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JAZZ COMMUNICATIONS  NA  XXI G£UBCZYCKICH  DNIACH  KULTURY (STR.3)

BOGDANOWICKO - WO£YÑSKIE  JASE£KA W BOHUSOVIE (CZ) (STR.5)

Dziel¹c siê op³atkiem, ¿yczymy ciep³ych, pe³nych radosnej  nadziei
Œwi¹t Narodzenia Pañskiego,

pokoju ducha, wiary w Boga i Ludzi
oraz Szczêœliwego Nowego Roku 2012

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej                                                Burmistrz G³ubczyc
Kazimierz Naumczyk                                                                  Jan Krówka
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„ZA WOLNOŒÆ NAM DAN¥ WINNIŒMY
 PAMIÊÆ TYM, KTÓRZY ZA NI¥ PONIEŒLI

NAJWIÊKSZ¥ OFIARÊ...”
... powiedzia³ Starosta G³ubczycki Józef Kozina przy Pomniku ̄ o³nierza Polskie-

go podczas uroczystego  Apelu  upamiêtniaj¹cego  93. rocznicê Odzyskania Niepod-
leg³oœci oraz Zlotu Hufca.

Na uroczystoœæ licznie przyby³y dru¿yny z Kietrza, Baborowa, Branic, G³ubczyc i
okolic. Przy Pomniku stanê³y Poczty Sztandarowe szkó³, instytucji, kombatantów oraz
w³adze miejskie, powiatowe, dyrektorzy szkó³, delegacje Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej, 10 Opolskiej Brygady Logistycznej,  zak³adów pracy, firm i instytucji,  kom-
batanci,  Asysta Kompani Honorowej 10. OBLog i G³ubczycka Orkiestra Dêta. (foto
str.20) W dniu 11 listopada o godz. 11.00 odby³a siê Msza Œw. w koœciele parafialnym
p.w. NNMP w intencji Ojczyzny. Uroczystoœci   zorganizowa³a Komenda Hufca ZHP
wspólnie z Urzêdem Miejskim i Starostwem Powiatowym. Organizatorzy bardzo dziêkuj¹
za liczne przybycie gromad zuchowych, dru¿yn harcerskich oraz m³odzie¿y niezrzeszo-
nej.
Przy tej okazji wrêczono HONOROWE HERBY  G£UBCZYC
 PRZYZNANE  PRZEZ  KAPITU£Ê PRZY RADZIE MIEJSKIEJ
-  p³k. Adamowi S³odczykowi  Dowódcy 10. Opolskiej Brygady Logistycznej
za wspieranie, wspó³pracê i patronat nad naszym harcerstwem
i mgr. Dariuszowi  Misiejukowi historykowi Instytutu Pamiêci Narodowej
za odkrywanie nieznanych kart powojennej historii Ziemi G³ubczyckiej oraz
za edukacyjne walory publikacji historycznych.

