu Panie Józefie sk³adamy ¿yczenia,
zdrowia, mi³oœci i marzeñ spe³nienia,
by Pana nutki daleko lecia³y
i s³ynne by³y w pieœniach na œwiat ca³y.

Przy tej okazji bardzo dziêkujemy
i o wyrozumia³oœæ wszyscy prosimy.
Za ka¿d¹ chwilê z Panem spêdzon¹
wszyscy nucimy teraz jednym tonem  -  STO LAT !!!
                            G³ubczyce 7.03.2015 r.           Zosia Pyrczak

JU¯ PIÊÆ LAT MINÊ£O !
 A  JAK TO SIÊ ZACZÊ£O ?

                          "POLSKIE ZWYCZAJE"
Polsko – Ojczyzno nasza – Tyœ naszym piêknym krajem,
Wszyscy Ciebie kochamy – kochamy te¿ polskie zwyczaje.
Gdy zima od nas odchodzi, zbli¿a siê okres radosny,
topimy wtedy marzannê witaj¹c pierwszy dzieñ wiosny.

A potem przychodzi Wielkanoc, z ni¹ wiele radoœci, wesela,
stroimy przepiêkne palmy, gdy przyjdzie Palmowa Niedziela.
Pisanki, kraszanki czy wiecie?
- te polskie s¹ najpiêkniejsze na ca³ym œwiecie.
A kiedy Wielkanocny poniedzia³ek mamy,
to siê wszyscy oblewamy.

Jak lato do nas przychodzi,
to podczas Nocy Œwiêtojañskiej witamy
kochane lato – topi¹c w wodzie kwieciste wianki.
A zim¹ kiedy Dzieci¹tko Jezus siê rodzi stroimy w domach choinki,
Miko³aj Œwiêty przychodzi.
Rozbrzmiewa wszêdzie kolêda, a kolêd nikt nie zliczy,
bo domy na wsi niezmienne odwiedzaj¹ wêdruj¹cy kolêdnicy.
Z anio³em, diab³em i królem kolêdy zanosz¹ wszêdzie,
no i pieni¹¿ki zbieraj¹ na tej dorocznej kolêdzie.

Tak piêkne s¹ polskie zwyczaje i chcemy o nich pamiêtaæ,
bo bez jaj malowanych czy wystrojonej choinki,
 nie by³yby fajne ¿adne œwiêta.
                                                                 Franciszka Delanowska

"ZA KOBIETY TOAST WZNOSZÊ..."
Mówi¹ o niej puchu marny,
ale to nieprawda – nie.
Si³a woli polskiej damy,
jak ta ska³a twarda jest.
            Bo kobieta, bo kobieta
           coœ takiego w sobie ma,
           czy to kombajn, czy rakieta
           wszêdzie sobie radê da.
Czym by by³o ¿ycie bez nich,
nie chcê mówiæ, myœleæ te¿,
kobietka bardzo potrzebna,
bez kobietki smutno jest.
            Bo kobieta, bo kobieta
           coœ takiego w sobie ma,
           coœ co ci¹gle nas podnieca,
           coœ co do niej wci¹¿ nas gna.
Chocia¿ czasm jest gderliwa,
z byle czego robi szum,
ale kiedy jest szczêœliwa,
promienieje ca³y dom.
            Bo kobieta, bo kobieta
           coœ takiego w sobie ma,
           czy to kombajn, czy rakieta
           wszêdzie sobie radê da.
Hej kobietki mi³e nasze,
dzisiaj œwiêto Wasze jest,
z tej okazji toast wznoszê
i œpiewamy Wam tê pieœñ.
            Bo kobieta, bo kobieta
           coœ takiego w sobie ma,
           coœ co ci¹gle nas podnieca,
           coœ co do niej wci¹¿ nas gna.
                                                                Franciszka Delanowska
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BYÆ KOBIET¥
     Takie w³aœnie has³o przyœwieca³o programowi artystyczne-
mu zorganizowanemu w Zespole Szkó³ Mechanicznych z oka-

zji Dnia Kobiet. Mia³ on
miejsce 9 marca br. w
szkolnej œwietlicy. Przygo-
towany  przez klasy Id oraz
IIci pod kier. Marii Fara-
siewicz. Dedykowany by³
wszystkim paniom g³ub-
czyckiego Mechanika - tak
starszym,  jak i m³odszym.

      W I czêœci programu prowadzonego przez przewodnicz¹ce-
go samorz¹du szkolnego  - Mateusza Koœcielnego, g³os zabra³
przyby³y na tê uroczystoœæ przewodnicz¹cy Rady Rodziców -
Andrzej Domerecki, który z³o¿y³ ciep³e ¿yczenia p³ci piêknej, a
na rêce Pani Wicedyrektor - Ilony Klepackiej - symboliczny bu-
kiet kwiatów. Nastêpnie grupa dziewcz¹t z klasy I technikum
ekonomicznego zaœpiewa³a widowiskow¹ piosenkê z repertuaru
Alicji Majewskiej "Byæ Kobiet¹" (st¹d has³o!). Nie mog³o za-
brakn¹æ równie¿ okolicznoœciowej poezji i wierszowanych ¿yczeñ
w wykonaniu panów.

Czêœæ II obchodów Dnia Kobiet przybra³a charakter teatralny ,
bowiem w ZSM pojawi³ siê goœæ wyj¹tkowy - re¿yser Waldemar
Launkauf, zaproszony na tê okolicznoœæ, aby wystawiæ jedno-
aktow¹ komediê Pierra Griperriego  "Idiotka na niby" w swej
re¿yserii. Spektakl ten podbi³ serca licznie zgromadzonej widow-
ni, a jego dydaktyczno - wychowawczy charakter zosta³ w³aœci-

wie od-
czytany.
B y ³ y
gromkie
b r a w a ,
kwiaty i
podziê-
kowania.
W kome-
dii tej
s w o j e
umiejêt-
noœci ak-
t o r s k i e
z a p r e -

zentowa³y uczennice naszej szko³y: Natalia Chaszczewska oraz
Angelika Paterek, od kilku lat zwi¹zane z grup¹ teatraln¹ pana
Lankaufa, lecz tak¿e dzia³aj¹ce w teatrze Tradycja ZSM.
 Program artystyczny z okazji Dnia Kobiet mog³a obejrzeæ nie-
mal ca³a spo³ecznoœæ ZSM, gdy¿ zaprezentowano go dwukrot-
nie. To by³ naprawdê udany dzieñ!              Redakcja ZSM.

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
1. 1 kwietnia 2015 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie oddania w dzier¿awê nieruchomoœci niezabu-
dowanej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ki nr
1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332,
1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343,
1344, 1345 o ³¹cznej powierzchni 2,8502 ha, po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Wroc³awskiej z przeznaczeniem do u¿ytkowa-
nia rolniczego.  Stawka wyjœciowa do przetargu czynszu dzier-
¿awnego wynosi równowartoœæ 56,04 dt ¿yta.
2. 10 kwietnia 2015 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nieograni-
czony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci niezabudowanej
oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 225 o po-
wierzchni 0,3500 ha, po³o¿onej w miejscowoœci Mokre.
 Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 13 244,00 z³ + VAT.
 Wadium wynosi 1400,00 z³.
3. 21 kwietnia 2015 r. odbêdzie siê IV przetarg ustny nieogra-
niczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej bu-
dynkiem biurowo-magazynowo-sk³adowo-warsztatowym, ozna-
czonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 762/1 o po-
wierzchni 0,3101 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Dworco-
wej. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 149 013,00 z³.
 Wadium wynosi 15 000,00 z³.
4. 24 kwietnia 2015 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nieogra-
niczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci zabudowanej bu-
dynkiem handlowo - us³ugowym, oznaczonej wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 478/28 o powierzchni 0,1256 ha, po³o¿o-
nej w G³ubczycach przy ul. Klasztornej nr 7. Cena wywo³awcza
do przetargu wynosi 170 983,00 z³.
Wadium wynosi 17 000,00 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



