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   23. Do¿ynki w gminie - Mokre 2014"
 przesz³y do historii epoki  samorz¹dowej któr¹ zapocz¹tkowa-
³y  po rocznej przerwie w 1991r.,  pierwsze do¿ynki  na Stadio-
nie Miejskim ze Msz¹ œw. odprawian¹ przez œp. bpa Antoniego
Adamiuka w 1992r.
    Nastêpne odby³y siê w Piotrowicach nad zalewem w Oœrodku
Rekreacyjno Wypoczynkowym zakoñczone (przerwane) pa-
miêtn¹ ulew¹. Kolejne odbywa³y siê we wsiach które wykaza³y
najwiêksz¹ spo³eczn¹ aktywnoœæ i wygrywa³y konkurs "Na naj-
estetyczniejsz¹ wieœ i posesjê" zainicjowany przez ówczesnego
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej. Nagrod¹ dla wsi, oprócz po-
prawy estetyki i licznych odnowionych posesji by³y realizowa-
ne przez gminê inwestycje szczególnie cenne dla mieszkañców bo
oczekiwane latami. Pierwsze skorzysta³y  Bogdanowice, a potem
…..   opinie innych wsi  "szkoda, ¿e do¿ynki s¹ tylko raz w roku".
Dlatego z  satysfakcj¹ (2014r.) przyj¹³em informacjê, ¿e po kilkulet-
niej przerwie Gmina przywróci³a do ¿ycia ten konkurs.
    Do¿ynki "Mokre 2014" wnios³y nowe rozwi¹zania organiza-
cyjne i techniczne (bilboard) m.in. trwa³y dwa dni.
       Sobotnie œwiêtowanie dedykowane by³o  dzieciom - blok
zabawowy prowadzony przez doœæ nietypow¹ Grupê Bahamas,
kieruj¹c¹ muzykê disco polo do najm³odszych odbiorców,  pio-
senki dzieciêce grane na scenie posiada³y  odpowiedni¹ scene-
riê i wyj¹tkowy klimat. Gdy pojawili siê Pluszowy Miœ i K³apo-
uchy (foto), rodzice z dzieæmi  wspólnie œpiewali, klaskali i  tañ-
czyli. Do tego by³y konkursy  z nagrodami i  niespodzianki,
nawet doroœli, towarzysz¹cy dzieciom dobrze siê bawili. PóŸ-
niejsza pora - dla  m³odzie¿y, zakoñczy³a siê zabaw¹ taneczn¹. W
miêdzyczasie - recital Klaudii Stabik m³odej, ale jak¿e dojrza³ej i
obdarzonej fantastycznym, mocnym g³osem wokalistki, po niej
gwiazda wieczoru £ukasz Zagrobelny, nic dodaæ, nic uj¹æ.
Niedziela - tradycyjnie-  Msza œw. dziêkczynna za tegoroczne
plony, odprawiona przez ks. Piotra Kuca oficja³a S¹du Duchow-
nego w Opolu i  ks. proboszcza  parafii Równe Krzysztofa Cie-
œlaka  korowód do¿ynkowy (foto) z nieod³¹cznymi koronami
¿niwnymi (foto) prowadzony przez ma¿oretki i orkiestrê dêt¹ na
boisko. Tu czeka³y na goœci  imprezy rekreacyjno - rozrywkowo-
wystawowo- gastronomiczne (foto)oraz estrada na której pre-
zentowa³y siê dzieci z Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach i zawodni-
cy Klubu  Taekwondo.  Poprzedzone jednak  powitaniem przez
Burmistrza G³ubczyc goœci do¿ynkowych - Starosty Powiatu,
Starostów do¿ynek - Mariê Ma³ocha i Tadeusza Falkowskiego.
Szczególnymi goœæmi byli cz³onkowie Stowarzyszenia Miesz-

kañców  Miast Partnerskich G³ubczyce -Rockenhausen (gosz-
cz¹cy u polskich rodzin) z udzia³em Burmistrzów i Zarz¹du tam-
tejszej Gminy Zwi¹zkowej oraz delegacji stra¿aków.  Po czym
og³aszano  wyników konkursów: " Na naj³adniejsz¹ koronê
¿niwn¹" - 1. Zawiszyce, 2. Bogdanowice, 3. Nowy Ro¿nów, 4. Równe,
Bernacice Górne, Zopowy Osiedle, Debrzyca, Nowa Wieœ G³ubczyc-
ka, Zubrzyce, oceniane przez komisjê w sk³adzie - Barbara Piecha-
czek, El¿bieta Zenfler, Joanna Radecka oraz  "Na najestetyczniejsz¹
posesjê i so³ectwo w Gminie"(foto) - nagrodzona  Nowa Wieœ G³ub-
czycka  przywilejem  organizowania Do¿ynek w 2015r.   Wrêczono
odznaczenia  "Zas³u¿ony dla Rolnictwa" - Albert Bogus³aw- Mokre,
Kocoñ Adam- Nowy Ro¿nów, Kulikowska Katarzyna-Bernacice,
Rojek Ryszard- Mokre, Sobolewski Zbigniew - Zopowy Os.
    Wystêpy Teatru "Tradycja" w re¿. Marii Farasiewicz  oraz
pokaz laserów zakoñczy³y doroczne œwiêtowanie. "Jednym s³o-
wem" by³o dla  ka¿dego coœ mi³ego, smacznego, interesuj¹cego.
Warto dodaæ, ¿e nawet niebo by³o ³askawe dla organizatorów,
w czasie nawa³nicy deszczowej w G³ubczycach i okolicy w Mo-
krem w tym czasie œwieci³o s³oñce w którym wygrzewali siê bo-
haterowie licznych, pomys³owych do¿ynkowych dekoracji przed
posesjami.                        (fotoreporta¿ na str.2 i 20) Jan Wac
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 Œwiêto Wojska Polskiego
      14 sierpnia w ramach wspó³pracy z Jednost¹ Wojskow¹ 2286
Opole, delegacja G³ubczyckiej Jednostki Strzleleckiej 3009 G³ub-
czyce ZS STRZELEC OSW z dowódc¹ m³. Insp. ZS Grzegorzem
Tobiasiñskim wziê³a udzia³ w uroczystym apelu z okazji Œwiêta
Wojska Polskiego.
    Na placu przed budynkiem sztabu ody³ siê uroczysty apel,
podczas którego mjr Leszek Bolumiñski odczyta³ Apel Pamiêci
Orê¿a Polskiego, oddano salwê honorow¹, a uroczystoœæ za-
koñczy³a siê defilad¹.
   Na uroczystoœci obecni byli przedstawiciele w³adz pañstwo-
wych, wojewódzkich, regionalnych i przedstawiciele s³u¿b mun-
durowych oraz kombatanci m.in. kpt. Józef Wojdy³a z GrodŸca
który bra³ udzia³ w s³ynnym desancie powietrznym pod Arnhem
w Holandi w 1944 roku.
      Jednostka Wojskowa 2286 umiejscowiona jest w struktu-
rach Dowództwa Garnizonu Warszawa, a dowodzi ni¹ p³k An-
drzej Domeradzki.                                                                           tobix

NIE WYRZUCAJ
¿ywnoœci
oraz innych odpadów do kanalizacji!!!
Czy podczas zmywania naczyñ, sprz¹tania czy codziennej toale-
ty myœlisz o oczyszczaniu œcieków? A mo¿e zastanawiasz siê
nad tym dopiero wtedy, gdy masz problemy z ich odprowadza-
niem.
Zapchana kanalizacja to spory k³opot i nic przyjemnego. Brak
przep³ywu œcieków uniemo¿liwia korzystanie z urz¹dzeñ sani-
tarnych takich jak toalety, umywalki czy prysznice. Nieczysto-
œci nie sp³ywaj¹ albo wybijaj¹ w innym miejscu. Nawet najlepiej
wykonana instalacja bêdzie siê zatykaæ, jeœli nie bêdziemy z niej
w³aœciwie korzystaæ. Ig³y, niedopa³ki, pieluchy, materia³y budow-
lane - to nie opis zawartoœci œmietnika. Wszystkie te rzeczy re-
gularnie wyci¹gane s¹ z przewodów kanalizacyjnych. Sieæ ka-
nalizacyjna jest tak zaprojektowana, aby przyjmowaæ jedynie
œcieki z naszych domów, nieczystoœci sanitarne i papier toaleto-
wy.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e do kanalizacji nie wolno wyrzucaæ:
* resztek ¿ywnoœci,
* sta³ych odpadów, takich jak: szmaty, opakowania po kostkach
zapachowych do WC, rêczniki papierowe, gazety i inne nieroz-
puszczalne w wodzie materia³y, zbijaj¹ce siê w rurach w zwart¹
masê,
* igie³, które zalegaj¹ w kana³ach stanowi¹c niewidoczne nie-
bezpieczeñstwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej, mog¹c
przebiæ rêkawice i boleœnie uk³uæ, powoduj¹c ryzyko zaka¿enia
np. wirusem HIV czy ¿ó³taczk¹,
* materia³ów budowlanych takich jak cement czy gips, które
opadaj¹ na dno przewodów kanalizacyjnych tworz¹c zwarte, trud-
ne do usuniêcia zatory,

* t³uszczów i olejów, które tê¿ej¹c w rurach zmniejszaj¹ ich œred-
nice i przyœpieszaj¹ koniecznoœæ remontu sieci kanalizacyjnej w
budynku,
* w³osów, nawil¿anych chusteczek, materia³ów opatrunkowych,
rajstop oraz innych czêœci garderoby, które ³¹cz¹ siê w sploty
uniemo¿liwiaj¹c swobodny przep³yw œcieków,
* niedopa³ków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów in-
nych ni¿ powszechnie u¿ywane œrodki czystoœci, poniewa¿ za-
warte w nich substancje chemiczne s¹ szkodliwe dla po¿ytecz-
nych mikroorganizmów oczyszczaj¹cych œcieki w biologicznej
czêœci oczyszczalni.
Wszystkie tego typu odpady sta³e zmniejszaj¹ œrednicê prze-
wodów, a z czasem tworz¹ trudne do usuniêcia zatory. Czêœcio-
we zapychanie siê rur kanalizacyjnych powoduje zwolniony
odp³yw œcieków, co mo¿e spowodowaæ m.in. bulgotanie w zle-
wie czy toalecie. Wtedy trzeba jak najszybciej wykryæ miejsce
powstania zatoru, aby nie dopuœciæ do ca³kowitego zapchania
siê kanalizacji. Rzeczy, które nie powinny znaleŸæ siê w toalecie,
mog¹ doprowadziæ do cofniêcia œcieków i zalania mieszkania,
ogrodu lub ulicy. To zaœ powoduje du¿e straty materialne, jest
uci¹¿liwe dla mieszkañców i bardzo szkodliwe dla œrodowiska
naturalnego.
Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e wyrzucane resztki po¿ywienia do ka-
nalizacji sanitarnej stanowi¹ pokarm dla szczurów i innych gry-
zoni. Resztki ¿ywnoœci mog¹ zachêcaæ gryzonie do czêstszych
odwiedzin takich miejsc i pojawienia siê w piwnicach i mieszka-
niach. Pojawienie siê szczurów stanowi powa¿ne zagro¿enie dla
bezpieczeñstwa sanitarnego mieszañców. Szczury roznosz¹ groŸ-
ne choroby. ¯yj¹ w koloniach, a ich rozmna¿aniu siê sprzyja
ba³agan wokó³ posesji, skupiska œmieci i odpadów. Gdy zwierzê
znajdzie siê w pomieszczeniu zamkniêtym, jego reakcja mo¿e byæ
ró¿na, nieprzewidywalna. Szczur potrafi skoczyæ na wysokoœæ
90 centymetrów, a w dal nawet 130 centymetrów. Dlatego te¿,
dbajmy wspólnie o nasze bezpieczeñstwo i nie dokarmiajmy
szczurów.