Pan mgr Dariusz Misiejuk  jest pracownikiem pionu archiwalnego Instytutu Pamiêci
Narodowej we Wroc³awiu. W swojej  pracy realizuje m.in  w³asne lub sugerowane przez
nas wnioski  naukowo-badawcze w zakresie ¿ycia spo³ecznego, kulturalnego oraz po-
lityczno-gospodarczego ziemi g³ubczyckiej.  Pan Misiejuk uzupe³nia niedosyt  infor-
macji o przesz³oœci ziemi g³ubczyckiej w okresie Polski Ludowej oraz odpowiada na
zapotrzebowanie i zainteresowanie t¹ tematyk¹  naszego œrodowiska  przez  opracowy-
wanie i publiczne ich  prezentowanie. W trakcie opracowania s¹ struktura i dzieje
Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa w G³ubczycach. Czêœciowe wyniki badañ zosta-
³y zaprezentowane w g³ubczyckim Liceum w ramach Akademii Myœli i S³owa oraz w
formie lekcji historii w klasach maturalnych nt. "Kara œmierci za po¿yczenie ksi¹¿ki"
dotycz¹cej nauczyciela tej szko³y prof. Kazimierza Czarnieckiego i grupki jego wycho-
wanków - oraz prezentowanie tego tematu w programie  Telewizji G³ubczyckiej. Na
podstawie materia³ów  z raportów i sprawozdañ dekadowych PUBP zawieraj¹cych
istotne informacje o wydarzeniach, a przede wszystkim o osobach maj¹cych  istotny
wp³yw na ¿ycie spo³eczne i kulturalne powiatu, jak lekarze (np. dr Glazor), nauczyciele
(np. Frey, Czarniecki itp.), duchowni (ks. Adamiuk i inni), dzia³acze polityczni (np.
Zaremba i inni) bezinteresownie przygotowuje i udostêpnia do druku w G³osie G³ub-
czyc i Kalendarzu G³ubczyckim. By³ wspó³autorem wystawy i sta³ej ekspozycji "65 Lat
Polskiego Stronnictwa Ludowego na Ziemi G³ubczyckiej" w Powiatowym Muzeum Ziemi
G³ubczyckiej oraz publikacji ksi¹¿kowej pod tym samym tytu³em. Informacje te pog³êbione
o dodatkowe studia akt z innych oddzia³ów IPN oraz  literaturê przedmiotu s¹ równie¿
systematycznie upubliczniane - na konferencjach naukowych - z 11 w których uczestniczy³
na 4 prezentowa³ zagadnienia zwi¹zane z powiatem g³ubczyckim.  Z ok. 50  artyku³ów,
recenzji i omówieñ autorstwa  Pana Dariusza Misiejuka, 12 dotyczy³o powiatu g³ubczyckiego.
W opracowaniu  do publikacji w najbli¿szym czasie s¹  kolejne artyku³y - o Barbarze Tarkowskiej
(GG  listopadowy), o W³adys³awie Zarembie, g³ubczyckim szkolnictwie oraz ZMP.

Wyró¿nienia z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci otrzymali  równie¿:  (foto str.20)
Statuetkê "Dar Serca" - p³k Andrzej Kamiñski-Oddz. Œlaskiej Stra¿y Granicznej w

Raciborzu, kpt. Andrzej Szabat - 10 Opolska Brygada Logistyczna, Jacek Hapek - Le-
œniczy Lasów Pañstwowych w Œciborzycach Ma³ych.

Szablê Dowódcy 10 OBLog otrzymali: p³k Jerzy Junka - Dyr. Zak³adu Karnego,
Zbigniew  Zió³ko - Dyr. MOK,  Kazimierz Naumczyk  Przew. Rady Miejskiej
Pami¹tkowe upominki za d³ugoletni¹ wspó³pracê otrzymali: mjr Dariusz Ch¹dziñski - 10

OBLog, por. Pawe³ Knopik - Dowódca  Asysty Kompani Honorowej 10 OBLog.
Program artystyczny przygotowa³a dru¿yna harcerska i m³odzie¿ ze Szko³y Podsta-

wowej nr 1 Po z³o¿eniu kwiatów, apelu poleg³ych i salwie honorowej harcerze, instruk-
torzy oraz zaproszeni goœcie spotkali siê na skromnym poczêstunku.

                                                                                           Justyna Popczyk, Jan Wac

XXI
G£UBCZYCKIE DNI

KULTURY 2011
Bez specjalnych badañ naukowych i son-
da¿y „na zamówienie”  mo¿na stwierdziæ,
¿e XXI G£UBCZYCKIE DNI KULTURY
swoim zasiêgiem czasowym i terytorial-
nym pokona³y wczeœniejsze cykliczne im-
prezy gminne.