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

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

KWIECIEÑ 2015
xx. 04.2015           "IV Wielkanocne Warsztaty Plastyczne"  integracja pokoleñ – dla  podopiecznych DDP i przedszkoli
xx. 04.2015           Program artystyczny o œw. Janie Pawle II w X rocznicê œmierci  dla podopiecznych DDP
xx. 04.2015           Wyjazd do operetki lub teatru – druga po³owa miesi¹ca, (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1
01.04.2015           Misterium Mêki Pañskiej - ŒDS - MOK
01.04.2015           Œniadanie Wielkanocne - Nowe Go³uszowice, impreza zamkniêta - ŒDS
13.04.2015            75 Rocznica  II wywózki Polaków na Sybir Dzieñ Pamiêci Zbrodni Katyñskiej, ZHP, Pomnik Sybiraków  12:00
15.04.2015           XVI Wojewódzki Konkurs Polonistyczny "S³awni Polacy" dla uczniów gimnazjum specjalnego
20.04.2015           Halo - G³ubczyce - cykliczny program publicystyczno - rozrywkowy, Klub Na Skrzy¿owaniu  godz. 18.00
23.04.2015           Rajd Œwiêtego Jerzego   Szko³a Podstawowa w Go³uszowicach  - ZHP
24.04.2014           Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje rejonowe godz. 17.00
25.04.2015           Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików w badmintonie Hala Sportowa ZOKiS, LKS
25-26.04.2015      Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików w Badmintonie  Hala  ZOKiS
29.04.2015           Jubileusz 50-lecia Szko³y Podstawowej nr 1im. Tadeusza koœciuszki

MAJ 2015
xx. 05.2015        "Majówka w lesie" – nordic walking w plenerze – dla  podopiecznych DDP
02-05-2015         Dzieñ Stra¿aka - G³ubczyce
02.05.2015         Dzieñ Flagi - impreza plenerowa
02.05.2015         Dzieñ Flagi Narodowej KH ZHP, KPP Sta¿y Po¿arnej Godz. 11:00
03.05.2015         Majówka - impreza plenerowa
03.05.2015         224. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, KHZHP, koœció³ par. Pomnik  Godz. 11:00
07.05.2015        Wystawa „Ksi¹¿ka w czasie-czas ksi¹¿ki” Pow.Muzeum, Klasztor oo Franciszkanów,  Bibl.Publiczna
08.05.2015         70. Rocznica zwyciêstwa nad niemieckim faszyzmem, KPZHP, Pomnik  Godz. 10:00
08.05 2015         Obchody uroczystoœci Dnia Stra¿aka w KP PSP    na placu apelowym   godz.11.00
09.05.2015         Miêdzynarodowe Zawody Karate WKF VI Grand Prix Œl¹ska Polsko - Czeskiego  Hala ZOKIS - LZS
16-19.05.2015    Miêdzynarodowy Festiwal Pianistyczny PSM, MOK
17-18.05.2015    Harcerska Majówka,  Zespó³ Szkó³ w Baborowie  - ZHP
18.05.2015         Warsztaty z pani¹ psycholog-”Utrzymanie dobrej kondycji umys³u” (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1
20.05.2015         Dzieñ otwarty w SOSW
22-24.05.2015    Indywidualne Mistrzostwa Polski M³odzików M³odszych w badmintonie,  Hala ZOKiS, LKS
25-26.04.2015    Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików w Badmintonie  Hala ZOKIS
29-30.05.2015    Manewry Sprawnoœciowe ZHP, SP 1 w G³ubczycach  - ZHP
30.05.2015         Olimpiada Przedszkoli, Hala ZOKIS
31.05.2015         Wycieczka do Wadowic –  urodziny œw. Jana Paw³a II, (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1

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

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

W zwi¹zku z propozycj¹ Burmistrza A.Krupy wprowadzenia w GG sta³ej rubryki
informuj¹cej/zapowiadaj¹cej/promuj¹cej planowane imprezy, uroczystoœci, zawody sportowe, do¿ynki,
odpusty, mecze, op³atki, itp, itd,  proszê o nadsy³anie na adres janwac@O2.pl krótkich informacji

 o planach (nawet do koñca 2015 roku),
te ju¿ pewne z dat¹ i godzin¹ lub tylko miesi¹c, nazwê, kto i gdzie organizuje.

Informacje i korekty nades³ane do 20 danego miesi¹ca
 - równie¿ relacje z udanych imprez - uka¿¹ siê w nastêpnym GG.

UWAGA!  Wszelkie informacje do GG przesy³aæ na adres jw. w za³¹czniku - tekst w Wordzie, zdjêcia
 w JPG (zdjêcia z telefonów komórkowych, œci¹gniête z Internetu, w Wordzie nie nadaj¹ siê do druku).

                                                                                                                 Pozdrawiam Jan Wac

CZERWIEC 2015
xx.06.2015  Zawody sportowo-po¿arnicze "PR¥DOPI£KA" na stawie ³abêdzim - Park Miejski
xx.06.2015 "Piknik czerwcowy" – wycieczka do lasu – dla podopiecznych DDP
xx. 06.2015 XII pielgrzymka autokarowa do Bryksy na "Dzieñ Skupienia" – impreza dla DDP woj.opolskiego
xx. 06.2015 "IV G³ubczycka Olimpiada Seniorów" – wojewódzka  impreza integracyjna org. przez DDP dla emerytów
xx. 06.2015 "Witamy Lato 2015" – biesiada  w ogrodzie   dla podopiecznych DDP
xx. 06.2015 Wycieczka autokarowa dla podopiecznych DDP  Góry Sto³owe/Tarnowskie Góry
xx. 06.2015 Dni Miasta - impreza plenerowa
xx. 06.2015  Udzia³ w IV Olimpiadzie sportowej organizowanej przez DDzP  (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1
xx. 06.2015 Udzia³ w obchodach Œwiatowego Dnia Inwalidy w Opolu, (ORPZERiI)siedziba  ul.Olimpijska 1
01.06.2015   Festyn rekreacyjno sportowy z okazji  DNIA DZIECKA.okolice ratusza
3.06.2015     Opolski Miting Kolarski Olimpiad Specjalnych
06/07.06.2015  Rajd Zuchowy - ZUCHOLANDIA, Pietrowice G³ubczyckie  - ZHP
10.06.2015      XVIII Wojewódzki Turniej ŒDS Nowe Go³uszowice - ŒDS
22.06.2015    Halo - G³ubczyce cykliczny program publicystyczno - rozrywkowy,  klub Na skrzy¿owaniu godz. 18.00 -  wstêp wolny.
27-06-2015   Gminne Zawody Sportowo- Po¿arnicze jednostek OSP gminy G³ubczyce - Zubrzyce
LIPIEC/SIERPIEÑ 2015
07/08. 2015  Wakacje z Orlikiem, boisko Orlika
07/08.2015 Harcerska Akcja Letnia 2015 Dar³ówko  Wschodnie - ZHP
07/08 2015 "M³odzi duchem, m³odzi inaczej..." - impreza integracyjna w DDP w G³ubczycach  dla DDP  z woj.opolskiego- czêœæ I i II
07.2015 Wyjazd do wód termalnych w – Czechach, (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
07.2015 Zabawa z okazji Œwiatowego Dnia Inwalidy, (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
07.2015 Nieobozowa Akcja Letnia, Stanica w Œciborzycach Ma³ych, Ratusz Miejski - ZHP
03.07.2015  Plener 2015  Wystawa poplenerowa (tytu³ roboczy) Powiatowe Muzeum Ziemi G³ubczyckiej do 28.08.2015
01.07.2015  72. Rocznica Mordu Polaków  na Wo³yniu, KHZHP, Kamieñ Pamiêci Kresowiaków,  godz. 12:00
xx. 08.2015 "Piknik sierpniowy" w polsko-czeskich okolicach dla  podopiecznych DDP
01.08.2015r.    71. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego KHZHP, koœció³ par.  Godz. 12:00
8.08.2015 Wycieczka do Kotliny K³odzkiej –(ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
8.08.2015 Wyjazd do wód termalnych w Czechach, (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
14-16.08.2015 Harcerski Piknik Kolejowy - ŒCITOR Stanica w Œciborzycach Ma³ych - ZHP
15.08.2015   95. Rocznica Bitwy Warszawskiej, Œwiêto WP, KHZHP, Koœció³ Par. Pomnik  Godz. 12:00
30.08.2015 Podsumowanie HAL i NAL 2015 Stanica w Œciborzycach Ma³ych - ZHP
WRZESIEÑ 2015
xx. 09.2015   Piêciobój Sportowo - Obronny,  Marysieñka  Las  Godz.10.00
xx.09.2015   "Jesieñ 2015 w progach DDP" – impreza muzyczna dla  podopiecznych DDP
xx. 09.2015    Miêdzynarodowy  Turniej    "Silesia Cup"  w badmintonie Hala ZOKIS, LKS
xx. 09.2015   Ognisko nad Zalewem w Pietrowicach, (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1
xx. 09.2015   Wyjazd do wód termalnych w Czechach, (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1
xx.09.2015    Malarstwo Ewy Kalinowskiej- Maæków (tytu³ roboczy) Powiatowe Muzeum Ziemi G³ubczyckiej do 09.10.2015
01.09.2015    76. Rocznica wybuchu Ii Wojny Œwiatowej, Dzieñ Weterana, KHZHP, Pomnik   Godz. 11:00
06.09.2015    Odpust w parafii Narodzenia NMP w G³ubczycach
11-13.09.2015 Miêdzynarodowe Seminarium Karate/kata  - hala ZOKIS - LZS Karate-Do
12.09.2015     V Piknik Integracjny Nowe Go³uszowice w partnerstwie z   so³ectwem oraz Stowarzyszeniem "NAPRZECIW", ŒDS
12.09.2015     Powiatowe Zawody Sportowo-Po¿arnicze OSP - G³ubczyce (stadion)
13.09.2015    Do¿ynki Gminne  w G³ubczycach - Stadion Miejski
17.09.2015  76. Rocznica agresji sowieckiej na Polskê, Dzieñ Sybiraka KHZHP, Pomnik Sybiraków, Godz. 12:00