Marcin Grabuñczyk
Pe³nomocnik Zarz¹du
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GOŒCIE ZE ZBARA¯A

W dniach 24 i 25 lipca 2014r w G³ubczycach goœci³a delegacja miasta
Zbara¿a z Ukrainy.

Wspó³praca ze spo³ecznoœci¹ miasta Zbara¿a zosta³a zainicjonowana
Uchwa³¹ Rady Miejskiej w G³ubczycach w dniu 29 wrzeœnia 2005r. Celem
wspó³pracy s¹ dzia³ania na rzecz zbli¿enia instytucji i organizacji miasta
G³ubczyce i Zbara¿a. Wspó³praca obejmuje w szczególnoœci wymianê do-
œwiadczeñ i wiedzy w zakresie samorz¹dnoœci lokalnej ,wspó³pracy kultural-
no-oœwiatowej ,wymiany m³odzie¿y i mieszkañców naszych miast. Obecna
wizyta naszych goœci ukierunkowana by³a przede wszystkim na rozwi¹zy-
wanie problemów w dziedzinie gospodarki komunalnej oraz wspó³pracy
gospodarczej pomiêdzy firmami .Podczas wizyty goœcie ze Zbara¿a odwie-
dzili nasze spó³ki komunalne .Goœci interesowa³a gospodarka wodno-œcie-
kowa oraz zorganizowanie gospodarki odpadami komunalnymi. W ramach

tych obszarów
goœcie zapo-
znali siê z funk-
cjonowaniem
punktu selek-
tywnej zbiórki
odpadów ko-
m u n a l n y c h ,
wysypiska od-
padów jak rów-
nie¿ zapoznali
siê funkcjono-
w a n i e m
oczyszczalni
œcieków przy
ul.Kopernika
W ramach
wspó³pracy go-
spodarczej dziê-
ki przychylno-
œci Zarz¹dów

firm Galmet oraz Turek, goœcie mogli zapoznaæ siê z profilem produkcji, stra-
tegi¹ sprzeda¿y oraz zapoznaæ siê dzia³alnoœci¹ firm dziêki prezentacji multi-
medialnej. Przedstawiciele delegacji zwiedzili linie produkcyjne odwiedzo-
nych zak³adów. W delegacji miasta Zbara¿a uczestniczyli tak¿e przedstawi-
ciele biznesu ,którzy s¹ zainteresowani organizacj¹ hurtowni urz¹dzeñ pro-
dukowanych przez firmê Galmet w Zbara¿u oraz szkoleniem pracowników w
zakresie monta¿u i serwisu urz¹dzeñ. Z uwagi na potencja³ rolniczy Zbara¿a
goœcie zainteresowani byli produkcj¹ mleczarsk¹ w grupie Bongrain Polska,
w sk³ad której wchodzi firma Turek zak³ad produkcyjny w G³ubczycach.
Goœcie byli zainteresowani histori¹ powstania zak³adu w szczególnoœci  kie-
dy powstawa³a spó³ka Toska w okresie transformacji ustrojowej i gospodar-
czej, kiedy rodzi³a siê prywatna inicjatywa gospodarcza i nowe regu³y go-
spodarki wolnorynkowej. Przedstawiciele delegacji interesowali siê tak¿e
programami przedakcesyjnymi finansowanymi ze œrodków Unii Europejskiej.
W czasie wizyty goœcie zwiedzili Muzeum Ziemi G³ubczyckiej w Ratuszu
Miejskim, jednak¿e nie zd¹¿yli odwiedziæ ŒDS w Nowych Go³uszowicach
oraz zapoznaæ siê z dzia³alnoœci¹ oœrodka w zakresie terapii zajêciowej i
rehabilitacji, z uwagi na skrócenie wizyty w zwi¹zku z og³oszon¹ mobilizacj¹
na Ukrainie. Przez ca³y okres wizyty goœciom z Ukrainy towarzyszy³ Pan
Edward Wo³oszyn, Zbara¿anin z urodzenia, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
, która by³a inicjatorem wspó³pracy z miastem Zbara¿ w 2005r.W imieniu
samorz¹du Gminy G³ubczyce, dziêkujemy Zarz¹dom Firmy Galmet o Firmy
Turek oraz zarz¹dom spó³ek Komunalnych za mi³e przyjêcie delegacji oraz
podzielenie siê posiadanymi doœwiadczeniami w obszarach jakie intereso-
wa³y naszych goœci z miasta partnerskiego Zbara¿.

                                                                                                            K.B.

Spó³ka Us³ugi Komunalne
realizuj¹c umowê w zakresie odbioru i za-

gospodarowania odpadów z  Gmin¹ G³ub-
czyce uprzejmie informujê mieszkañców
Gminy, ¿e zmianie ulegaj¹ zasady segrega-
cji odpadów i czêstotliwoœæ ich odbioru.

Najwa¿niejsz¹ zmian¹ jest wprowadzenie selektyw-
nej zbiórki popio³ów powstaj¹cych w gospodar-
stwach domowych. W celu zrealizowania tego obo-
wi¹zku przez mieszkañców Spó³ka Us³ugi Komunal-
ne wyposa¿y nieruchomoœci w pojemniki do groma-
dzenia tylko popio³ów. Zakupione przez nasz¹ spó³-
kê pojemniki o pojemnoœci 240l odpowiednio ozna-
kowane zostan¹ dostarczone w³aœcicielom poszcze-
gólnych posesji i protokólarnie przekazane do u¿yt-
kowania. W³aœciciele posesji bêd¹ zobowi¹zani do
prawid³owego korzystania z powierzonych pojem-
ników, by nie nara¿aæ ich na zniszczenie, spalenie
lub utratê. Dostawa pojemników bêdzie realizowana
sukcesywnie od pocz¹tku miesi¹ca wrzeœnia. W
zwi¹zku z realizacj¹ obowi¹zku selektywnego gro-
madzenia popio³ów zmianie ulega system odbioru
odpadów  z posesji w ten sposób, ¿e zmieszane od-
pady komunalne bêd¹ odbierane dwa razy w miesi¹-
cu  oraz raz w miesi¹cu selektywnie gromadzony
popió³. Powy¿sza czêstotliwoœæ dotyczy zarówno
terenów miejskich jak i wiejskich. Szczególnie
w okresie grzewczym terminy odbioru odpadów s¹
przedstawione w harmonogramie (X-XII), jak rów-
nie¿ w harmonogramach dostarczanych do posesji.
Kolejn¹ zmian¹ wynikaj¹c¹  z zapisów Regulaminu
Utrzymania Czystoœci jest zmniejszenie czêstotliwo-
œci odbioru odpadów wielkogabarytowych. Czêsto-
tliwoœæ odbioru tych odpadów jest 1 raz na kwarta³.
Przypominamy, ¿e do dyspozycji mieszkañców na-
szej Gminy jest funkcjonuj¹cy w Us³ugach Komu-
nalnych Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK).

Stanis³aw Szczerbak
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ROLNICY,
UWAGA NA KLESZCZE!

W ci¹gu ostatnich piêciu lat prawie siedemset
osób ubezpieczonych w KRUS dozna³o
uszczerbku na zdrowiu wskutek zakaŸnych cho-
rób zawodowych roznoszonych przez kleszcze
(w wiêkszoœci z powodu boreliozy). Pod wp³y-
wem wielu czynników, miêdzy innymi ocieple-
nia klimatu, od kilku lat zwiêksza siê w Polsce

populacja tych pajêczaków i tym samym wzrasta ryzyko przeno-
szenia na ludzi i zwierzêta odkleszczowych chorób zakaŸnych.
 Kleszcze wystêpuj¹ praktycznie na terenie ca³ego kraju - szcze-
gólnie na kontakt z nimi nara¿eni s¹ mieszkañcy Opolszczyzny,
Warmii, Mazur i Podlasia. Naturalnym miejscem bytowania klesz-

czy s¹ tereny leœne i ³¹ki, w tym tak¿e parki
oraz inne obszary zalesione lub zakrze-

wione nieopodal du¿ych osiedli miesz-
kalnych.
W naszej szerokoœci geograficznej
kleszcze najwiêksz¹ aktywnoœæ prze-
jawiaj¹ od czerwca do koñca paŸdzier-

nika. Uk¹szenia kleszcza zwykle nie czuje
siê, poniewa¿ jego œlina zawiera substan-

cje znieczulaj¹ce. Jeœli jednak dosz³o do uk¹szenia, kleszcza na-
le¿y jak najszybciej usun¹æ, najlepiej przy pomocy specjalnej
pompki pró¿niowej lub wyci¹gn¹æ pêset¹ - nie nale¿y jednak
próbowaæ go wykrêcaæ. Je¿eli kleszcz tkwi zbyt g³êboko w ciele,
powinno siê niezw³ocznie udaæ siê do lekarza. Usuniêcie klesz-
cza w pierwszej dobie po uk¹szeniu wielokrotnie zmniejsza praw-

dopodobieñstwo zara¿enia. Im
d³u¿ej kleszcz tkwi w ciele, tym
wiêksze ryzyko zachorowania,
gdy¿ po up³ywie kilku lub kilku-
nastu godzin kleszcz zaczyna
od¿ywiaæ siê krwi¹ ¿ywiciela i wte-
dy mo¿e zaraziæ przenoszonymi
przez siebie chorobami.

 Okres inkubacji chorób wywo³ywanych przez kleszcze trwa od
2 do 32 dni. Gdy zatem dosz³o do zaka¿enia przez kleszcza, w
miejscu uk¹szenia na skórze pojawia siê charakterystyczny ru-
mieñ o œrednicy od 1 cm do 1,5 cm, który w d³ugim okresie czasu
powiêksza siê do kilku centymetrów, po czym blednie od œrodka
i zanika. W diagnostyce wyst¹pi³y równie¿ przypadki, gdy ru-
mieñ nie wyst¹pi³, a kleszcz zosta³ niezauwa¿ony. Nale¿y pamiê-
taæ, ¿e borelioza wywo³uje czasami objawy podobne do grypy,
np.: stan podgor¹czkowy, bóle miêœniowo-stawowe, bóle g³o-
wy, os³abienie, nudnoœci. Jeœli po uk¹szeniu przez kleszcza wy-
st¹pi¹ takie niepokoj¹ce objawy, bezwzglêdnie trzeba zg³osiæ
siê do lekarza w celu wykluczenia boreliozy b¹dŸ poddania siê
leczeniu w razie potwierdzenia choroby. Nieleczona borelioza
mo¿e prowadziæ do uszkodzenia oœrodkowego uk³adu nerwo-
wego i uk³adu sercowo-naczyniowego.
¯eby zmniejszyæ ryzyko zaka¿enia chorobami odkleszczowymi
nale¿y:
* nosiæ szczelne obuwie i ubranie, zakrywaj¹ce wiêkszoœæ cia³a,
* stosowaæ œrodki odstraszaj¹ce kleszcze,
* trzymaæ siê z dala od miejsc, w których kleszcze zazwyczaj prze-
bywaj¹, takich jak wysokie trawy i tereny gêsto zakrzewione,
* po ka¿dym pobycie w plenerze starannie obejrzeæ swoje cia³o
- szczególnie skórê g³owy, uszy, szyjê, miejsca w zagiêciach r¹k,
kolan, pachwin itp.                                                                  >>>

>>>  OKRESOWA EMERYTURA ROLNICZA
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego informuje o mo¿-
liwoœci ubiegania siê o przyznanie okresowej emerytury rol-
niczej.
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych
oraz niektórych innych ustaw    (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) osobie,
której up³yn¹³ okres, na jaki zosta³a przyznana jej renta struktu-
ralna przez Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
a która nie osi¹gnê³a jeszcze wieku emerytalnego, przys³uguje
okresowa emerytura rolnicza do dnia osi¹gniêcia tego wieku.
Okresowa emerytura rolnicza przys³uguje w wysokoœci emery-
tury podstawowej, bez wzglêdu na posiadany okres podlegania
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.
W zwi¹zku z tym osoby zainteresowane, które utraci³y prawo do
renty strukturalnej, a które nie osi¹gnê³y wieku emerytalnego,
mog¹ zwróciæ siê do Oddzia³u Regionalnego lub Placówki Tere-
nowej Kasy, w³aœciwych ze wzglêdu na miejsce zamieszkania, z
wnioskiem o przyznanie prawa do okresowej emerytury rolni-
czej. Do wniosku powinna byæ do³¹czona kopia decyzji ARiMR
przyznaj¹cej rentê strukturaln¹.
(•ród³o: krus.gov.pl)

Z wyrazami szacunku Jan Krzesiñski
Dyrektor OR KRUS w Opolu

 LUDOWY ZESPÓ£ SPORTOWY KARATE-DO

 Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-Do G³ubczyce w dniach od
25.08 do 30. 08. 2014r w Schronisku M³odzie¿owym w Pietrowi-
cach zorganizowa³ PIKNIG RODZINNY po³¹czony z treningami
karate. W zajêciach bra³o udzia³ 40 osób. Treningi prowadzone
by³y dwa w godzinach rannych i jeden w popo³udniowych a
miêdzyczasie prowadzone by³y zajêcia indywidualne.