 GDK trwa³y  od  Dnia Edukacji Narodowej
(poprzedni GG) po  Narodowe Œwiêto Nie-
podleg³oœci.  Do ich programu w³¹czaj¹ siê
coraz  to nowe instytucje: Biblioteki Miej-
ska i Pedagogiczna, Pañstwowa Szko³a
Muzyczna, Franciszkañski Oœrodek Pomo-
cy Dzieciom,  klasztor oo. franciszkanów,
Zespó³ Szkó³ Mechanicznych, Liceum
Ogólnokszta³c¹ce, Zespól Szkó³ w Pietro-
wicach, co na pewno cieszy organizatora
DNI  - Miejski Oœrodek Kultury, a od nie-
dawna "Czesko-Polska Baza Kulturalno -
Turystyczna  G³ubczyce - Krnov"(foto),
który zafundowa³  mi³oœnikom muzyki i te-
atru równie¿  imprezy z zewn¹trz - koncert
Alvon Johnson Blues Band, Jazz Commu-
nications czy teatr "Nie" z Tarnowa z "Bal-
lad¹ o Wo³yniu" w Narodowe Œwiêto Nie-
podleg³oœci. Imprezy odbywa³y siê niemal
"ca³odobowo" - poranki teatralne, wieczo-
ry z teatrem, noce w bibliotece, by³y autor-
skie Marii Farasiewicz, Józefa Kaniowskie-
go (foto str. 20), Waldemara Lankaufa, by³y
w ró¿nych formach - wystawy, (cztery),
koncerty (dwanaœcie), filmy atrakcyjne
(cztery),  dwudniowe warsztaty gospel dla
m³odzie¿y i doros³ych, a dla nauczycieli
warsztaty "Rusz¿e g³ow¹", integracyjne
"Bez Barier"(str.14) i inne. Jednym s³owem
dla ka¿dego… Tegoroczne  DNI dotar³y do
Raciborza i Milic. Wkomponowa³y siê w
nie  równie¿  otwarcie wystawy  zwi¹zanej z
projektem CZ-PL Przekraczamy Granice
„ Czesko-Polskie pogranicze z ptasiej per-
spektywy” (foto str.20) oraz promocja ksi¹¿-
ki „Kresowianie na Œl¹sku” pod redakcj¹
prof. Marii Kalczyñskiej (foto str. 20)
 O ksi¹¿ce  wiêcej w nastêpnym GG.
                                                      Jan Wac
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SKAZANI NA SUKCES
III MIEJSCE W POLSCE   SSP W BOGDANOWICACH !!!
W dniu 24 paŸdziernika dotar³y do nas wyniki Ogólnopolskiego

Konkursu na Gazetkê Szkoln¹. W kategorii szkó³ podstawowych
nasza "Fenestra" zdoby³a III (Trzecie!!!) miejsce w Polsce!!!

Bardzo siê cieszymy!
Zaczêliœmy w styczniu 2011

roku w Szkole Stowarzyszeniowej
w Bogdanowicach. Zaprosi³em
chêtnych do tworzenia gazetki
szkolnej i przynios³o to rezultat w
postaci zebrania siê grupy
uczniów. Oczywiœcie podj¹³em siê
opieki nad t¹ grup¹ dziennikarzy.
Za³o¿yliœmy bowiem, ¿e nie two-

rzymy typowej szkolnej kroniki i bêdziemy wybieraæ informacje  i tema-
ty, którym poœwiêcimy uwagê. W gazetce prezentujemy sukcesy
uczniów, zachêcamy do rozwijania swoich zainteresowañ, propaguje-
my aktywne, ciekawe sposoby spêdzania wolnego czasu. Wspólnie
na kó³ku dziennikarskim uk³adamy pytania do wywiadów, aby w ten
sposób przybli¿yæ sylwetki nauczycieli. Tu mo¿na przeczytaæ, czym zaj-
muje siê Kamil z klasy szóstej, jakie s¹ wspomnienia nauczycielki z przed-
stawienia na powitanie wiosny.

Uczniowie pisz¹c, chc¹ podzieliæ siê z innymi swoimi zainteresowa-
niami i pasjami. Zamieszczamy recenzje ciekawych ksi¹¿ek, przedsta-
wieñ, filmów, prezentacje ciekawych miejsc w regionie i w Polsce.
Wyboru tematów dokonuje zespó³ redakcyjny, kieruj¹c siê w³asnymi
pomys³ami. Opieka nad tworzeniem gazety to spotkania uczniów
w wiêkszym gronie na kó³ku dziennikarskim. W ka¿dej wolnej
chwili np. na przerwach konsultujemy sprawy redakcyjne. Z
dziennikarzami kontaktujemy siê równie¿ przez Internet po
uprzedniej wymianie adresów e-mailowych. Taki sposób komu-
nikacji usprawnia pracê przy redagowaniu pisma.