ROZSTANIE
 PE£NE SMUTKU I £EZ…

Odszed³ od nas bardzo dobry nauczyciel…
..i bardzo dobry cz³owiek.
¯egnamy nasz¹ Kole¿ankê Basiê Stêpieñ.
¯egnamy z wielkim smutkiem i ze ³zami w oczach.
Bo stamt¹d, dok¹d posz³a, ju¿ siê nie wraca…
Jej nag³a, nieoczekiwana i przedwczesna œmieræ,
 sta³a siê dla nas wszystkich smutnym faktem.
Za szybko.Zdecydowanie za szybko.
Ale œmieræ zawsze przychodzi nie w porê.
I zawsze jest dla tych, którzy zostaj¹, trudnym pytaniem:
"Dlaczego tak szybko odchodzi cz³owiek,
który móg³ jeszcze czyniæ tak wiele dobrego?"

     Basia Stêpieñ urodzi³a siê 20.05.1966
roku w G³ubczycach.
Swoj¹ przygodê w zawodzie nauczyciel-
skim rozpoczê³a ju¿ w wieku 21 lat. 1.09.
1987 roku rozpoczê³a pracê w Przedszko-
lu w Grobnikach .Tam, z ma³ymi dzieæmi
pracowa³a trzy lata. Da³a siê poznac jako
osoba ciep³a, ¿yczliwa, zawsze uœmiech-
niêta.
Od 01.07.1990 roku objê³a posadê w
Przedszkolu nr 5. Tu tak¿e postrzegano

J¹,  jako osobê oddan¹ i poœwiêcon¹  pracy z dzieæmi. Pracy,
któr¹ traktowa³a jako swoje powo³anie.
W tym przedszkolu Basia pracowa³a tak¿e trzy lata.
Nastêpnie, od 01.09.1993 roku, pracowa³a jako nauczyciel edu-
kacji  wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Go³uszowi-
cach (Filia w Równym).
Cechowa³o j¹ ciep³e i pe³ne szacunku podejœcie do uczniów.
By³a wspania³ym wychowawc¹, przekazuj¹cym dzieciom cen-
ne wartoœci. Dla ka¿dego, kto siê do niej zwróci³, znajdowa³a
czas, mi³e s³owo i dobr¹ radê.
01.09. 1996 roku rozpoczê³a pracê w Szkole Podstawowej nr 2
i  tu  pracowa³a jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej do
chwili obecnej. Prowadzi³a tak¿e zajêcia lekcyjne  z informatyki.
 Przez wiele lat by³a instruktorem ZHP,  prowadzi³a dru¿ynê
zuchow¹. Wielokrotnie by³a wspó³organizatorem zuchowych
rajdów pieszych i wielu szkolnych imprez i  uroczystoœci.
Zawsze wzorowo wywi¹zywa³a siê z powierzonych zadañ dy-
daktyczno - wychowawczych. Wokó³ siebie tworzy³a zawsze
¿yczliwy klimat. Ca³y czas, nieustannie doskonali³a w³asny
warsztat pracy. Na bie¿¹co wzbogaca³a swoj¹ wiedzê meto-
dyczn¹ i merytoryczn¹. W ramach doskonalenia zawodowego
ukoñczy³a studia podyplomowe w zakresie informatyki, wiele
kursów, warsztatów i  szkoleñ. Aktywnie uczestniczy³a w ze-
spo³ach Wewn¹trzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli. Chêt-
nie przygotowywa³a spotkania WDN. Swoj¹ wiedzê i doœwiad-
czenie chêtnie przekazywa³a m³odym nauczycielom. S³u¿y³a im
dobr¹ rad¹ i pomoc¹.
Pe³ni³a funkcjê opiekuna  nauczycieli kontraktowych, wielo-
krotnie sprawowa³a te¿ opiekê nad studentami uczelni pedago-
gicznych. Bardzo chêtnie uczestniczy³a we wszystkich pracach
na rzecz szko³y. Wspó³uczestniczy³a w tworzeniu Statutu Szko-
³y, programów szkolnych, regulaminów. Za³o¿y³a szkoln¹ stro-
nê internetow¹. Pe³ni³a funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Rady
Szko³y. Przez wiele lat prowadzi³a nieodp³atne kó³ko informa-
tyczne dla dzieci. Zawsze bardzo pomyœlnie uk³ada³a siê Jej
wspó³praca z rodzicami uczniów. Cieszy³a siê wœród nich du-

¿ym szacunkiem i uznaniem. By³a nauczycielem sumiennym, pra-
cowitym i obowi¹zkowym.
01.11.2007 roku objê³a stanowisko wicedyrektora Szko³y Podsta-
wowej nr 2.  Dobrowoln¹  rezygnacjê z³o¿y³a  31. 08. 2014 roku
Du¿e zaanga¿owanie w wype³nianiu obowi¹zków nauczyciela i
wychowawcy by³o zauwa¿ane przez innych, o czym œwiadcz¹
liczne nagrody. Basia wielokrotnie otrzymywa³a Nagrody Dyrek-
tora, Nagrody Burmistrza, a w 1999 roku za " wk³ad  pracy w
kszta³cenie i wychowanie m³odzie¿y Opolszczyzny", zosta³a od-
znaczona Nagrod¹ Opolskiego Kuratora Oœwiaty.
W pamiêci naszego spo³eczeñstwa, na zawsze  pozostanie jako
dobry, pogodny i pracowity cz³owiek, ca³kowicie poœwiêcony
swojej pracy. Jako przyjaciel wszystkich dzieci, d¹¿¹cy do osi¹-
gniêcia celu, którym zawsze by³o dobro dziecka.
Basia odesz³a od nas 17.02. 2015 roku.
      ¯egnamy J¹ w imieniu nauczycieli, uczniów i  pracownikó
Szko³y Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka  Ukochanej Ma-
mie, o któr¹ siê tak troszczy³a, wspominanej czêsto Siostrze, oraz
ca³ej rodzinie, spo³ecznoœæ naszej szko³y sk³ada serdeczne wyra-
zy wspó³czucia. ¯egnamy oddan¹ swojej pracy Nauczycielkê i
skromn¹ Osobê.  Nasze kwiaty zwiêdn¹, znicze  wypal¹ siê  i
zgasn¹ , ale Basia bêdzie zawsze  ¿y³a  w naszej pamiêci.
 Gdy¿ tam pozostawi³a  ciep³y i trwa³y œlad .
Cokolwiek dzisiaj powiemy, to i tak bêdzie za ma³o.
Nie ma bowiem takich s³ów, aby wyraziæ nasz smutek i bezsilnoœæ
w obliczu Jej œmierci…
A ¿ycie?
     "Przeminê³o.  Zamkniête.
                           Skoñczone.  Na wieki.
      Nie wstrzymamy tej wody. Odchodzi.
            Tam gdzie p³yn¹ wszystkie rzeki.
                          Gdzie inny dzieñ dla wszystkich siê rodzi…"