Zawodnicy naszego klubu przygotowuj¹ siê do nowego se-
zonu w tym Mistrzostwa Œwiata, Mistrzostwa Polski, Grand Prix
Polski i kilka innych. W trakcie otwarcia obozu zosta³y wrêczo-
ne medale i puchar dla Franciszka Wysockiego za zajêcie I miej-
sca w Mistrzostwach Europy w Poznaniu oraz Tomasza Kolasy
za zajêcie br¹zowego medalu w tych samych mistrzostwach.
Organizator mistrzostw przes³a³ te medale z uwagi na dyskwali-
fikacje dwóch zawodników co spowodowa³o przesuniêcia zaj-
mowanych miejsc.

Schronisko M³odzie¿owe stwarza wspania³e warunki do reali-
zacji naszych zamierzeñ.                                                           J0710
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G£UBCZYCZANKA
KANDYDATK¥ DO TYTU£U
MISS POLAND IN BENELUX

   Miss Poland in Benelux to konkurs, który ma na celu popra-
wê wizerunku Polaków zamieszkuj¹cych kraje Beneluxu.
Pierwsza edycja odby³a siê w 2011 roku.  Od tego czasu promu-
jemy kobiety przedsiêbiorcze, odwa¿ne i starannie wykszta³co-
ne - pisz¹ organizatorzy.
  Ania Lipiñska-g³ubczyczanka,
bierze udzia³ w tegorocznej edycji.
17-latka od roku mieszka w Hadze
gdzie uczêszcza do dwóch szkó³,
holenderskiej i polskiej. Gra na
skrzypcach, fortepianie i gitarze.
Przygodê z muzyk¹ rozpoczê³a w
Polsce, gdzie podjê³a pierwsze kro-
ki edukacji w tym kierunku. Regu-
larnie uczestniczy w konkursach
historycznych i turniejach szacho-
wych. W wolnych chwilach uwiel-
bia czytaæ ksi¹¿ki.
Ka¿dy mo¿e oddaæ swój g³os na
Aniê (numer 8.)  poprzez oficjaln¹
stronê konkursu:
http://misspoland.nl/index.php/candidates2014/miss-internet-
2014
Tytu³y, które zostan¹ przyznane kandydatkom to: Miss Interne-
tu, Miss Photo, Miss Public oraz dwa najwa¿niejsze: Miss Po-
land in Benelux 2014 oraz V-ce Miss Poland in Benelux 2014. Gala
fina³owa konkursu odbêdzie siê 14 wrzeœnia w Giesbeek.
Redakcja GG  zaprasza czytelników  i  nie tylko...do g³osowa-
nia na nasz¹ Aniê- numer 8. ¯yczymy powodzenia!
Glosowanie internetowe nadal trwa (do 14 wrzesnia) i ka¿dy
mo¿e zag³osowaæ

DIETETYK  KLINICZNY
Tomasz Saska

* leczenie chorób dietozale¿nych
* normalizacja masy cia³a
* inne us³ugi dietetyczne

NZOZ "INTER-MED"
UL. Sienkiewicza 1
48-100 G³ubczyce

Rejestracja telefoniczna: 502-560-060
Rejestracja internetowa:
 www.znanylekarz.pl/tomasz-saska/dietetyk

Pytania do dietetyka: 508-216-544

G£UBCZYCCY HARCERZE
 W WARSZAWIE

Harcerze z Komendy Hufca ZHP w G³ubczycach w dniach od
31 lipca do 3 sierpnia br. brali udzia³ w Ogólnopolskim Zlocie
Chor¹gwi Sto³ecznej w Warszawie. W przeddzieñ 70. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego nasi harcerze przygotowy-

wali Warszawê do
obchodów rocz-
nicowych rozda-
j¹c ulotki, maluj¹c
znak Polski Wal-
cz¹cej na chodni-
kach, zapalaj¹c
znicze przy po-
mnikach poœwiê-
conym powstañ-
com. W dniu 1
sierpnia brali

udzia³ w uroczystoœciach pod Pomnikiem Pañstwa Podziemnego
i AK na ul. Wiejskiej upamiêtniaj¹cych wybuch powstania, gdzie
harcerki z naszego hufca pe³ni³y Wartê Honorow¹ oraz by³y w
Poczcie Sztandarowym. By³o to ogromne wyró¿nienie dla g³ub-
czyckiego hufca. O 17.00 wszyscy harcerze z ca³ej Polski spotkali

siê, aby chwil¹ ciszy
przy syrenach alarmo-
wych razem uczciæ
godzinê W,  kiedy to
w 1944 roku wybuch³o
powstanie.

W tym tak wa¿nym
dniu, gdy ca³a War-
szawa zatrzyma³a siê

na chwilê harcerze mieli okazjê zwiedziæ muzeum Powstania War-
szawskiego, odwiedziæ groby Rudego Alka i Zoœki - harcerzy
Szarych Szeregów bior¹cych udzia³ w powstaniu, œpiewaæ pio-
senki powstañcze podczas koncertu organizowanego przez TVP
na placu Pi³sudskiego. Poza uroczystoœciami rocznicowymi or-
ganizatorzy zlotu zapewnili inne atrakcje. Umundurowani harce-

rze mogli za darmo poruszaæ siê po Warszawie œrodkami komuni-
kacji miejskiej, dziêki temu ³atwiej by³o im braæ udzia³ w grach
miejskich. Zlot zakoñczy³ siê harcerskim obrzêdowym ogniskiem
podsumowuj¹cym to czterodniowe spotkanie. Na koniec na te-
renie zlotu odby³ siê koncert zespo³u "Wszyscy Byliœmy Harce-
rzami", który gra piosenki harcerskie w rockowej aran¿acji. Udzia³
w zlocie to by³a fajna harcerska przygoda w przyjaznym gronie,
pe³na emocji i wzruszeñ i dumy, ¿e tak¿e harcerze walczyli i umie-
rali po to byœmy teraz mogli ¿yæ spokojnie w wolnej Polsce.

                                                                            patryjach@
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MIEJ SERCE DLA "WARIATÓW DROGOWYCH"
W kampanii bierze udzia³ Policja. Podjê³a dzia³ania w zakresie prewencji kryminalnej, prezentuj¹c jej zasady w mediach i wrêczaj¹c
kierowcom serduszka przy okazji kontroli drogowych. A gdy rozpocznie siê rok szkolny, bêdzie prowadzi³a pogadanki w szko³ach z
dzieæmi i rodzicami. Niebieskie serca bêd¹ rozdawane w szko³ach przez patrole policji i agentów PZU, podczas festiwali muzycznych,
jako inserty do prasy oraz na stacjach benzynowych, a tak¿e w oddzia³ach PZU. Fundacja PZU ma nadziejê, ¿e do koñca tego roku
w polskich samochodach znajdzie siê 2 mln serc dla "wariatów drogowych".(Andrzej Chyliñski, Policja 997 / pt)
                                                                                                                                                             asp. Agata Aleksiejewicz

KAMPANIA
INFORMACYJNO
- EDUKACYJNA

"WE• PARAGON"

Naczelnik Urzêdu Skarbowego w G³ubczycach
informuje, i¿ pod patronatem Ministerstwa Finan-
sów rozpoczê³a siê kolejna  kampania pt: "WeŸ
Paragon". Tak jak w latach ubieg³ych kampania
prowadzona jest na terenie ca³ego kraju.
Jednym z celów kampanii jest przypomnienie o
obowi¹zku wydawania paragonów przy ka¿dej
transakcji. Ma to du¿e znaczenie nie tylko dla
kupuj¹cego, dla którego paragon jest podstawo-
wym dowodem zakupu, umo¿liwiaj¹cym ewentu-
aln¹ reklamacjê, ale równie¿ dla wszystkich po-
datników. ¯¹daj¹c od sprzedawcy paragonu
wspieramy uczciw¹ konkurencjê oraz przyczynia-
my siê do zwalczania szarej strefy. Paragon jest
potwierdzeniem, ¿e kwota podatku trafi³a do bu-
d¿etu pañstwa, czyli do naszej wspólnej kasy, a
nie do kieszeni nieuczciwego przedsiêbiorcy.
Kampania przypomina, ¿e bior¹c paragon:

o u³atwiamy sobie z³o¿enie reklamacji,
o mamy mo¿liwoœæ porównania cen,
o wspieramy uczciw¹ konkurencjê,
o mamy pewnoœæ, ¿e nie zostaliœmy oszukani,
o zmniejszamy szar¹ strefê,
o dok³adamy starañ, ¿eby zap³acony przez nas w
cenie podatek trafi³ do bud¿etu pañstwa.
Zadanie "WeŸ paragon" polega na kontroli pra-
wid³owoœci ewidencjonowania obrotu przy po-
mocy kasy rejestruj¹cej przez pracowników urzê-
dów skarbowych oraz urzêdów kontroli skarbo-
wej oraz prowadzeniu dzia³añ informacyjno-edu-
kacyjnych wp³ywaj¹cych na podniesienie pozio-
mu wiedzy podatników o wywi¹zywaniu siê z
obowi¹zków podatkowych.
Kampaniê wspiera rysunek znanego polskiego sa-
tyryka Andrzeja Mleczki, który w sposób charakte-
rystyczny dla artysty - lekki i satyryczny - informu-
je klientów o potrzebie pobrania paragonu i sprze-
daj¹cych o potrzebie  wydawania paragonu.

Komenda G³ówna Policji
STOP Wariatom Drogowym

      1 sierpnia rusza trzecia ods³ona kampanii "Kochasz? Powiedz STOP Wa-
riatom Drogowym". Tym razem skierowana jest przede wszystkim do osób
najbli¿szych kierowcom, które mog¹ wp³yn¹æ na ich zachowania podczas jaz-
dy. Cel nieustannie ten sam - poprawa bezpieczeñstwa w ruchu drogowym.
Kampaniê wspólnie organizuj¹ Policja i Fundacja PZU.
Poprzednie dwie kampanie Stop Wariatom Drogowym zosta³y przeprowadzone
w latach 2005 i 2006. Z przygotowanego przez instytuty Pentor i SMG/KRC
Millward Brown podsumowania pierwszej edycji wynika³o, ¿e z kampani¹ ze-
tknê³o siê 64 proc. ogó³u spo³eczeñstwa i 73 proc. kierowców. Choæ nie przeko-
na³a ona wszystkich do bezpiecznej jazdy, po jej zakoñczeniu da³o siê zauwa¿yæ
spadek liczby wypadków i rannych.