Szata graficzna gazetki jest ró¿-
norodna i mamy nadziejê, ¿e wizu-
alnie przyci¹ga wzrok. Staramy siê
wiêkszoœæ wypowiedzi wzbogacaæ
o w³asne zdjêcia.Gazetê szkoln¹
czytaj¹ nie tylko uczniowie lecz pa-
nie z obs³ugi szko³y, sekretarka i
oczywiœcie rodzice uczniów.

Z czasem prowadzenie gazetki
okaza³o siê nie lada wyzwaniem. Re-
dagowanie jej sprawia mi wiele ra-
doœci i satysfakcji, jednak wymaga
du¿ego nak³adu pracy i czasu.
Uczniowie s¹ chêtni do pracy, ale po-
trzebuj¹ kogoœ, kto bêdzie czuwa³ nad
organizacj¹ i jakoœci¹ wydawanej ga-
zetki szkolnej. Gdy okaza³o siê, ¿e w
paŸdzierniku 2011r. zdobyliœmy III
miejsce w Polsce w Ogólnopolskim

Konkursie na Gazetkê Szkoln¹ natychmiast podziêkowa³em moim m³odym
dziennikarzom. I us³ysza³em te s³owa: To nie Pan nam powinien dziêko-
waæ, to my dziêkujemy, ¿e zechcia³ Pan zaj¹æ siê nami, wydaj¹c gazetkê.

Chcia³bym  serdecznie podziêkowaæ tym, którzy przyczynili siê do sukce-
su, uczniom, m.in. Kamilowi KaŸmierczakowi i Magdalenie Mika, zespo³owi
redakcyjnemu. nauczycielom:  Agacie Grabowskiej,  Krzysztofowi Kaczor,
Katarzynie Siepak,  Ma³gorzacie Bia³ek oraz pani dyrektor Aleksandrze Bob-
kier za wsparcie, bardzo mi³¹ atmosferê i  nagrody dla m³odych dziennikarzy.

     Nauczyciel i opiekun szkolnej gazetki Andrzej Skalik

SZEŒÆ MEDALI Z MP
Zawodnicy Klubu Sportowego Taekwondo  w

G³ubczycach zdobyli  szeœæ medali w Mistrzo-
stwach  Polski Taekwondo.

W kategorii juniora najlepiej wypad³a Karolina Konik
zajmuj¹c I miejsce w walkach w kategorii do 57 kg, Bartosz
S³odkowski zaj¹³ II m. w walkach w kategorii pow. 70 kg a
Kamila Ciechanowska zajê³a III m. w walkach do 45 kg i III
m. w technikach specjalnych. W kategorii seniorów Marta
Wsiaki zajê³a III m. w walkach do 58 kg, a Dawid Wsiaki
zaj¹³ III m. w walkach do 80 kg.