                      Marzena Ró¿nicka - Œwiercz,
                                                                        nauczycielka SP2
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   26 lutego w Komendzie Œl¹sko - Ma³opolskiego Oddzia³u
Stra¿y Granicznej odby³y siê zajêcia Zwi¹zku Strzeleckiego
"Strzelec"

  Spotkanie m³odych ludzi w mundurach "Strzelca", ze swymi
starszymi kolegami - funkcjonariuszami Stra¿y Granicznej, s¹ ele-
mentem trwaj¹cej od pocz¹tku istnienia Zwi¹zku Strzeleckiego
wspó³pracy ze Stra¿¹ Graniczn¹, usankcjonowanej specjalnym
porozumieniem zawartym na szczeblu Komendy G³ównej ZS
"Strzelec"  OSW i Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej w 1994
roku. Celem wspó³pracy jest m.in. ze strony Stra¿y Granicznej
przede wszystkim pomoc i wspieranie dzia³añ Zwi¹zku Strzeleckie-
go w zakresie rozwijania wœród dzieci i m³odzie¿y postaw patrio-
tycznych i spo³ecznych, a tak¿e propagowania s³u¿by w Stra¿y
Granicznej m.in. poprzez rozwijanie zainteresowañ cz³onków orga-
nizacji oraz podnoszenie poziomu ich wiedzy na temat formacji.
      Dla wiêkszoœci by³a to ju¿ kolejna wizyta w raciborskiej ko-
mendzie oddzia³u. Zarówno dla nich jak i tych, którzy u kolegów
ze stra¿y granicznej byli po raz pierwszy, najwiêksz¹ atrakcj¹
by³y zajêcia na krytej strzelnicy. W ich g³ubczyccy strzelcy  w
mogli pod opiek¹ instruktorów wypróbowaæ swoje umiejêtno-
œci na multimedialnym trena¿erze strzeleckim oraz strzelaj¹c z
broni pneumatycznej.
    Kolejnym elementem wizyty strzelców by³o zwiedzanie Sali
Tradycji, a potem pogadanka na temat historii formacji granicz-
nych i wspó³czesnego oblicza Stra¿y Granicznej. Funkcjonariu-
sze przypomnieli te¿ m³odym ludziom zasady przekraczania gra-
nic wewnêtrznych i pobytu na terytorium pañstw strefy Schen-
gen. Na zakoñczenie wizyty m³odzi strzelcy mieli sposobnoœæ
obejrzenia nowoczesnego sprzêtu specjalistycznego i transpor-
towego wykorzystywanego w codziennych dzia³aniach  przez
funkcjonariuszy SG.
                                                         GRZEGORZ TOBIASIÑSKI

      4 marca strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 3009 oraz ucznio-
wie klasy mundurowej z Zespo³u Szkó³ w Kietrzu, nad którymi
sprawuje patronat Jednostka Strzelecka 3009 G³ubczyce, uczest-
niczyli w spotkaniu przeprowadzonym przez przedstawicieli
Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ z Kêdzierzyna-KoŸla.

 Podczas prezentacji multimedialnej zapoznano strzelców min. z
ochotniczymi formami s³u¿by wojskowej.
Zakres prelekcji obejmowa³ min. pogadankê z tematów:
-Narodowe Si³y Rezerwowe, - S³u¿ba przygotowawcza, - Kwali-
fikacja wojskowa, - Szkolnictwo Wojskowe, - S³u¿ba zawodowa,
- Okresowa s³u¿ba wojskowa,
  Zajêcia przeprowadzono w oparciu o Ustawê o powszechnym
obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawê z dnia
11 wrzeœnia 2003 o s³u¿bie wojskowej ¿o³nierzy zawodowych.
     Dla g³ubczyckich strzelców w/w zajêcia to sta³y element szko-
leñ, którego celem jest upowszechnianie patriotycznych trady-
cji i historii orê¿a polskiego, wiedzy na temat Si³ Zbrojnych oraz
obronnoœci Rzeczypospolitej Polskiej.

        21 marca 2015 roku Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej
3009 G³ubczyce im. p³k Stanis³awa Gliñskiego Zwi¹zku Strze-
leckiego "Strzelec" Organizacji Spo³eczno - Wychowawczej,
wziêli udzia³ w zajêciach podzielonych na dwie grupy tema-
tyczne:
- zielona taktyka - to zakres pojêæ dotycz¹cych walki w otwar-
tym terenie (zarówno tereny leœne jak i pustynne), jest ona pod-
staw¹ szkolenia wojskowego. Szeroko pojêta zielona taktyka
zawiera w sobie zagadnienia takie jak np. formacje patrolowe,
sposoby patrolowania terenu, "zak³adanie" zasadzek, pokony-
wanie przeszkód terenowych w formacjach, poruszanie siê po
terenach leœnych itp.
G³ubczyccy strzelcy zapoznali siê min z takimi zagadnieniami
jak: formacje patrolowe, warta, rutyna patrolowa, przeszkody
terenowe, ³amanie tropu baza patrolowa, maskowanie, znaki pa-
trolowe, nawigacja, zasadzka.
- ochrona przed Broni¹ Masowego Ra¿enia, zespó³ przedsiê-
wziêæ wykonywanych w celu odstraszania przeciwnika od u¿y-
cia broni masowego ra¿enia (BMR) oraz zapewnienie wojskom
bezpieczeñstwa podczas dzia³añ w warunkach ska¿eñ powsta-
³ych na skutek u¿ycia broni j¹drowej, biologicznej, chemicznej i
radiologicznej, jak równie¿ w wyniku uwolnienia substancji nie-
bezpiecznych w sytuacjach innych ni¿ uderzenie BMR.
Ta czêœæ zajêæ obejmowa³a min. takie zagadnienia, Wykrywanie
i identyfikacja ska¿eñ, Ochrona przed ska¿eniami, Medyczna
ochrona przed BMR
Tego typu zajêcia to sta³y element szkoleniowy g³ubczyckich
strzelców, zajêcia przeprowadzi³ strz. ZS Dawid Morawiec.
                                                                              foto >>>>

Jednostka Strzelecka 3009 G³ubczyce im. p³k. Stanis³awa Gliñskiego
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CO S£YCHAÆ
W PRZEDSZKOLACH