POSTAWI LIŒMY NA MI£OŒÆ
- Celem pierwszych dwóch edycji kampanii by³o przede
wszystkim pokazanie kierowcom zachowañ na drodze,
które s¹ nieodpowiedzialne i niebezpieczne. Kampania
okaza³a siê niezwykle skuteczna. Choæ u¿ycie w niej
okreœlenia "wariat drogowy" wzbudza³o kontrowersje i
dyskusje, ponad 88 proc. badanych stwierdzi³o, ¿e jest
ono w³aœciwe dla kierowcy jad¹cego niebezpiecznie -
mówi Piotr Glen, dyrektor ds. zaanga¿owañ spo³ecznych
Fundacji PZU. - Obecnie wiêkszoœæ akcji zwi¹zanych z
promowaniem bezpieczeñstwa na drodze straszy, dra-
matyzuje, przera¿a, karci naganne zachowania kierow-
ców, czy epatuje ludzk¹ tragedi¹. Podjêliœmy decyzjê, ¿e
nie wpiszemy siê w ten trend. Zdecydowaliœmy, ¿e bê-

dziemy promowaæ pozytywne emocje, a nie agresjê. Postawiliœmy na mi³oœæ!
Uwa¿amy, ¿e pasa¿erom udostêpnimy realne narzêdzie wp³ywu na zachowania
kierowców i naprawdê sprawimy, ¿e na polskich drogach bêdzie bezpieczniej.
Niebieskie serce wrêczone kierowcy przez blisk¹ mu osobê, która go kocha, mo¿e
byæ tym jedynym impulsem, który sprawi, ¿e kierowca opamiêta siê na drodze.
NIEBIESKIE SERCE
Mo¿na je powiesiæ np. przy lusterku w samochodzie. Ma ono przypominaæ
kierowcy, ¿e jest kochany, ¿e w domu czekaj¹ na niego bliscy i dlatego powinien
jechaæ ostro¿nie. Przygotowano ró¿ne wersje serduszka, np. "Tato, czekamy w
domu. Kocham, jedŸ ostro¿nie", "Sama kredy tu nie sp³acê! Kocham, jedŸ ostro¿-
nie!", ale poniewa¿ jest to kampania kreatywna, s¹ tak¿e serduszka do wype³-
nienia przez siebie wymyœlonym napisem. Czy kierowcy powiesz¹ sobie takie
serca w samochodzie? Organizatorzy kampanii s¹ przekonani, ¿e ich najbli¿si
zrobi¹ to dla nich. - Stop Wariatom Drogowym to dzia³anie, które z pewnoœci¹
skutecznie wzmocni proces budowania wspó³odpowiedzialnoœci obywateli za
bezpieczeñstwo przestrzeni publicznej, w tym w ruchu drogowym, co jest rów-
nie¿ od kilku lat priorytetem pracy polskiej Policji. Dziêki takim kampaniom, ale
tak ¿e pracy wielu s³u¿b,  w tym Policji, stan bezpieczeñstwa w ruchu drogowym
z roku na rok poprawia siê. W 2005 r. odnotowano niewiele po nad 48 tys.
wypadków drogowych, w 2013 r. blisko 36 tys., co oznacza spadek na przestrze-
ni tych lat o 10 tys. zdarzeñ - mówi m³. insp. Anna KuŸnia, p.o. naczelnika
Wydzia³u Profilaktyki Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP. - Dla nas bar-
dzo wa¿ne jest partnerstwo miêdzyinstytucjonalne w budowaniu odpowiedzial-
nych postaw spo³ecznych na rzecz bezpieczeñstwa, a te serca, to nie s¹ œmie-
ciowe gad¿ety do samochodu, a na³adowane emocjonalnie noœniki bardzo in-
tymnej informacji otrzymanej od kogoœ bliskiego.
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Jan Krówka

10 LAT
 FUNKCJONOWANIA

SAMORZ¥DU
GMINY G£UBCZYCE

W UNII
EUROPEJSKIEJ

III.  Du¿e projekty infrastrukturalne w latach  2007- 2013
     Na lata 2007- 2013 Rzeczpospolita Polska przygotowa³a
Narodow¹ Strategiê Spójnoœci (NSS) (nazwa urzêdowa: Na-
rodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, NSRO) jako doku-
ment strategiczny okreœlaj¹cy priorytety i obszary wykorzy-
stania oraz system wdra¿ania funduszy unijnych: Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europej-
skiego Funduszu Spo³ecznego (EFS) oraz Funduszu Spój-
noœci w ramach bud¿etu Wspólnoty na lata 2007-13.
Celami horyzontalnymi NSS by³y:
1. Poprawa jakoœci funkcjonowania instytucji publicznych
    oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa.
2. Poprawa jakoœci kapita³u ludzkiego i zwiêkszenie  spójno-
œci spo³ecznej
3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej  i spo-
³ecznej maj¹cej podstawowe znaczenie dla wzrostu konku-
rencyjnoœci Polski.
4. Podniesienie konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci przed-
siêbiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wyso-
kiej wartoœci dodanej oraz rozwój sektora us³ug.
5. Wzrost konkurencyjnoœci polskich regionów i przeciw-
dzia³anie ich marginalizacji spo³ecznej, gospodarczej i prze-
strzennej.
6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian
strukturalnych na obszarach wiejskich.
     Cele NSS by³y realizowane za pomoc¹ programów (tzw.
programów operacyjnych), zarz¹dzanych przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, programów regionalnych (tzw. re-
gionalnych programów operacyjnych), zarz¹dzanych przez
zarz¹dy poszczególnych województw i projektów wspó³fi-
nansowanych ze strony instrumentów strukturalnych, tj.:
* Program Infrastruktura i Œrodowisko
    -  wspierany  przez fundusze EFRR i FS
* Program Innowacyjna Gospodarka
    - wspierany  przez fundusz EFRR
* Program Kapita³ Ludzki
    - wspierany przez fundusz EFS
* 16 programów regionalnych
   - wspierany przez fundusz EFRR
* Program Rozwój Polski Wschodniej
   - wspierany przez fundusz EFRR
* Program Pomoc Techniczna
   - wspierany  przez fundusz EFRR
   Elementem polityki regionalnej Unii Europejskiej jest wspar-
cie dla rozwoju wspó³pracy miêdzy spo³eczeñstwami s¹sia-
duj¹cych regionów poszczególnych pañstw europejskich w
ramach Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej (EWT)
Europejska Wspó³praca Terytorialna zawiera w sobie wiele
programów, z których mo¿na by³o otrzymaæ œrodki na bar-
dzo ró¿ne projekty. Realizacji za³o¿eñ Europejskiej Wspó³-
pracy Terytorialnej s³u¿¹ trzy typy programów:

* programy wspó³pracy transgranicznej,
* programy wspó³pracy transnarodowej,
* programy wspó³pracy miêdzyregionalnej.
   Programem wspó³pracy transgranicznej  na lata 2007-2013,
    z którego korzystaæ mog³a nasza gmina by³ program Polska - Re
    publika Czeska,
     Oprócz polityki regionalnej Unia Europejska k³adzie tak¿e spory
     nacisk na politykê roln¹, rybactwa i rybo³ówstwa.
     W Polsce przejawia³o  siê to w istnieniu dwóch programów:
* Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
* Programu Operacyjnego "Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo-
³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich 2007-2013".
      Z programów przewidzianych na lata 2007- 2013 Gmina G³ubczy-
ce korzysta³a ze wsparcia  Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Opolskiego (RPO),  Programu Kapita³ Ludzki
(PKL), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz  Pro-
gramu Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej Polska- Republika
Czeska (PEWT).
     Lata  od 2006 do 2008 to tak¿e czas realizacji projektów okresu
programowania 2004 - 2006.
 Jak pamiêtamy trwa³a najwa¿niejsza inwestycja tego okresu progra-
mowania, czyli odbudowa Ratusza miejskiego zakoñczona w maju
2008 r.
    W 2006 roku Gmina zakupi³a  samochód specjalistyczny dla
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Zopowych  za kwotê 461 240 z³ w tym
ze œrodków Unii Europejskiej w ramach programu INTERREG III A
uzyskaliœmy dofinansowanie w kwocie 338 400 z³.
  W  roku 2007 z   tego samego  w  programu INTERREG III A uda³o
siê zrealizowaæ projekt budowy drogi Gadzowice - Granica Pañstwa
(Rusin) - za kwotê 1 350 000 z³   w tym 1 000 000 z³ œrodki z dotacji UE.
   W tym samym roku w Ramach ZPORR uda³o siê uzyskaæ dofinan-
sowanie dla projektu budowy kanalizacji przesy³owej Bogdanowi-
ce - G³ubczyce - za kwotê 1 440 000 z³ w tym 1 220 000 z³ œrodki
dotacji  UE.
     W 2008 roku z rezerw SPO Rozwój Obszarów Wiejskich
      nasza gmina  uzyska³a dofinansowanie na projekty:
1. Remont œwietlicy wraz z zagospodarowaniem terenu
    oraz urz¹dzeniem placu zabaw w miejscowoœci G³ubczyce Sady
    - koszt 130 000 z³  w tym  92 000  z³ œrodki UE
2. Remont œwietlicy w miejscowoœci Lisiêcice
   - koszt 194 000 z³ w tym 94 000 z³ œrodki UE.
    Gmina w latach 2007-2008 przygotowywa³a dokumentacjê
      projektow¹ by uzyskaæ dofinansowanie miêdzy innymi na:
* projekty kanalizacji dorzecza Troji,
* kanalizacji czêœci wiosek pogranicza,
* przebudowê ulicy Kochanowskiego w G³ubczycach,
* program rewitalizacji historycznej czêœci G³ubczyc,
* remont MOK ,
 * przygotowanie projektów do dzia³ania Odnowa Wsi w ramach
    PROW.
   W ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Opolskiego (RPO) Gmina zrealizowa³a du¿e projekty:
* Przebudowê  ulicy Kochanowskiego w G³ubczycach -  za kwotê
    3  642 000 z³,  w tym  2 677 000 z³ to œrodki w ramach dofinansowa
    nia UE (rok 2010);
* Kanalizacjê dorzecza rzeki Troji za kwotê 10 178072 z³, netto,
     w tym 6 789 534,34  z³ to œrodki w ramach dofinansowania UE
      (rok 2010);
* Budowê obwodnicy w miejscowoœci Zubrzyce
     -  za kwotê 3 243 288  z³, w tym 2 289 751 z³ to œrodki w ramach
       dofinansowania UE (rok 2012);
* Rewitalizacjê zabytkowego œródmieœcia miasta G³ubczyce I etap
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 PODZIA£  GMINY G£UBCZYCE  NA  STA£E OBWODY G£OSOWANIA

Nr obwodu/Siedziba Obwodowej Kom.Wyb./Granice obwodu
1. Gimnazjum Nr 1,  ul. Kochanowskiego 31,  G³ubczyce
czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: Asnyka, Boñczyka, Broniewskiego,
Chopina, Kasprowicza, Konopnickiej, Kwiatowa,  Matejki, Mickiewicza,
Mi³osza, Norwida, Oœ. Tuwima,   Powstañców,   Reymonta, Sk³odowskiej,
S³oneczna, S³owackiego, Wyspiañ skiego, ¯eromskiego.

2. Œwietlica ZOKiS,  ul. Olimpijska 1,  G³ubczyce
czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami:  Akacjowa, Andersa, Bukowa, Brzozowa,
Chrobrego, Dêbowa, Kasztanowa, Klonowa, Oœ. Konstytucji 3 Maja, Krakowska,

al. Lipowa,  Olimpijska, pl. Sportowy, Wi¹zowa, Wiœniowa, Wroc³awska.

3. Zespó³ Szkó³ CKR  ul. Niepodleg³oœci 2,  G³ubczyce
 czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: pl. Jana Paw³a II, Fabryczna,

 Niepodleg³oœci, Parkowa, Lwowska, Kochanowskiego, pl. Zwyciêstwa.