Inne osi¹gniêcia medalistów
Mistrzostw Polski w mijaj¹cym
sezonie: Marta Wsiaki: I m. wal-
ki 58 kg Puchar Europy Ta-
ekwondo Bratys³awa, I m. walki
63 kg Otwarte Mistrzostwa S³o-
wacji Presov, I m. walki 58 kg
Grand Prix Plski Gdañsk, Dawid
Wsiaki: III m. walki 80 kg i III
miejsce techniki specjalne Pu-
char Europy Taekwondo Braty-
s³awa, I m. walki 80 kg Otwarte
Mistrzostwa S³owacji Presov, II
m. walki 58 kg Grand Prix Polski
Gdañsk , I m. uk³ady i II m. walki do 80 kg Puchar Niemiec
Bremen, Karolina Konik: II m. walki 55 kg i II m. techniki
specjalne Puchar Europy Taekwondo Bratys³awa, I m.  walki
57 kg Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y Bia³ystok, Ka-
mila Ciechanowska: II m. walki 45 kg i III m. uk³ady Puchar
Europy Taekwondo Bratys³awa, III m. walki 45 kg, III miej-
sce techniki specjalne Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y
Bia³ystok, I m. walki 45 kg i II m uk³ady Otwarte Mistrzo-
stwa S³owacji Presov, I m. walki do 45 kg Puchar Niemiec
Bremen, II m. walki 45 kg Miêdzynarodowy Turniej Ta-
ekwondo Holandia, Bartosz S³odkowski: II m. walki +66 kg
Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y Bia³ystok, II m. walki
+70 kg  Otwarte Mistrzostwa S³o-
wacji Presov, II m. walki   + 70 kg
Miêdzynarodowy Turniej  Ta-
ekwondo  Holandia. Wspania³e wy-
stêpy naszych zawodników w tym
sezonie da³y mo¿liwoœæ ubiegania
siê o miejsca w Kadrze Narodowej
Reprezentacji Polski w przysz³ym
roku startowym. Kwalifikacje do
Mistrzostw Polski Taekwondo od-
bywa³y siê w dwóch turniejach miê-
dzywojewódzkich - startuj¹ zawod-
nicy województwa opolskiego i œl¹-
skiego, oraz dwóch turniejach ogól-
nopolskich: Puchar Polski i Grand
Prix Polski. Do Mistrzostw Polski oprócz medalistów za-
kwalifikowali siê: Paulina Szpak (wygra³a dwa uk³ady MP),
Kamila Puk, Daniel Go³¹b (wygra³ trzy walki na MP), Mi-
cha³ Jano (wygra³ dwie walki na MP), Marcin Andrusiak
(wygra³ dwie walki na MP) i Bart³omiej Andrusiak. Bardzo
dobry start juniorów da³ naszemu klubowi w klasyfikacji
punktowej trzecie miejsce w Polsce. Obecnie przed  zawod-
nikami trenera Daniela Jano start w Otwartych Mistrzo-
stwach Polski w Opolu oraz Mazowia CupTurniej Miêdzy-
narodowy w Ciechanowie.                                    dan 2007
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ŒWIÊTA BO¯EGO NARODZENIA  NA/W ……..
 W parafii œw. Marcina w Bohusovie k/Osoblahy (Cz) gdzie

proboszczem  jest o. Marian Nowak -Polak- odbywa³y siê w dniach
6-13.11.2011 Misje œw. "Pozvanka" czyli zaproszenie brzmia³o
"Zveme srdeènì všechny pøíznivce volyòských Èechù na pøed-
stavení Vánoce na Volyni v Bohušovì 12. 11. 2011 v 15.00 hod v
kostele sv. Martina hrají v polském jazyce •áci z polských Bog-
danovic. "Plan farnych Misii" zawiera³ m.in. Wo³yñskie jase³ka -
przedstawienie dzieci ze Szko³y  w Bogdanowicach (PL) zaty-
tu³owane  "Historia o narodzeniu Chrystusa i œwi¹teczne zwy-
czaje na Wo³yniu".

Sk¹d w¹tek wo³yñ-
ski po czeskiej stro-
nie granicy? Mimo
wieloletniego s¹-
siedztwa wielu z nas
nie wiedzia³o, ¿e
mieszkaj¹ tam liczni
"wo³yniacy" mówi¹-
cy jeszcze  po polsku.
Jase³ka prezentowa-
ne przez liczn¹ grupê
dzieci w bogatych strojach, przygotowane przez Stanis³awê Mrzy-
g³ód rozpoczê³y siê od czasów Adama i Ewy  po narodzenie Chry-
stusa, pojawi³ siê te¿ œw. Marcin patron tego  koœcio³a, po zwy-
czaje Bo¿onarodzeniowe, te na Wo³yniu i te wspó³czesne w Pol-
sce jak dzielenie siê op³atkiem. Na za-
koñczenie licznie zgromadzeni, po
gromkich brawach dla wykonawców,
otrzymali op³atki i wydrukowany ko-
mentarz,  co symbolizuje op³atek,  ja-
kie niesie ze sob¹ przes³anie podczas
dzielenia siê nim. O. Marian przygo-
towa³ te¿ komentarz do przedstawie-
nia oparty na fragmentach ewangelii i
w³asny po czesku. Misje w Bohuszovie prowadzili jego wspó³-
bracia ojcowie Oblaci Maryi. Po jase³kach goœcie i wykonawcy
otrzymali pami¹tki  z misji w postaci piernikowego serca z napi-
sem "Misie Bohusov 2011" oraz  pyszn¹ kolacjê.