STRA¯ MIEJSKA W PRZEDSZKOLU
     Na zaproszenie Pani dyrektor Joanny Radeckiej komen-
dant Stra¿y Miejskiej Romuald D¹browa po raz kolejny odwie-
dzi³ dzieci w Przedszkolu nr 2 im.Kubusia Puchatka.
   Celem spotkania by³o przeprowadzenie pogadanki dla dzieci
dotycz¹cej niebezpiecznych sytuacji jakie mog¹ je spotkaæ w
domu, przedszkolu i na podwórku.
  Pan komendant mówi³ o zagro¿eniach spowodowanych nie-
w³aœciwym u¿ytkowaniem gniazdka elektrycznego i o tym, co
siê stanie kiedy dziecko w³o¿y do niego drucik, kredkê, paty-
czek itd. Komendant przestrzega³ dzieci równie¿ przed samodziel-
nym w³¹czaniem ¿elazka czy kuchenki elektrycznej lub gazowej –
co mo¿e spowodowaæ oparzenia u dzieci, a nawet czasem przy-
czyniæ siê do po¿aru. Aby unikn¹æ k³opotów dzieci tak¿e nie po-
winne dotykaæ garnków lub czajnika z gotuj¹c¹ siê wod¹.
   Nastêpnie komendant opowiada³ co mo¿e spotkaæ ciekawskie
dzieci, które wspinaj¹ siê na parapet i otwieraj¹ okna, albo wspi-
naj¹ siê na meble w mieszkaniu. Dzieciom tak¿e nie wolno samo-
wolnie otwieraæ drzwi i wpuszczaæ obcych ludzi do domu.
   Dzieci dowiedzia³y siê równie¿ czym mo¿e siê zakoñczyæ bie-
ganie po przedszkolnych korytarzach i schodach, w jaki sposób
poruszaæ siê w ³azience aby nie poœlizgn¹æ siê i nie uderzyæ
g³ow¹ w umywalkê czy posadzkê. Przy pomocy tablic dydak-
tycznych pokazano dzieciom jak mo¿e skoñczyæ siê "g³upia"
zabawa z kredk¹ czy no¿yczkami.
   Przestrzegano dzieci tak¿e przed niew³aœciwym u¿ytkowaniem
urz¹dzeñ zabawowych na placach zabaw – nie wolno podcho-
dziæ za blisko huœtawki, na zje¿d¿alni œlizgamy siê na "pupie" –
nigdy na stoj¹co! Nie sypiemy piaskiem innym dzieciom po g³o-
wie czy do oczu. W ¿adnym wypadku nie rozmawiamy z osoba-
mi nieznajomymi, nie bierzemy od nich s³odyczy, nie oddalamy
siê z nimi i nie wsiadamy z nimi do auta.
        Dzieci na chodniku i ulicy musz¹ zachowaæ ostro¿noœæ, nie
wybiegaæ za pi³k¹ na ulicê. Przejœæ na drug¹ stronê jezdni mo¿na
tylko na pasach i patrz¹c kolejno w lewo, prawo i ponownie
lewo czy nic nie jedzie.
     S¹ to sprawy tak bardzo oczywiste, powtarzane przez rodzi-
ców i panie w przedszkolu, a mimo to czêsto dochodzi do ró¿ne-
go rodzaju wypadków wœród dzieci.
     Takie informacje przekazane przez PANA w MUNDURZE
 lepiej zapadaj¹ dzieciom w pamiêæ...
         Romuald D¹browa      komendant Stra¿y Miejskiej

     Podsumowanie Projektu  czesko - polskiego "Przyjaciele
bez granic - porozumiejmy siê wspólnie " CZ.3.22/3.3.07/
1404351. W ramach projektu odby³y siê dwa spotkania przed-
szkolaków Przedszkola z Pietrowic i  Zopowych .
     10 lutego goœciliœmy w Czechach. Tematem spotkania  by³y
tradycje i zwyczaje Wielkanocne czesko - polskie. Zajêcia odby-
³y siê przy tablicy interaktywnej, gdzie dzieci mia³y za zadanie
opowiedzieæ rysunek zwi¹zany z tradycj¹ œwi¹teczn¹, po³¹czo-
nej  z wykonaniem æwiczeñ matematycznych, s³uchowych, ma-
nualnych, kszta³towanie umiejêtnoœci wykonywania dodawa-
nia i odejmowania, rozumienie i zapisywanie formu³ matematycz-
nych, wyrabianie umiejêtnoœci pracy w grupie.  Przy wspólnej
zabawie ruchowej dzieci zakoñczy³y spotkanie. Gdzie z radoœci¹
oczekiwa³y kolejnego wspólnego  spotkania w Przedszkolu w
Zopowych.
     25. lutego 2015 r. odby³o siê ostanie spotkanie przedszkola-
ków w ramach projektu.  Dzieci czeskie pozna³y jakie panuj¹
zwyczaje i tradycje wielkanocne poprzez ogl¹danie przedsta-
wienia wielkanocnego  "Wydmuszki -  leniuszki"  z udzia³em
dzieci z Przedszkola w Zopowych i Pietrowic. Dzieci  mog³y zo-
baczyæ tradycyjny polski stó³ wielkanocny oraz zwi¹zane z nim
tradycje : wielkanocne potrawy i Wielkanocnych symboli  - pal-
ma , baranek,  wielkanocny koszyczek, lanego poniedzia³ku "
œmigus dyngus" oraz bia³y obrus. W czasie spotkania dzieci
pracowa³y metod¹ projektu - ozdabianie wielkanocnych pisa-
nek ró¿nymi technikami plastycznymi. Na zakoñczenie wszyscy
uczestnicy spotkania w radosnym nastroju dzielili siê w³asnymi
doœwiadczeniami i spostrze¿eniami na temat zwyczajów i trady-
cji œwi¹tecznych w obu krajach. Gospodyni¹ ostatniego spo-
tkania by³a mgr Bogumi³a Gaw³owska  nauczyciel Przedszkola w
Zopowych.  By³o to  podsumowanie i zakoñczenie blokowych
spotkañ projektu.                                              Jadwiga Buczma

"PRZYJACIELE BEZ GRANIC
- POROZUMIEJMY SIÊ WSPÓLNIE "

SPOTKANIE
BIWAK SZKOLENIOWY

KADRY INSTRUKTORSKIEJ
 KH ZHP

W dniach 13-14.03.2015r. odby³o siê spotka-
nie w Stanicy w Œciborzycach Ma³ych kadry
instruktorskiej Komendy Hufca Zwi¹zku
Harcerstwa Polskiego w G³ubczycach, po³¹-
czone  z biwakiem szkoleniowym, podsumo-
wuj¹ce Harcersk¹ Akcjê Zimow¹, która od-
by³a siê19-30.01.2015r. na bazie Ratusza Miej-
skiego w sali "Pod Anio³em" i Szkole Pod-

stawowej nr 2, zorganizowanej dla zuchów, harcerzy oraz m³o-
dzie¿y niezrzeszonej.
  W czasie biwaku zosta³o przeprowadzone szkolenie kadry do-
tycz¹ce wypoczynku dzieci i m³odzie¿y w czasie Akcji Letniej
2015. Zatwierdzono propozycje wypoczynku: Harcersk¹ Akcjê
Letni¹ - Dar³ówek Wschodni, Nieobozow¹ Akcjê Letni¹ w Sta-
nicy w Œciborzycach Ma³ych, przyjêcie grupy m³odzie¿y z Ukra-
iny, szkolenie harcerskich dru¿yn po¿arniczych, udzia³ w Zlocie
w Spale i Zlocie Chor¹gwi Opolskiej w Brzegu, InterCamp Nysa,
sp³yw kajakowy - Drobnice £ysy Brzeg - Osjaków.
                                                                Aleksandra Lipiñska

,,Schowaj mnie''
przykryj mnie sw¹ d³oni¹

otocz mi³oœci¹;
bo Twa d³oñ

jest jak bezpieczne
skrzyd³o i ukryj mnie
w silnej Twojej d³oni

bo ja Ci ufam bezgranicznie
odpocznê w Twej d³oni, w ramionach

i bêdê siê czuæ bezpiecznie gdy upadnê,
Podniesiesz mnie- bo Ty
jesteœ Królem, Bogiem

i moim Tatusiem
                                                                  GK
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ZALECENIA PREWENCYJNE
PRZY POZYSKIWANIU DREWNA
NA POTRZEBY GOSPODARSTWA ROLNEGO