4. Szko³a Podstawowa Nr 1, ul. Dworcowa 2, G³ubczyce
 czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: pl. Armii Krajowej, I Armii Wojska
Polskiego, Browarna, Garbarska, Kolejowa, Krnowska, Moniuszki,
Opawska, Oœwiêcimska, Plater, Plebiscytowa, Pocztowa, Przyrowie, Wodna,

Ro¿nowska, Rynek, Sosnowiecka, pl. Szkolny, Torowa, pl. Wiosenny.
 5. Miejski Oœrodek Kultury,  ul. Koœciuszki 24,  G³ubczyce
 czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: Dzier¿onia, Gdañska, Grunwaldzka, Polna,
 Królowej Jadwigi, Park M³odzie¿owy, pl. 1 Maja, Sobieskiego, Zielona.

 6. Szko³a Podstawowa Nr 2,  ul. Kochanowskiego 2,  G³ubczyce
czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: Koszarowa, Koœciuszki, Krêta, Marka,

 Piastowska, Sienkiewicza, Wa³owa, Warszawska, Zacisze.

 7.  Internat SOSzW   ul. Raciborska 19,  G³ubczyce
czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: G³owackiego, Karpacka, Ko³³¹taja, Krasiñskiego,
Miarki, Morawska, Ogrodowa, Raciborska, Stroma, Sudecka, pl. Zgody.

8. Ratusz, Rynek 1,  G³ubczyce
 czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: pl. bpa  Adamiuka, Ba³uckiego, Bytomska,
Chorzowska, Gliwicka, Jana Paw³a II, pl.Józefa, Klasztorna, Kopernika,
Kozielska, pl. Koœcielny, £¹kowa, Nowy Œwiat, Pszczelna, Ratuszowa,

Rybnicka, Staszica, pl. Stawowy,  Stelmacha, Wiejska, Zakonna, ¯orska, ¯ytnia.

9. Szko³a Podstawowa Nr 1,  ul. Dworcowa 2, G³ubczyce
  czêœæ miasta G³ubczyce z ulicami: Dworcowa, al. Œl¹ska.

WYBORCO  SPRAWD•  GDZIE  G£OSUJESZ!!!
INFORMUJEMY O ZMIANIE NUMERÓW, GRANIC I SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.
NOWY PODZIA£ BÊDZIE OBOWI¥ZYWA£  W  TEGOROCZNYCH  WYBORACH  SAMORZ¥DOWYCH

JAK  RÓWNIE¯  W  KOLEJNYCH  LATACH

ZWRÓÆ  UWAGÊ  I  ZAPAMIÊTAJ !!!
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10. Szko³a Podstawowa,  Go³uszowice 34,
        so³ectwa: Gadzowice, Go³uszowice.
11. Szko³a Podstawowa, Grobniki  ul. œw. Jana 13,
        so³ectwa: Debrzyca, Grobniki, Widok.
 12. Szko³a Podstawowa,  Bogdanowice ul. Konopnickiej 15,
        so³ectwa: Bernacice, Bernacice Górne, Bogdanowice
                         z przysió³kiem Bogdanowice - Kolonia,  Nowy Ro¿nów,
                         Nowa Wieœ G³ubczycka.
13. Œrodowiskowy Dom Samopomocy,  Nowe  Go³uszowice 18,
      so³ectwa: Krzy¿owice, Nowe Go³uszowice, Zopowy, Zopowy Os.
14. Zespó³ Szkó³,  Pietrowice 9,
        so³ectwa: Braciszów, Chomi¹¿a, Mokre-Kolonia, Pietrowice.
 15.  Œwietlica Wiejska,  Zubrzyce, ul. D³uga 32,
          so³ectwa: Chróstno, Ciermiêcice, Zubrzyce.
 16.  Œwietlica Wiejska,  Równe 120,

     so³ectwa: Dobieszów,  Krasne Pole, Lenarcice
                            z przysió³kiem Podlesie, Mokre, Opawica,
                           Pielgrzym ów, Radynia, Równe.
 17.  Œwietlica Wiejska,  Pomorzowice 1,
          so³ectwa: Kwiatoniów, Pomorzowice, Pomorzowiczki,
                             S³awoszów z przysió³kiem Dobrogostów,
                              Stara Wieœ, Œciborzyce Ma³e z osad¹ ¯abczyce,
                             Tarnkowa.
  18. Szko³a Podstawowa,  Klisino 68,
         so³ectwa: Kietlice, Klisino z przysió³kiem Klisinko, Królowe.
  19.  Œwietlica Wiejska,  G³ubczyce-Sady 1,  G³ubczyce-Sady
          so³ectwa: G³ubczyce-Sady,  Lwowiany z przysió³kiem
                           G³ubczyce-Las Marysieñka,
                             Zawiszyce z przysió³kiem Studzienica.
  20. Zespó³ Szkó³,  ul. Szkolna 5,  Lisiêcice
         so³ectwa: Biernatów z przysió³kiem Biernatówek,
                          Lisiêcice, Nowe Sady,
WYBORCO SPRAWD• GDZIE G£OSUJESZ!!!

                                                                   ZWRÓÆ UWAGÊ I ZAPAMIÊTAJ !!!
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(ul. Klasztorna, czêœæ Rynku, ul. Ba³uckiego, Pl. Józefa, Pl. Klasz-
torny  Bp. Adamiuka -  za kwotê  3 326 788  z³ w tym 1 555 448 z³
to  œrodki w ramach dofinansowania UE (lata 2012- 2013).
    W ramach tego samego programu Powiat G³ubczycki przebu-
dowa³ ulicê Grunwaldzk¹ w G³ubczycach oraz ulicê G³ubczyck¹
w Lisiêcicach.
    W ramach Programu Europejskiej Wspó³pracy Terytorial-
nej Polska- Republika Czeska (PEWT) w naszej gminie uda³o
siê zrealizowaæ du¿e projekty infrastrukturalne:
* Kanalizacjê sanitarn¹ miejscowoœci Mokre Kolonia , Pietrowi-
ce (we wspó³pracy z miastem Krnov z Republiki Czeskiej) -  za
kwotê 4 700 000 z³ w tym 3 800 000 z³ to œrodki w ramach dofinan-
sowania UE (rok 2010);
*  Czesko - Polska baza turystyczna - (we wspó³pracy z miastem
Krnov z Republiki Czeskiej) w ramach, którego wykonano mo-
dernizacjê Miejskiego Domu Kultury w G³ubczycach -  wartoœæ
projektu to 1 943 872 z³  w tym 1 406 599 to œrodki w ramach
dofinansowania UE (rok 2011).
  W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 w Gminie G³ubczyce zrealizowano
 nastêpuj¹ce projekty:
* Adaptacja czêœci pa³acu na œwietlicê oraz urz¹dzenie placu
zabaw w miejscowoœci Pomorzowice - wartoœæ zadania to 650
000 z³ w tym 320 000 z³  to œrodki w ramach dofinansowania UE
(rok 2010);
* Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalni¹ œcieków w miejsco-
woœci Pomorzowice- wartoœæ zadania to 2 007 171 netto z³ w tym
984 057 z³ to œrodki w ramach dofinansowania UE (rok 2010);
* Zagospodarowanie centrum wsi Debrzyca - wartoœæ zadania
389 159 z³  w tym 200 704 z³ to œrodki w ramach dofinansowania
UE (rok 2011);
* Budowa boiska wielofunkcyjnego  w m. Lisiêcice - wartoœæ
zadania  462 091 z³ w tym 261 027 z³ to œrodki w ramach dofinan-
sowania UE (rok 2012);
* Budowa boiska sportowego w m. Pietrowice - wartoœæ zadania
414 063 z³ w tym 269 309 z³ to œrodki w ramach dofinansowania
UE (rok 2012);
* Budowa szatni kontenerowej w m. Zopowy- wartoœæ zadania
233 482 z³  w tym 135 130 z³ to œrodki w ramach dofinansowania
UE (rok 2012);
* Remont boiska sportowego wraz z budow¹ oœwietlenia w m.
G³ubczyce Sady oraz remont szatni i jej wyposa¿enie - wartoœæ
zadania 343 675 z³ w tym 207 307 z³ to œrodki w ramach dofinan-
sowania UE (rok 2012);
* Zagospodarowanie boiska sportowego i terenu przyleg³ego
na centrum Rekreacyjno- sportowe w m. Nowa Wieœ - wartoœæ
zadania 387 582 z³, w tym 219 245 z³ to œrodki w ramach dofinan-
sowania UE (rok 2012);
* Przebudowa œwietlicy wiejskiej w Bernacicach Górnych- war-
toœæ zadania 140 000 z³, w tym 91 000 z³ to œrodki w ramach
dofinansowania UE (rok 2014); (foto obok)
* Przebudowa œwietlicy w miejscowoœci Krzy¿owice 150 000 z³
w tym 98 000 z³ to œrodki w ramach dofinansowania UE (rok
2014).
Nie przedstawiono w tym zestawieniu tak zwanych miêkkich i
ma³ych projektów oraz projektów oœwiatowych, które bêd¹ omó-
wione w czwartej czêœci tego cyklu.
  Mo¿na w tym miejscu postawiæ pytanie, czy Gmina G³ubczyce
w stopniu maksymalnym wykorzysta³a mo¿liwoœci, jakie da³y
programy unijne na lata 2007-2013?
     By to oceniæ nale¿y najpierw krótko omówiæ zasady ubiega-

nia siê o œrodki. Otó¿ wszystkie projekty zg³aszane by³y do na-
borów, które organizowane s¹ na zasadach konkursowych a
dofinansowanie otrzymuj¹ tylko te, które uzyskuj¹ najwiêksz¹
liczbê punktów. Zbyt ma³a iloœæ przyznanych gminie punktów
spowodowa³o, ¿e nie otrzymaliœmy dofinansowania do projektu
termomodernizacji placówek oœwiatowych - w tym samym kon-
kursie Powiat G³ubczycki otrzyma³ dofinansowanie na termo-
modernizacjê szpitala.
     Z tego samego powodu musieliœmy maksymalnie zwiêkszyæ
dzia³ania poprawiaj¹ce bezpieczeñstwo i recykling starej kostki
znajduj¹cej siê pod asfaltem, by uzyskaæ punktacjê wystarcza-
j¹c¹ do uzyskania dofinansowania przebudowy ulicy Kocha-
nowskiego. Znane s¹  negatywne uwagi kierowców, którzy musz¹
zwalniaæ na ka¿dym progu zwalniaj¹cym. Z drugiej strony ulica
Kochanowskiego jest przestrzeni¹ publiczn¹, przy której znaj-
duj¹ siê trzy szko³y, trzy przedszkola, budynek Starostwa, budy-
nek Urzêdu Miejskiego, Dom Kultury, budynek s¹du i jednak
bezpieczeñstwo pieszych nale¿y traktowaæ nadrzêdnie.
     Z przyczyn finansowych Gmina zrezygnowa³a z dofinanso-
wania projektu przebudowy targowiska miejskiego. W ramach
PROW gminy mog³y przyst¹piæ do programu budowy targo-
wisk, w ramach którego mog³y otrzymaæ maksymalne dofinan-
sowanie w kwocie jednego miliona z³otych. Projekt przygoto-
wany w konsultacji z kupcami dzia³aj¹cymi na naszym targowi-
sku opiewa³ na wartoœæ prawie czterech milionów z³otych. Kwo-
ta prawie trzech milionów musia³aby pochodziæ z pieniêdzy gmin-
nych, a konkretnie z kredytu który musia³aby Gmina zaci¹gn¹æ
na ten cel.
     Niektórzy radni kadencji 2006-2010 postulowali, by gmina
przygotowa³a projekt budowy krytej p³ywalni - miniaquaparku.
Gmina G³ubczyce  na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych wybudo-
wa³a  kryty basen przy Szkole Podstawowej nr 2 z dofinansowa-
niem ministerstwa  odpowiedzialnego wówczas za sport. Takie
dofinansowanie przyznane mo¿e byæ gminie na jeden kryty ba-
sen. By staraæ siê o dofinansowanie ze œrodków unijnych i kon-
kurowaæ z gminami buduj¹cymi nowy obiekt, gmina musia³aby
wykazaæ siê wskaŸnikami uczêszczania na basen niemo¿liwymi
do osi¹gniêcia. Poza tym trzeba pamiêtaæ, ¿e obiekty czasami
taniej jest wybudowaæ ni¿ potem utrzymaæ.