         W gospodarstwie rolnym drewno
wykorzystywane jest do ró¿nych po-
trzeb, m.in. do ogrzewania powierzchni
mieszkalnej i gospodarczej, do przygo-
towywania karmy dla zwierz¹t, jako ma-
teria³ stosowany do budowy p³otów, za-
gród, wiêŸby dachowej itp.
Wycinka drzew w lesie, sadzie, na ³¹kach
i nieu¿ytkach wi¹¿e siê z du¿ym ryzy-

kiem wypadku. Niebezpieczne zdarzenia wystêpuj¹ podczas
ciêcia i r¹bania oraz w czasie transportu i magazynowania drew-
na. Rocznie w trakcie wykonywania czynnoœci zwi¹zanych z
pozyskiwaniem drewna, wypadkom ulega prawie dwa tysi¹ce
rolników, w tym kilku traci ¿ycie (2012r. - 7 ofiar, 2013r. - 4 ofiary
- dane statystyczne Centrali KRUS).
 Najczêstsze przyczyny tych zdarzeñ to :
- niew³aœciwy sposób œcinki i obalania drzew (niew³aœciwa orga-
nizacja stanowiska pracy, brak koordynacji pracy zespo³owej)
- z³y stan techniczny urz¹dzeñ wykorzystywanych podczas pra-
cy (brak os³on i zabezpieczeñ ruchomych czêœci maszyn, brak
napraw i regulacji pilarek)
- wykonywanie napraw i regulacji maszyn przy w³¹czonym napêdzie
- nieprawid³owe trzymanie pilarek i siekier
- nieporz¹dek w miejscu wykonywania pracy
- nieumiejêtny sposób roz³upywania drewna
    (niestabilny pieniek, przytrzymywanie rêk¹ klocy drewna)
- brak odzie¿y ochronnej w tym okularów
- stan psychofizyczny rolnika
 (wykonywanie pracy po spo¿yciu alkoholu, zmêczenie i stres).
   W 2014 roku do Oddzia³u Regionalnego KRUS w Opolu zo-
sta³o zg³oszonych 46 wypadków, które mia³y miejsce przy po-
zyskiwaniu drewna na potrzeby gospodarstwa rolnego (zakwa-
lifikowanych do grupy wypadkowej "pochwycenie i uderzenie
przez czêœci ruchome maszyn i urz¹dzeñ). Jest to druga, po
upadkach osób, najliczniejsza grupa, w której dochodzi do zda-
rzeñ wypadkowych.
Do licznych okaleczeñ i amputacji d³oni dochodzi podczas ciê-
cia drewna na pilarkach tarczowych - zwykle na urz¹dzeniach
domowej konstrukcji nieposiadaj¹cych os³on zabezpieczaj¹-
cych przed pochwyceniem przez tarczê pi³y, wokó³ których
bywa nieuprz¹tniêta i œliska nawierzchnia. Podobne urazy s¹
odnotowywane tak¿e podczas roz³upywania klocy drewna na
mniejsze, gdy rolnicy u¿ywaj¹ niestabilnych, zniszczonych pieñ-
ków, a roz³upywany materia³ przytrzymuj¹ rêk¹.
Niebezpieczne urazy cia³a (g³ównie nóg) wystêpuj¹ tak¿e pod-
czas pracy z pilarkami ³añcuchowymi. Najczêœciej w wyniku od-
bicia lub zakleszczenia wynikaj¹cego z nieprawid³owej obs³ugi.
Warto pamiêtaæ przed przyst¹pieniem do pozyskiwania drew-
na, ¿e czynnoœci te s¹ obarczone du¿ym ryzykiem wypadku.
Do pracy nale¿y przystêpowaæ w pe³ni dyspozycyjnym, zdro-
wym, wypoczêtym, skoncentrowanym, najlepiej w towarzystwie
drugiej osoby. Nale¿y tak¿e zadbaæ o ³ad i porz¹dek w miejscu
wykonywania czynnoœci oraz odpowiednie ubranie robocze i
ochrony osobiste (buty na protektorowej podeszwie ze wzmoc-
nionymi noskami, rêkawice, kask z os³on¹ twarzy, okulary,
ochronniki s³uchu, maseczki przeciwpy³owe) oraz przestrzegaæ
nastêpuj¹cych zasad w trakcie :

1. œcinania i obalania drzewa
- sprawdziæ przed rozpoczêciem pracy stan techniczny pilarki
spalinowej (dzia³ania hamulca bezpieczeñstwa i innych elemen-
tów maj¹cych wp³yw na bezpieczeñstwo pracy, napiêcie i ostroœæ
³añcucha tn¹cego, obroty biegu ja³owego, prawid³owe smaro-
wanie ³añcucha tn¹cego)
- zachowaæ ergonomiczn¹, stabiln¹ pozycjê cia³a (pracowaæ w
lekkim rozkroku, trzymaj¹c pilarkê blisko cia³a, nie pracowaæ pi-
lark¹ powy¿ej linii barków)
- ustaliæ przed przystawieniem do œcinki kierunek obalania drze-
wa i upewniæ siê czy w strefie niebezpiecznej (dwukrotna wyso-
koœæ drzewa) nie przebywaj¹ osoby postronne
- ustaliæ zasady komunikowania siê osób przebywaj¹cych w stre-
fie zagro¿enia i przygotowaæ œcie¿kê oddalenia
- œci¹gaæ drzewa na ziemiê bezpoœrednio po œciêciu, zachowuj¹c
szczególn¹ ostro¿noœæ, nie nale¿y odcinaæ kawa³ków drzewa od
odziomka drzewa zawieszonego
- nie przebywaæ pod z³amanym, opieraj¹cym siê lub zwisaj¹cym
wierzcho³kiem drzewa
2. transportu drewna do gospodarstwa
- nie przekraczaæ dopuszczalnych norm dŸwigania - mê¿czyŸni 30
kg przy pracy sta³ej, 50 kg przy pracy dorywczej (do 4 razy na
godzinê w ci¹gu 4 godzin/dobê)
- zabezpieczyæ pasami spinaj¹cymi ³adunek przed upadkiem
- nie przebywaæ na transportowanym drewnie, zaczepie lub in-
nym nieprzystosowanym do transportu osób miejscu
- oznakowaæ i oœwietliæ transport w czasie poruszania siê po
drodze publicznej
- zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ podczas pokonywania wznie-
sieñ i pagórków-zabrania siê jazdy z wy³¹czonym silnikiem lub
roz³¹czonym napêdem "na luzie"
- jechaæ z bezpieczn¹ prêdkoœci¹, bez ostrych skrêtów
3. wy³adunku drewna
- przygotowaæ stabilne pod³o¿e pod miejsce sk³adowania drewna
- ustaliæ sposób komunikowania siê osób zajmuj¹cych siê roz³a-
dunkiem drewna
- upewniæ siê czy w pobli¿u nie ma osób postronnych
- zabezpieczyæ œrodek transportu przed niekontrolowanym sto-
czeniem lub przemieszczeniem
4. przecinania i r¹bania drewna
- zadbaæ o ³ad i porz¹dek oraz w³aœciwe oœwietlenie w miejscu
ciêcia drewna, - ustawiæ pilarkê tarczow¹ na równym, twardym
pod³o¿u i zabezpieczyæ przed przesuwaniem
- nie zbli¿aæ palców do tarczy pi³y, do popychania materia³u sto-
sowaæ popychacze
- u¿ywaæ pilarek tarczowych wyposa¿onych w os³ony, podajni-
ki, wy³¹cznik znajduj¹cy siê w zasiêgu rêki osoby obs³uguj¹cej
urz¹dzenie. Pilarka do ciêcia wzd³u¿nego powinna byæ wyposa-
¿ona w klin rozszczepiaj¹cy, a stosowana przy ciêciu poprzecz-
nym w mechanizm doprowadzaj¹cy materia³
- dobraæ wielkoœæ tarczy i rodzaj zêbów do gruboœci i rodzaju
przerzynanego materia³u
- nie staæ na linii mo¿liwego odrzutu w trakcie przesuwania prze-
rzynanego materia³u, - nie przytrzymywaæ drewna rêk¹
- nie pracowaæ na pilarce z uszkodzon¹ i wyeksploatowan¹ tarcz¹
- stosowaæ stabilny, odpowiedni do wzrostu pieniek-
- u¿ywaæ narzêdzi sprawnych technicznie
Bardzo proszê o bezwzglêdne przestrzeganie powy¿szych zale-
ceñ, aby nie doprowadziæ do wypadku przy pracy, niejednokrot-
nie bardzo tragicznego.
Z wyrazami szacunku   Jan Krzesiñski
Dyrektor OR KRUS w Opolu

WYPADKI!!!!  WYPADKI W ...
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TAEKWONDO
PIÊÆ MEDALI Z PUCHARU POLSKI

TAEKWONDO
    Od 6 do 8 marca 2014 roku w Ciechanowie  284 zawodników

z 40 klubów bra³o udzia³ w
Pucharze Polski Ta-
ekwondo.
     Do tej liczby uczestni-
ków trzeba dodaæ trenerów,
sêdziów, oficjalnych goœci
oraz „niezliczone” grono
wielbicieli Taekwondo..
Turniej mistrzowski czar-
nych pasów sta³ na bardzo
wysokim poziomie szcze-
gólnie, ¿e stawk¹ by³y punk-
ty do Mistrzostw Œwiata i
Mistrzostw Polski. Staro-
wa³a w nim ca³a Kadra Na-
rodowa. Klub Sportowy

Taekwondo  w G³ubczycach reprezentowa³o 8 osób. Nasi za-
wodnicy startowali w kategorii seniora i zdobyli razem 5 medali
(2 z³ote, 2 srebrne i 1 br¹zowy). Bardzo dobry wystêp Marty
Wsiaki  w  kategorii do 75 kg da³ jej I miejsce, Paulina Szpak

zajê³a I miejsc  w uk³adach i jako fawo-
rytka tej konkurencji nie mia³a sobie
równych.  Karolina Konik by³a II w
walkach do 62 kg, Bartosz S³odkowski
zaj¹³ II miejsce w kategorii pow. 85 kg i
Kamila Ciechanowska III miejsce wal-
ki do 50 kg. Tak dobry start daje spore
nadzieje na wysokie wyniki  w tym
roku. Przed naszymi zawodnikami jesz-
cze Mistrzostwa Œwiata we W³oszech,

Mistrzostwa Europy w Szkocji, Morawa Open w Czechach. Nasi
sportowcy ju¿ wczeœniej wygrywali turnieje rangi œwiatowej i
europejskiej co przy takiej dyspozycji daje poczucie optymizmu
na przysz³oœæ podsumowa³ trener Daniel Jano.

DJ

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

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

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

Jesteœmy zainteresowani  wspó³prac¹ i pragniemy zaoferowaæ swoje us³ugi w zakresie:
* wykonania przy³¹czy wodoci¹gowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

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

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

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

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

W Kêpnie na prze³omie lutego i marca od-
by³y siê po raz pierwszy Mistrzostwa Pol-
ski Województw Dru¿yn Mieszanych M³o-
dzików M³odszych w badmintonie .
Nasza ekipa liczy-
³a szeœciu zawod-
ników dwóch
ch³opców: Szy-
mon Œlepecki i Ja-
kub Mazur to za-
wodnicy klubu
LKS Technik po-
zostali reprezen-
tanci Opolszczy-
zny Karol Budny i
Julia Prokopczuk -
Beninca UKS Fe-
niks Kêdzierzyn-
KoŸle oraz Zuzan-
na Jankowska i Marlena Gregor MKS Strzelce Opolskie. M³oda
ekipa z Opolszczyzny wywalczy³a br¹zowy medal na tej imprezie
pokonuj¹c w ma³ym finale zespó³ ze Œl¹ska.

"Wiosna"

 Wiosna otwiera szeroko swe ramiona
I kusi, i wabi, zachêca, pachn¹ca;

Zielonymi barwami siê mieni,
Jaœnieje s³oñca z³otym promieniem.

 Wiosna uœmiecha siê do cz³owieka,
Budzi radoœæ, napawa optymizmem i… urzeka;

Powiewem przyjaznego wiatru powita,
Œwiergotem ptaków, œpiewem skowronka rozkwita.

 P¹kiem na drzewie siê zarumieni,
Doda nam skrzyde³ i rozweseli;

Pe³na radoœci otwiera serca,
Pragnie, by ludzie stawali siê lepsi !

Maria Farasiewicz
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     LZS Karate-Do G³ubczyce

       W dniach od 07 do 08 marca 2015r w £odzi odby³ siê Pu-
char Œwiata „ Harasuto Cup”. W zawodach startowa³o 750
zawodników z 17 krajów i 95  klubów.
      Poziom zawodów by³ bardzo wysoki. Praca sêdziów profe-
sjonalna/  szkoda tylko ¿e uzgodnienia sêdziowskie nie by³y
rozpowszchniane dla klubów i zaskakiwa³y zawodników/Orga-
nizacja zawodów profesjonalna jednyny mankament  dla zawod-
ników startuj¹cych w kata kadetów i m³odzików, ¿e musieli star-
towaæ równolegle ³¹cznie stoczyli naraz ponad 10 walk.

        Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-Do G³ubczyce reprezen-
towali: Klaudia Bociek. Julia Hac, Szymon Cieœlik, Maciej Ko-
walczyk, Jakub Patryjach oraz Klaudiusz Leliñski. Start na tak
du¿ych zawodach by³ doskona³¹ lekcj¹ dla naszych zawodni-
ków i mimo wysokiego poziomu nasi zawodnicy Maciej Kowal-

czyk w kata 10-11 lat zdoby³ srebrny medeal a Szymon w kata
kadetów zdoby³ br¹zowy medal przegrywaj¹c o wejœcie do fina-
³u 3-2 oraz 5 miejsce przegrywaj¹c równie¿ walke o br¹zowy
medal 3-2. Wynik Szymona maj¹c na uwadze fakt i¿ stoczy³ 10
walk jedn¹ po drugiej uznaæ nale¿y za bardzo dobry.      JH

PUCHAR ŒWIATA   „HARASUTO CUP”

       W dniach od 20 do 22 marca 2015r w Bielsku Bia³ej
odby³o siê miêdzynarodowe seminarium z koordynatorem
kata Polskiego Zwi¹zku Karate by³ego trenera kadry w³o-
skiej Santo Torre.

        Z Ludowego Zespo³u Sportowego Karate-Do G³ubczyce
brali dudzia³; Instruktor Janusz Ho³da, wiceprezesi, zawodnicy
Szymon Cieœlik, Klaudia Bociek, Maciej Kowalczyk, Jakub Pa-
tryjach, Julia Hac oraz rodzice dzieci. 15 godzin treningów prak-
tycznych i teoretycznych skutkowa³o zdobyt¹ wiedz¹ oraz umiêt-
noœciami technicznymi. W lipcu du¿a grupa w tym z G³ubczyc
pojedzie na seminarium na Sycyliê, a we wrzeœniu Santo Torre
bêdzie na seminarium w G³ubczycach.
       Jesteœmy szczêsliwi ¿e mimo napiêtego czasu zgodzi³ siê
ponownie przyjechaæ do G³ubczyc doskonal¹c umiejetnoœci tre-
nerów i zawodników. Nadmieniæ nale¿y ¿e przyjêcie naszej gru-
py przez zarz¹d Karate Atemi Bielsko Bia³¹ by³o mi³e i serdeczne
w zwi¹zku z czym po cie¿kich treningach mile spêdziliœmy wolny
czas za co serdecznie dziêkujê                                                                                                  .
                                                                                                   JH

MIÊDZYNARODOWE SEMINARIUM

14 marca 2015r w miejscowoœci Zawadzkie odby³y siê zawody
karate WKF XXI RADA REGENTÓW. W zawodach startowalo
ponad 380 zawodników z 33 klubów  z Polski i Czech. Ludowy
Zespó³ Sportowy Karate-Do G³ubczyce reprezentowali: Szymon
Cieœlik, Maciej Kowalczyk, Jakub Patryjach, Mateusz
Stankiewicz, Klaudiusz Leliñski, Franciszek Wysocki,
Tomasz Kolasa, Michalina Jung, Julia Hac, Emilia Kle-
in, Wiktoria Sawicka, Oliwia Rojek, Aleksander Rojek,
Anna Paruszewska. Z³ote medale zdobyli: w kata 12-
13 lat Szymon Cieœlik, w kata 14-15lat Szymon Cieœlik
w kata 8 lat Tomasz Kolasa, Srebrne medale zdobyli:w
kata 11 lat Michalina Jung, w kata 11 lat Maciej Ko-
walczyk, w kata 8 lat Julja Hac, w kata 8 lat Klaudiusz
Leliñski, w kata 7 lat Wiktoria Sawicka. Br¹zowe meda-
le zdobyli: w kata 8 lat Franciszek Wysocki oraz w kata
7 lat Anna Paruszewska. By³ to wspania³y start na-
szych zawodnikow i da³ wiele radoœci zawodnikom,
ich rodzicom oraz trenerowi.