23.08.2014r.
do¿ynkom

parafialnym w
Bernacicach Górnych

towarzyszy³a
 uroczystoœæ
poœwiêcenia

przebudowanej
œwietlicy wiejskiej
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TURNUSOWE WAKACYJE
W STOWARZYSZENIU

"TACY SAMI"
     Lipiec w Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Niepe³nospraw-
nych "Tacy Sami" jak przysta³o na miesi¹c wakacyjny przy-
niós³ naszym podopiecznym i ich rodzinom wiele atrakcji i
s³oñca.
   Od 22 do 25 lipca zorganizowaliœmy turnus rehabilitacyjny,
który mia³ miejsce w Piotrowickim Oœrodku Rekreacyjno-Wypo-
czynkowym. Nasi podopieczni wraz z rodzicami i rodzeñstwem
zamieszkali w tutejszym hotelu. A wolontariusze z terapeutami
zajêli pobliskie domki.

   Dzieñ zaczynaliœmy od zajêciami ruchowo- energetyzuj¹cych
prowadzonych przez Pani¹ Martê Pirch, nastêpnie wspólne œnia-
danie i udawaliœmy siê na dalsze zajêcia. A by³o ich sporo dla
ka¿dego uczestnika. Dzieci do po³udnia bra³y udzia³ w zajêciach
logopedycznych, rehabilitacji ruchowej, zajêciach manualno pla-
stycznych i hipoterapii.
   Po obiedzie przewidziany by³ czas wolny. Niektórzy z nas szli
nad wodê aby nacieszyæ siê s³oñcem, inni spacerowali albo le-
niuchowali w swoich pokojach. Wieczorem tu¿ przed kolacj¹
dzieci bra³y udzia³ w zajêciach relaksacyjnych po³¹czonych z
elementami jogi prowadzonymi przez Pani¹ Magdalenê Sza-
frañsk¹.

    Oczywiœcie dla rodzeñstwa i rodziców przewidziane by³y rów-
nie¿ atrakcje. Rodzeñstwo codziennie uczestniczy³o w zajêciach
plastycznych tworz¹c min. maski z odlewów gipsowych swojej

twarzy. Rodzice brali udzia³ w szkoleniu z udzielania pierwszej
pomocy przed medycznej prowadzonej przez Pani¹ Magdê Ra-
towsk¹, dziêki czemu dowiedzieli siê jak reagowaæ w stanach
zagro¿enia u swoich dzieci. Tutaj z pe³nym zaanga¿owaniem
w³¹czyli siê starsi podopieczni stowarzyszenia. Mateusz i To-
mek z pe³nym poœwiêceniem uczyli siê praktycznej strony reani-
macji. Liczymy na dalsz¹ czêœæ szkolenia tym razem w naszej
siedzibie.
    W czwartek odwiedzi³y nas panie terapeutki na sta³e pracu-
j¹ce w Fundacji Dom w Opolu i wspó³pracuj¹ce z naszym sto-
warzyszeniem. Umili³y one popo³udniowy czas zarówno dzie-
ciom jak i rodzicom.  Pani Ma³gosia Stefanowska terapeutka
integracji sensorycznej przygotowa³a dla wszystkich dzieci

blok zajêæ grupowych a w tym czasie rodzicie zo-
stali zaproszenie na warsztaty psychologiczne pro-
wadzone przez psycholog Pani¹ Patrycjê Piêtê.
  Turnus zakoñczyliœmy w pi¹tkowe popo³udnie z
³ezk¹ w oku wracaj¹c do domu. Ca³e nasze turnuso-
we przedsiêwziêcie nie by³oby mo¿liwe gdyby nie
dofinansowanie, jakie przyzna³ nam Pan Burmistrz
G³ubczyc w ramach konkursu na zadania publiczne
za co z ca³ego serca dziêkujemy.
Nieocenion¹ pomoc¹ wykazali siê nasi wolontariusze,
towarzysz¹c dzieciom zarówno podczas zajêæ jak i w
czasie wolnym. Dziêkujemy Dalii Khawli, Dominice Mi-
nartowicz, Monice Mazur, Karolinie Gomu³ce oraz na-
szemu rodzynkowi Kamilowi Sulidze.
Dziêkujemy Pani Marioli Naróg i Renacie Remie za pysz-
ne posi³ki i udostêpnienie sto³ówki do warsztatów.

    Dziêkujemy ca³ej obs³udze oœrodka na czele z Panem Krzysz-
tofem Federowiczem - Kierownikiem oœrodka oraz Panem Stani-
s³awem Szczerbakiem - Prezesem Us³ug Komunalnych. Gor¹co
liczymy, ¿e w przysz³ym roku uda nam siê powtórzyæ ca³e przed-
siêwziêcie bogatsi o doœwiadczenia tegoroczne.
Wszystkich zainteresowanych poczynaniami naszego stowa-
rzyszenia, obejrzeniem obszernej fotorelacji z turnusu i chêt-
nych do wspó³pracy wolontariuszy, zapraszamy do odwiedza-
nia strony internetowej www.tacy-sami.org
W imieniu naszych podopiecznych i ich rodziców, dziêkujemy
wszystkim darczyñcom i liczymy na wasz¹ dalsz¹ pamiêæ. To
dziêki ludziom dobrej woli uda³o nam siê zrealizowaæ ten projekt,
którego koszt ca³kowity opiewa³ na kwotê 17 000 z³.
                              Wiceprezes Stowarzyszenia  "Tacy - Sami"
                                                                   Anna Strychaniecka
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OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
PROMOCYJNY

 "DOCEÑ POLSKIE"
       Dwa wyroby Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej
G³ubczyce  zdoby³y certyfikaty programu ''Doceñ polskie''
  oraz tytu³ TOP PRODUKT.
      Eksperci docenili smak i wygl¹d produktów, pozytywnie oce-
nili tak¿e stosunek ich jakoœci do ceny. Przedstawiciele g³ub-

czyckiej spó³dzielni  maj¹ powody do za-
dowolenia, gdy¿ god³o ''Doceñ polskie''
zdobywaj¹ wy³¹cznie wyró¿niaj¹ce siê
produkty spo¿ywcze. O presti¿u przy-
znanego certyfikatu œwiadczy honoro-
wy patronat Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi nad programem. Jogurt i ma-
œlanka OSM G³ubczyce TOP PRODUK-
TAMI programu ''Doceñ polskie''
      Wœród artyku³ów spo¿ywczych, któ-
re zdoby³y certyfikat podczas XIII audy-
tu zorganizowanego w ramach Ogólno-
polskiego Programu Promocyjnego ''Do-
ceñ polskie'' znalaz³y siê dwa wyroby
Okrêgowej Spó³dzielni Mleczarskiej
G³ubczyce. Nagrodzone produkty to Ma-
œlanka g³ubczycka 1,5 % oraz Jogurt typu
greckiego.
     Certyfikacja mia³a miejsce 9 lipca w
Krakowie. Tego dnia Lo¿a Ekspertów
programu oceni³a wszystkie zg³oszone
artyku³y spo¿ywcze i wyró¿ni³a te z z
nich, które cechuj¹ siê doskona³ym sma-
kiem, odpowiednim wygl¹dem i ade-
kwatn¹ do jakoœci cen¹. Do audytu za-
kwalifikowano tylko ¿ywnoœæ posiada-
j¹c¹ tzw. polski akcent - produkowan¹ z
rodzimych sk³adników, wg tradycyjnej
receptury lub na terenie naszego kraju.
    Ka¿dy ekspert przyzna³ wyrobom punk-
ty w skali 1-10 za wymienione atrybuty
(smak, wygl¹d, stosunek jakoœci produk-
tu do jego ceny). Zarówno Maœlanka g³ub-
czycka, jak i Jogurt typu greckiego uzy-
ska³y maksymaln¹ liczbê punktów, dziêki
czemu zdoby³y nie tylko certyfikat ''Do-
ceñ polskie'', lecz tak¿e tytu³ TOP PRO-

DUKT. Miano to jest zarezerwowane dla wyrobów najwy¿szej ja-
koœci, którym jurorzy przyznali same ''10''.
       Lo¿y Ekspertów przewodniczy³ Mirek Drewniak, mistrz kuch-
ni, wspó³za³o¿yciel Fundacji Klubu Szefów Kuchni, autor wielu
przewodników kulinarnych. W komisji oceniaj¹cej ¿ywnoœæ za-
siadaj¹ wy³¹cznie osoby z d³ugoletnim doœwiadczeniem w bran-
¿y spo¿ywczej. Jednym z cz³onków Lo¿y jest przedstawiciel Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warto przypomnieæ, ¿e
patronat honorowy nad programem ''Doceñ polskie'' sprawuje
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- God³o programu to dla konsumentów jednoznaczna wskazów-
ka; dowód, ¿e nagrodzony nim wyrób zosta³ sprawdzony przez
ekspertów, uzyska³ ich pozytywn¹ opiniê, a przez to jest wart
uwagi - podkreœla Marek Bielski, twórca Ogólnopolskiego Pro-
gramu Promocyjnego ''Doceñ polskie''.

Co oznacza zdobycie certyfikatu dla g³ubczyckiej spó³dzielni?
- Program ''Doceñ polskie'' ma charakter ogólnopolski, wyró¿-
nienie pozwala wiêc zaistnieæ firmie równie¿ w œwiadomoœci kon-
sumentów spoza regionu, na terenie którego producent ma swoj¹
siedzibê. Przez najbli¿sze 24 miesi¹ce, bo na taki okres przyzna-
wane s¹ certyfikaty, wytwórca nagrodzonej ¿ywnoœci bêdzie
móg³ j¹ promowaæ znakiem ''Doceñ polskie'', do firmy nale¿y
decyzja w jaki sposób wykorzysta mo¿liwoœci wi¹¿¹ce siê z po-
siadaniem certyfikatu programu - podsumowuje M. Bielski.
 Ogólnopolski Program Promocyjny "Doceñ polskie"
www.docenpolskie.pl    www.blog.docenpolskie.pl
    Celem programu "Doceñ polskie" jest promocja wysokiej ja-
koœci produktów spo¿ywczych dostêpnych na polskim rynku.
Ich selekcj¹, ocen¹ i przyznaniem certyfikatu "Doceñ polskie"
zajmuje siê pi¹tka specjalistów zawodowo zwi¹zana z ¿ywno-
œci¹ i technologi¹ ¿ywienia, która tworzy Lo¿ê Ekspertów. Za-
siada w niej m.in. reprezentant Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, a tak¿e cz³onkowie Fundacji Klubu Szefów Kuchni.
Twórca programu "Doceñ polskie" jest  tak¿e organizatorem
projektu BlogerChef (blogerchef.pl) - innowacyjnego przedsiê-
wziêcia skierowanego do blogerów kulinarnych. Celem projektu
jest propagowanie wspólnego gotowania wœród pasjonatów kuch-
ni, którzy swoj¹ wiedz¹ i przepisami dziel¹ siê w Internecie. Dziêki
ogólnopolskiemu konkursowi, warsztatom i pokazom kulinarnym,
blogerzy maj¹ okazjê do spotkañ, poznawania nowych miejsc i
produktów, wymiany doœwiadczeñ, nauki oraz dobrej zabawy.
www.docenpolskie.pl,