WKF XXI RADA REGENTÓW
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REKLAMA W G£OSIE G£UBCZYC
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elektronicznej. Reklamy - tylko czarno bia³e na wewnêtrz-
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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,
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niezbêdnych do wystawienia

 Faktury Vat przez Miejski Oœrodek Kultury.
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 bezp³atny informator samorzadowy
 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach.

 (ISSN 1234-0890)
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ul. Niepodleg³oœci 14, Urz¹d Miejski,
 tel. 77 485-30-21

e-mail janwac@o2.pl

Materia³y zamówione
i niezamówione przyjmujemy

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

Urzêdu Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za nades³ane  i

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

Nie odpowiadamy za treœæ zamieszczonych
 og³oszeñ i reklam.

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

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

 42-500 Bêdzin, tel.604 257 694,
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Fotografie noworodków:

KADR Studio

Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur,

G³ubczyce,

 Grunwaldzka 2, 662 065 354

Lp.So³ectwo
- SO£TYSI WYBRANI
1. Bernacice - K. Kulikowska
2. Bernacice G.-B. KaŸmierczak
3. Go³uszowice-remis i powtórka
4. Lwowiany - K. Jab³oñski
5. Królowe  -B. Szkur³at
6. Kwiatoniów - M. Dunikowska
7. Nowa Wieœ G³.-   A. Buchaniec
8. Zawiszyce - J. Maæko
9. Bogdanowice  - M. Gorczyca
10. Debrzyca -inny  termin
11. Biernatów -A. Walczak
12. Braciszów -K. Fedorowicz
13. Dobieszów-Monika Babiniec
14.Pielgrzymów-R. Brzeziñski

ZARZ¥DZENIE NR 77/15 BURMISTRZA G£UBCZYC z dnia 2 lutego 2015 r. (skrót)
w sprawie terminów przeprowadzenia wyborów So³tysów i Rad  So³eckich na terenie GminyG³ubczyce
Na podstawie § 2 Uchwa³y Nr IV/27/15 Rady Miejskiej w G³ubczycach z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zarz¹dzenia
 i  ustalenia terminu przeprowadzenia wyborów So³tysów i Rad So³eckich na terenie Gminy G³ubczyce,

15. Klisino - T. Ciechanowski
16. Widok - B. Granda
17. Krzy¿owice -Roman Piczak
18. Zopowy Os. - Ewa Smoleñ
19. Grobniki - R. Tkacz
20. Kietlice H. Sabatowicz
21. N.Go³uszowice- nowy termin
22. Chróstno -  K. Baran
23. Mokre -  J. Potwora
24. Zubrzyce -  M. Gaw³owski
25. Lisiêcice - D. Biczak
26. Ciermiêcice - M. Zapa³a
27. Krasne Pole - inny termin
28. Lenarcice - H. Ciemny
29. Chomi¹¿a - H. Kulonek
30. Pietrowice - A. Adamski

31. Opawica - B. Ska³ecka
32. Radynia - A. Kaczmar
33. G³. Sady - J. Krasicki
34. Tarnkowa - J. Marczakiewicz
35. Nowy Ro¿nów - inny termin
36. S³awoszów - R. Tromsa
37. Stara Wieœ - J. Kinal
38. Pomorzowice - G. Kulka
39. Pomorzowiczki - D. ̄ arska
40. Œciborzyce M.- J. Bencal
41. Równe - J. Wysoczañski
42. Nowe Sady - E. Bielak
43. Zopowy - A. Sobolewska
44. Mokre Kol.- J. Dzie¿a
45. Gadzowice - G. Ciemny

Zajêcia cz³onków ZWI¥ZKU EMERYTÓW RRENCISTÓW  i INWALIDÓW
1.Spotkania chóru „Feniks” we wtorek ka¿dego tygodnia w Miejskim Oœrodku Kultury,
2.Zajêcia gimnastyczne (cotygodniowe)  - we wtorki i czwartki,
3.Gimnastyka na p³ywalni w ka¿dy - poniedzia³ek i œrodê, 4. Spotkania aktywnych cz³onków w czwartki
   (po gimnastyce), w ramach spotkañ opracowujemy scenariusze,  gry i zabawy, które wykorzystujemy podczas naszych imprez.
5. Wykonujemy równie¿ ozdoby do dekoracji sali zabaw oraz upominki dla naszych cz³onków.
       Serdecznie zapraszamy chêtne osoby do udzia³u w naszych spotkaniach.            Przewodnicz¹ca Zarz¹du  Halina Sak
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Serdecznie Witamy Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej, urodzonych w lutym 2015

w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach. Rodzicom Gratulujemy!

Wyród Pawe³
s.Patrycji Rostka

13.01.2015 6.25 3560/55

Zakrzewski Filip
s.Sandry Równe

04.01.2015 18.50 4230/58

Zdobylak Bartosz
s.Moniki G³ubczyce

10.01.2015 8.30 3880/56

Bêdkowski Kamil
s.Bernadety N.Cerekwia
07.02.2015 0.10 2850/54

Bêdzinski Nikodem
s.Moniki Grudynia Wlk.
03.02.2015 12.45 3450/57

Bobariko
 s.Pauliny Krzy¿owice
26.02.2015 4.55 3340/56

Cibis Bart³omiej
s. Ma³gorzaty G³ogówek
01.02.2015 0.55 3720/59

Janicki Antoœ
s.Pauliny Prudnik

17.02.2015 9.40 3750/60

Kiebdaj Antoni
s.Klaudi Baborów

01.02.2015 13.15 3500/55

Kurmañska Lena
c.Pauliny Prudnik

27.02.2015 23.25 3240/53

Lipiñski Kacper
s.Joanny Zopowy

10.02.2015 10.25 3280/57

Musia³ Szymon
s.Magadaleny G³-ce

12.02.2015 12.50 3200/55

Przyby³a Lena
c.Ewy N. Ro¿nów

17.02.2015 14.50 3930/58

Samotyj Jan s.Ma³go-
rzaty Ksiê¿e Pole

28.02.2015 15.50 3400/57

Skiba Jan
s.Ameli Grobniki

17.02.2015 16.00 4000/60

Œrutwa Franciszek
s.Jolanty G³ubczyce

03.02.2015 5.15 3250/54

Tomczuk Pola
c.Magdaleny

22.02.2015 11.15 2600/52

Uchy³a Nina
c.Jagody Branice

06.02.2015 21.15 3900/58

Wojtyœ Dawid
s.Ma³gorzaty Gadzowice
12.02.2015 21.35 4300/60

   Parafia Braciszów i Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II w Pietrowicach  z parafia-
mi w Go³uszowicach i Równym, serdecznie zapraszaj¹  do udzia³u
w „X Marszu Pamiêci”,  w Wielki Czwartek 2. kwietnia 2015 roku,
w rocznicê œmierci œw. Jana Paw³a II. Tegoroczna piesza pielgrzymka  pod
has³em „Czuwajcie i módlcie siê!” Trasa o d³ugoœci 13 km, z G³ubczyc  przez
Go³uszowice, Równe, Dobieszów do Mokre Wieœ.  Zakoñczenie w koœciele
nabo¿eñstwem z uca³owaniem relikwii œw. Jana Paw³a II.
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