Anna Koza   anna.koza@adventure.media.pl

Strzelcy Jednostki Strzeleckiej 3009 OSW
im. p³k. Stanis³awa Gliñskiego
w 10 OBLog  im. P³k Piotra Wysockiego
    20 sierpnia strzelcy  po raz kolejny w tym roku szkolili siê w 10
Opolskiej Brygadzie Logistycznej im. P³k Piotra Wysockiego. Tym
razem zajêcia odbywa³y siê na strzelnicy, g³ównym punktem szkole-
nia by³o strzelanie szkolne nr. 1. Pozycja le¿¹ca z podpórk¹ do celu
( figura 23) sta³ego na odleg³oœæ 100m oraz bojowe nr 1.
     Kolejne punkty nauczania zwi¹zane  by³y
z zagadnieniami: Bronioznawstwo - dane
taktyczno-konstrukcyjne,  kbk Beryl, Roz-
poznanie chemiczne i biologiczne: zapo-
znanie z dzia³aniem oraz budow¹ maski
przeciw gazowej MP 6
    Pozycje strzeleckie - strzelców uczono
jak przyjmowaæ prawid³ow¹ pozycje wy-
magan¹ podczas strzelania
    Zajêcia te wywar³y na
g³ubczyckich strzelcach
jak zawsze spore wra¿e-
nie oraz z ca³a pewnoœci¹
przyczyni³y siê do, inte-
gracji œrodowiska ¿o³-
nierskiego i m³odzie¿y
strzeleckiej w warunkach
profesjonalizacji Si³
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, budowania poczucia to¿-
samoœci narodowej, kszta³towania pozytywnego stosunku do
wype³niania przez spo³eczeñstwo zadañ obronnych oraz wy-
chowania m³odzie¿y w duchu patriotycznym, ze szczególnym
uwzglêdnieniem umacniania etosu oraz kultywowanie chlub-
nych tradycji Wojska polskiego.                                                       tobix
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W lutym 2104r. odby³ siê Tydzieñ "W zdrowym ciele zdrowy duch",
w ramach którego uczniowie na zajêciach wychowawczych lub tech-
nicznych przygotowywali sa³atki warzywne. W ramach tego tygo-
dnia odby³y siê równie¿ konkursy: dla klas I- "Rebusy o zdrowiu",
dla klas II-III - "Rymowanki o zdrowiu", dla klas IV-VI "Albumy o
zdrowiu". W marcu br. zorganizowano wystawkê z okazji Œwiatowe-
go Dnia Wody. W œwietlicy szkolnej realizowano programy: "Wiem
, jak zdrowo ¿yæ" autorstwa p. Aliny Zaj¹c. Przedstawiciele Samorz¹-
du Uczniowskiego informowali rodziców i uczniów o wartoœciach
wybranych produktów spo¿ywczych poprzez umieszczanie tych in-
formacji na gazetce przy sto³ówce szkolnej.

  Dzia³ania zwi¹zane z popraw¹ nawyków ¿ywieniowych uczniów
by³y wspierane dzia³aniami, maj¹cymi na celu poprawê kon-
dycji uczniów. Aktywnoœæ ruchowa jest bowiem istotnym
czynnikiem, maj¹cym wp³yw na nasze zdrowie. Brak aktyw-
noœci ruchowej czêsto staje siê przyczyn¹ nadwagi lub oty-
³oœci, które nie s³u¿¹ zdrowiu cz³owieka.
  W³aœciw¹ kondycjê fizyczn¹ uczniów staraliœmy siê kszta³towaæ
poprzez motywowanie uczniów do podejmowania aktywnoœci fizycz-
nej w ró¿nych dziedzinach sportowych. Nauczyciele wychowania
fizycznego zorganizowali wiele ró¿norodnych rozgrywek sportowych.
W grudniu 2013r w klasach szóstych odby³y siê rozgrywki w pi³kê
siatkow¹, w styczniu br przeprowadzono w klasach czwartych roz-
grywki w dwa ognie, na prze³omie lutego i marca br zorganizowano
rozgrywki sportowe w pi³kê no¿n¹, siatkow¹   i koszykow¹. Na Dzieñ
Dziecka wszystkie klasy uczestniczy³y w rozgrywkach sportowych.
W klasach I-III odby³y siê zawody w skakaniu na pi³ce, w odbijaniu
pi³eczki paletk¹, w rzutach do celu. Klasy IV-VI uczestniczy³y w roz-
grywkach w pi³kê no¿n¹. W œwietlicy szkolnej by³ realizowany pro-
gram gimnastyki korekcyjnej "Jak ryba w wodzie" autorstwa  p. Anny
Michalewskiej. W szkole realizowano równie¿ program "Tañce na
zdrowie"- autorstwa  p. Miros³awy Masiuk. Wychowawcy œwietlicy
raz w tygodniu organizowali zajêcia ruchowe dla dzieci na sali gim-
nastycznej. Dzieci ze œwietlicy szkolnej uczestniczy³y równie¿ w grach
i zabawach ruchowych na boisku szkolnym.
     Uczniowie aktywnie uczestniczyli w naszych dzia³aniach. Mamy
nadziejê, ¿e nasze dzia³ania wp³yn¹ korzystnie na zmianê postawy
uczniów.                                                     Barbara Wojciechowska
                                                                   (dok. z  poprzedniego GG )

SZKO£A PODSTAWOWA NR 2   PIKNIK KOLEJOWY "ŒCITOR"
  15.08.2014   Komenda Hufca ZHP w G³ubczycach pod-
czas trwania Nieobozowej Akcj¹ Letni¹ w Œciborzycach
Ma³ych  jak co roku zorganizowa³a Piknik Kolejowy, pod
nazw¹ " ŒCITOR ".
To piknik, na który
corocznie przybywa
spora grupa okolicz-
nych mieszkañców,
Nasze w³adze, zapro-
szeni goœcie, przyja-
ciele kolei, harcerze,
dzieci i m³odzie¿.
W tym roku, tak¿e na
pikniku mieliœmy
okazje podziwiaæ motocykle z naszego g³ubczyckiego klu-
bu motocyklowego. Zabawa by³a udana, a najwiêksz¹ fu-
rorê robi³ taniec
naszych naj-
m³odszych w
rytm muzyki
"czeko lada" .
By³ ma³y poczê-
stunek, wspólne
biesiadowanie,
przejazdy dre-
zyn¹ i mi³e spê-
dzanie czasu.

K o m e n d a
Hufca ZHP w G³ub-
czycach, dziêkuje
wszystkim, którzy
nam pomagaj¹, za-
równo w tym, jak i we
wszystkich innych
o r g a n i z o w a n y c h
uroczystoœciach i
przedsiêwziêciach.
                                            pwd.Krzysztof Patryjach

UPRAWIA£ KONOPIE W SZKLARNI
Policjanci zabezpieczyli krzewy konopi  indyjskich i ponad
10 gramów marihuany. Podejrzany 21-latek konopie upra-
wia³ w szklarni. Mê¿czyzna us³ysza³ ju¿ zarzut posiadania
narkotyków i uprawy konopi. Grozi mu do 3 lat wiêzienia.
Policjanci z Kietrza posiadali informacjê, ¿e 21-latek mo¿e
prowadziæ nielegaln¹ uprawê na terenie swojej posesji.
Œledczy podejrzewali równie¿, ¿e mê¿czyzna mo¿e posia-
daæ narkotyki.
     W ubieg³¹ œrodê, funkcjonariusze weszli na jego pose-
sje. Podczas przeszukania budynków gospodarczych w
szklarni  znaleŸli i zabezpieczyli trzy krzewy konopi. Poli-
cjanci przeszukali równie¿ dom mê¿czyzny. Tam znaleŸli
ponad 10 gramów roœlinnego suszu. Po przebadaniu oka-
za³o siê, ¿e zabezpieczona substancja to marihuana.
    Œledczy przedstawili m³odemu mieszkañcowi powiatu za-
rzuty posiadania narkotyków i uprawy konopi. Teraz musi
liczyæ siê z kar¹ do 3 lat pozbawienia wolnoœci.
                                                      asp. Agata Aleksiejewicz
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OBCHODY ŒWIÊTA POLICJI
 25 lipca  w Komendzie Powiatowej Policji rozpoczê³y siê  Ob-
chody Œwiêta Policji. W uroczystoœciach wzi¹³ udzia³ Zastêpca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Zbigniew Bia-
³ostocki. Wœród obecnych goœci byli tak¿e burmistrzowie z Kie-
trza,  Baborowa i G³ubczyc, wójt gminy Branice,  przedstawicie-
le s³u¿b mundurowych, prokuratury, policji czeskiej, oraz eme-
rytów i rencistów policyjnych.

W tym roku wy-
ró¿niaj¹cy siê
funkcjonariusze
zostali  mianowa-
ni na wy¿sze stop-
nie policyjne w
korpusie oficerów
starszych, ofice-
rów m³odszych,
aspirantów, pod-
oficerów oraz sze-
r e g o w y c h .
Dwóch funkcjo-
nariuszy uhono-
rowanych zosta³o
medalem srebr-
nym za d³ugolet-
ni¹ s³u¿bê, kilku
wyró¿nieniami w
formie pochwa³y
za wzorowe wy-
wi¹zywanie siê z
obowi¹zków s³u¿-
bowych oraz
ofiarn¹ s³u¿bê na
rzecz poprawy
bezpieczeñstwa i
porz¹dku pu-
blicznego. List
gratulacyjny za
wzorowe wywi¹-
zywanie siê z
obowi¹zków s³u¿-
bowych otrzyma³
jeden z pracowni-
ków cywilny.
Na zakoñczenie
zaproszeni go-

œcie sk³adali poli-
cjantom, poli-
cjantkom i pra-
cownikom cywil-
nym KPP w G³ub-
czycach ¿yczenia
i gratulacje.
Podsumowanie
"Dnia bezpieczne-
go kierowcy"
    Dwóch nie-
trzeŸwych i dwóch

po u¿yciu zatrzymanych kierowców to bilans pi¹tkowych dzia³añ
w ramach " Dnia bezpiecznego kierowcy". Planowane w tym dniu
kontrole trzeŸwoœci by³y wczeœniej nag³aœniane medialnie.

 G£UBCZYCCY POLICJANCI
 W RAMACH  "DNIA BEZPIECZNE-

GO KIEROWCY" PROWADZILI
DZIA£ANIA "TRZE•WOŒÆ".

 25 lipca podczas akcji „TrzeŸwoœæ” funkcjonariusze skontro-
lowali stan trzeŸwoœci 200 kierowców kieruj¹cych samochoda-
mi ujawniaj¹c dwóch nietrzeŸwych i dwóch po u¿yciu . Podkre-
œliæ nale¿y, ¿e planowane kontrole trzeŸwoœci by³y wczeœniej
nag³aœniane medialnie.
   Policjanci oprócz kontroli trzeŸwoœci promowali wœród kie-
rowców trzeŸw¹, bezpieczn¹ i kulturaln¹ jazdê, rozdaj¹c naklej-
ki "Nigdy nie je¿d¿ê po alkoholu".
Dzieñ póŸniej funkcjonariusze zatrzymali kolejne dwie osoby,
które pomimo wielokrotnych ju¿ policyjnych apeli, odwa¿y³y
siê kierowaæ samochodem pod dzia³aniem alkoholu.

      ZATRZYMANI ZA 200 GRAMÓW AMFETAMINY
   Policjanci zabezpieczyli ponad 200 gramów amfetaminy. Po-
dejrzani 20 i 27-letni mieszkañcy powiatu g³ubczyckiego zosta-
li zatrzymani.  27-latek us³ysza³ zarzuty posiadania znacznej
iloœci narkotyków i handlu nimi za co grozi nawet do 12 lat
wiêzienia. Zosta³ tymczasowo aresztowany. Jego m³odszemu
koledze œledczy przedstawili zarzut posiadania narkotyków.
W minion¹ œrodê policjanci z Centralnego Biura Œledczego KGP
wspólnie z kryminalnymi z komisariatu w Kietrzu oraz funkcjo-
nariuszami Izby Celnej ze specjalnym psem do wykrywania nar-
kotyków zatrzymali do kontroli opla na g³ubczyckich numerach
rejestracyjnych. Funkcjonariusze posiadali informacjê, ¿e samo-
chodem mog¹ byæ przewo¿one znaczne iloœci narkotyków.
Samochodem jecha³o dwóch mê¿czyzn, 20 i 27-latek. Obaj to
mieszkañcy powiatu g³ubczyckiego.  Podczas przeszukania
samochodu policjanci znaleŸli i zabezpieczyli plecak, w którym
ukryte by³y dwa zawiniête pakunki z bia³ym proszkiem. Œled-
czy zatrzymali obu mê¿czyzn. Badanie zabezpieczonej substan-
cji potwierdzi³o, ¿e jest to amfetamina.
Pracuj¹cy nad spraw¹ policjanci przedstawili zatrzymanemu
27-latkowi zarzuty handlu i posiadania znacznej iloœci narkoty-
ków. Teraz mo¿e mu groziæ nawet do 12 lat wiêzienia. M³odszy
z zatrzymanych us³ysza³ zarzut zwi¹zany z posiadaniem œrod-
ków odurzaj¹cych. Na wniosek prokuratora nadzoruj¹cego
sprawê s¹d tymczasowo aresztowa³ 27-latka na miesi¹c.
³eczeñstwa i 73 proc. kierowców.

    MIA£ PONAD 6 PROMILI ALKOHOLU G³ubczyccy poli-
cjanci udzielili pomocy 55-letniemu mieszkañcowi powiatu, któ-
ry straci³ przytomnoœæ na jednym z g³ubczyckich osiedli. Funk-
cjonariusze na miejsce natychmiast wezwali karetkê pogoto-
wia. Jak siê okaza³o mê¿czyzna by³ nietrzeŸwy. W jego organi-
zmie stwierdzono a¿ 6,1 promila alkoholu. 55-latek trafi³ do szpi-
tala. Jego ¿yciu nie zagra¿a ju¿ niebezpieczeñstwo.
W miniony poniedzia³ek, tu¿ po pó³nocy g³ubczyccy policjan-
ci otrzymali zg³oszenie dotycz¹ce nieprzytomnego mê¿czyzny
le¿¹cego na ulicy. Po dotarciu na miejsce, natychmiast udzielili
mu pomocy. Szybko ustalili, ¿e prawdopodobn¹ przyczyn¹ za-
s³abniêcia mog³o byæ silne upojenie alkoholowe.
Policjanci natychmiast wezwali pogotowie ratunkowe. Po prze-
badaniu okaza³o siê, ¿e mê¿czyzna ma w organizmie a¿ 6,1 promi-
la alkoholu. Z miejsca interwencji trafi³ do kêdzierzyñskiego szpi-
tala. Dopiero nastêpnego dnia funkcjonariusze mogli ustaliæ jego
dane. ̄ yciu 55-letniego mieszkañca G³ubczyc nic nie zagra¿a.
                                                            asp. Agata Aleksiejewicz
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
1. 2 wrzeœnia 2014 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nieogra-
niczony w sprawie oddania w dzier¿awê nieruchomoœci ozna-
czonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 11o  po-
wierzchni 0,2500 ha, po³o¿ona w Braciszowie. Stawka wywo-
³awcza czynszu dzier¿awnego do przetargu wynosi równo-
wartoœæ 0,77 dt ¿yta.
2. 5 wrzeœnia 2014 r. odbêdzie siê III przetarg ustny nieogra-
niczony w sprawie sprzeda¿y nieruchomoœci lokalowej
 (lokal o innym przeznaczeniu ni¿ mieszkaniowy o pow. u¿ytko-
wej 145,90 m2), po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Rynek nr 3-5/
a wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 372/3.
Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 472 343,00 z³ + VAT.
 Wadium wynosi 47 300,00 z³.

3.16 wrzeœnia 2014 r. odbêd¹ siê:
a) II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci niezabudowanej oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 156 o powierzchni 0,1800 ha, po³o¿onej w
miejscowoœci Pomorzowice. Cena wywo³awcza do przetargu
wynosi 6 167,00 z³. Wadium wynosi 620,00 z³.
b) II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci niezabudowanej oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 101 o powierzchni 0,2700 ha, po³o¿onej w
miejscowoœci Pomorzowice. Cena wywo³awcza do przetargu
wynosi 9 332,00 z³. Wadium wynosi 9 400,00 z³.
c) II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci zabudowanej budynkiem po by³ej stra¿nicy przejœcia
granicznego Pietrowice - Krnov o pow. u¿ytkowej 28,00 m2 ozna-
czonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 43 o powierzchni
0,0549 ha, po³o¿onej w obrêbie gruntów miejscowoœci  Chomi¹-
¿a. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 20 091,00 z³. Wa-
dium wynosi 2 100,00 z³.
d) II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
272/73 o powierzchni 0,0056 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy
ul. Olimpijskiej. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 2 761,00
z³. Wadium wynosi 280,00 z³.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach wymienionych w pkt 2
i 3 jest wniesienie wadium w pieni¹dzu. Terminy i warunki wnie-
sienia 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

 OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu
do publicznej wiadomoœci poprzez wywie-
szenie na tablicy og³oszeñ oraz umieszcze-
niu na stronie internetowej Urzêdu Miej-
skiego w G³ubczycach w dniu:
1. 14.08.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do zbycia:
a) nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona w miejscowoœci Grob-
niki, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 1208 o
powierzchni 0,9547 ha
b) nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona w miejscowoœci Grob-
niki, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 361/2
o powierzchni 0,0800 ha
c) nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona w miejscowoœci Za-
wiszyce, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
532 o powierzchni 1,0000 ha
Z dniem 25.09.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 518, 659 i 805) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o
nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zby-
wanej nieru-chomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieru-
chomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

2. 18.08.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do zbycia:
a) nieruchomoœæ lokalowa po³o¿ona w G³ubczycach przy ul.
Koœciuszki nr 30a/1
b) nieruchomoœæ lokalowa po³o¿ona w G³ubczycach przy ul.
Koœciuszki nr 30a/4
Z dniem 29.09.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 518, 659 i 805) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o
nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zby-
wanej nieru-chomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieru-
chomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

3. 19.08.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia
nieruchomoœæ zabudowan¹, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul.
Dworcowej, oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka
nr 762/1 o powierzchni 0,3101 ha.
Z dniem 30.09.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 518, 659 i 805) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o
nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zby-
wanej nieru-chomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieru-
chomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.
4. 20.08.2014 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do zbycia:
a) nieruchomoœæ zabudowana po³o¿ona w G³ubczycach w rejo-
nie ulicy ¯eromskiego, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 1295 o powierzchni 0,1323 ha   >>>>>

>>>>   b) nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona w miejscowo-
œci Kietlice, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka
nr 358/1 o powierzchni 0,0514 ha
Z dniem 01.10.2014 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 518, 659 i 805) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o
nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zby-
wanej nieru-chomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieru-
chomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.
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REKLAMA W G£OSIE G£UBCZYC
 G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o zasiêgu

gminy, w formacie A4 z ok³adk¹ w kolorze. Ukazuje siê na
prze³omie miesiêcy w nak³adzie 1200 egz. oraz w wersji

elektronicznej. Reklamy - tylko czarno bia³e na wewnêtrz-
nych stronach - podstawowy modu³ - w  ramce 9x9cm,
jednorazowa edycja 100,00z³ +VAT, przy wiêkszej iloœci

cenê mo¿na negocjowaæ.
   Treœæ reklam nadsy³aæ  w wersji elektronicznej w pliku
JPG (rozdz. 300dpi) na adres e-mail "janwac@o2.pl", w
terminie do 15. ka¿dego miesi¹ca na miesi¹c nastêpny,

wraz z podaniem "parametrów"
niezbêdnych do wystawienia

 Faktury Vat przez Miejski Oœrodek Kultury.

 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 dzia³alnoœci Biblioteki

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

Mo¿na znaleŸæ tam katalogi online, aktualnoœci,
wydarzenia, opinie, statystyki itp.

G³os G³ubczyc -

 bezp³atny informator samorzadowy
 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach.

 (ISSN 1234-0890)
nak³ad 1200 egz.

 Red. naczelny - Jan Wac,
Adres Redakcji: 48-100 G³ubczyce,

ul. Niepodleg³oœci 14, Urz¹d Miejski,
 tel. 77 485-30-21

e-mail janwac@o2.pl

Materia³y zamówione
i niezamówione przyjmujemy

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

Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za nades³ane  i

opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania i
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/dlibra/collectiondescription?di-
rids=67

Druk - WIE-DRUK, ul. Królowej Jadwigi 1/29,
 42-500 Bêdzin, tel.604 257 694,

 www.wie-druk.pl

Fotografie

noworodków:

KADR Studio

Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur,

G³ubczyce,

 Grunwaldzka 2,

662 065 354
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Serdecznie Witamy 54 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych w  lipcu 2014 w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach, Rodzicom Gratulujemy! (pozosta³e dzieci w nast. GG)

Arendarski Oliwier
s. Adrianny Baborów

15.07.2014 4060g 59cm

Bradel Anna c.
Marleny T³ustomosty
07.07.2014 3100g 56cm

Cyrupa Julia
c.Magdaleny Kietrz

23.07.2014 3100g 55cm

Czarnecka Lena
c.Sabiny Go³uszowice
13.07.2014 3300g 55cm

Filipiak Lena
c.Ewy Czy¿owice

11.07.2014 3850g 57cm

Gacki Maciej s.Alek-
sandry Baborów

22.07.2014  2850g 53cm

G³ogiewicz Iga
c.Joanny Kietrz

12.07.2014 3530g 60cm

G³owacka Blanka c.
Magdaleny Jakubowi-
ce 21.07.14 3550g 57cm

Grabuñczyk Maja
c.Joanny G³ubczyce

08.06.2014 3500g 57cm

Ho³owacz Zuzanna
c.Moniki G³ubczyce

18.07.2014 2860g 52cm

Jakubowski Alex
s.Anny G³ubczyce

31.07.2014 3250g 55cm

Kamiñska Kinga c.
Marty Rac³awice Œl¹skie
22.07.2014 3300g 53cm

Karaczyn Alex
s.Justyny Kietrz

05.07.2014 3850g 60cm

Krybus Zuzanna
c.Ma³gorzaty Rogo¿any
07.07.2014 3670g 58cm

Kubasa Franciszek
s.Justyny Boboluszki
03.07.2014 3700g 58cm

Kudzia Manuela
c.Angeliny Kietrz

25.05.2014 3550g 57cm

Lamentowicz Natan
s.Anny Dzieæmarów

05.07.2014 3100g 56cm

Marmucki Kacper
s.Anny Dzieæmarów

23.07.2014 4250g 60cm

Marzotko Maria
c.Sabiny Œmicz

20.07.2014  3700g 56cm

Mazurczak Antonina
c.Magdaleny G³ubczy-
ce 03.07.14  3750g 60cm

Mulik Micha³
s.Jadwigi Prudnik

22.07.2014 3000g 56cm

Nowak Micha³
s.Weroniki Rudziczka

09.07.2014 3200g 59cm

Olszewski Wiktor
s.Doroty Szybowice

10.07.2014 3300g 57cm

Pabian Aleksander
s.Marty G³ubczyce

13.07.2014 3960g 59cm

Prus Nadia c.Darii
Rac³awice Œl¹skie

17.07.2014 3760g 58cm
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