                                 (foto wykonawców str. 1GG ) Jan Wac

DRU¯YNA STARSZOHARCERSKA  ESKAPADA
W Dniu Papieskim 2011 zawi¹za³a siê nowa dru¿yna star-

szoharcerska ESKAPADA.
Wiêkszoœæ harcerzy i harcerek swoje pierwsze kroki w ZHP

stawia³a w Dru¿ynie Harcerskiej MAÆKI dzia³aj¹cej przy SP nr 2
w G³ubczycach.

SDH Eskapada w dniu 3 listopada wybra³a Radê Dru¿yny, tak
wiêc, Dru¿ynow¹ jest pwd. Anna Liphardt, Przyboczn¹ dh. Daja-
na Waga, Zastêpowymi s¹ dh. Kasia Podgórska i dh. Micha³
Kusznier, Skarbnikiem jest dh. Agnieszka Rzym  Do dru¿yny nale¿¹
tak¿e druhny i druhowie: Ola Olszewska, Tomek Ruszczak, Ju-
styna Dobras,  Judyta Bia³ek, Ania Róg, Weronika Kostuœ

Dru¿yna posiada swoj¹ kronikê, któr¹ prowadzi ca³a dru¿yna,
a opiekunem kroniki jest dh. Marcelina Ha³adus.

Wyró¿niamy siê fioletowymi chustami. W naszej dru¿ynie sami
wyznaczamy sobie dzia³ania jakie chcemy podj¹æ a tak¿e bierze-
my aktywny udzia³ w przedsiêwziêciach organizowanych przez
Komendê Hufca ZHP  w G³ubczycach. W listopadzie w ramach
Akcji Znicz sprz¹taliœmy i zapaliliœmy znicze na opuszczonych
grobach dzieci. W tym miesi¹cu równie¿ wraz z Dru¿yn¹ "Zawi-
sza Czarny" z Baborowa byliœmy na biwaku integracyjnym w
oœrodku m³odzie¿owym w Pietrowicach,  braliœmy udzia³ w uro-
czystoœciach niepodleg³oœciowych a tak¿e uczestniczyliœmy w
Wieczorze Skautowym organizowanym przez zaprzyjaŸnionych
skautów ze Skautskeho Oddilu "Krnovska Trojka" z Krno-
va z okazji obchodzonego w tym roku 100  - lecia powstania
skautingu w Republice Czeskiej.  Kilka osób bêdzie na kur-
sie Pierwszej Pomocy organizowanej przez Harcersk¹ Gru-
pê Ratownicz¹ z Opola. Oprócz tego w ka¿dy czwartek pa-
miêtamy o zbiórce dru¿yny.

 Zapraszamy na stronê internetow¹ www.sdh-eskapada.3-2-1.pl
                            Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!!!

pwd. Ania Liphardt

NOWE ZAWODY - NOVE OBORY
8. Listopada w Bruntalu (CZ) w Domu Stowarzyszenia „AR-

TIFEX” odby³y siê TARGI RZEMIOS£A I ZATRUDNIENIA

N a T a r -
gach  pro-
m o w a ³ y
siê szko³y,
na ró¿ne
interesuja-
ce sposo-
by prezen-
t u j ¹ c
nowe za-
w o d y ,
mo¿liwo-
œci kszta³-
cenia i za-

trudnienia.  Ze strony polskiej prezento-
wa³ siê Powiatowy Urz¹d Pracy w Prudni-
ku. Targi (w ub. roku w Krnovie) cieszy³y
siê du¿ym zainteresowaniem.Relacjê tele-
wizyjn¹ mo¿na obejrzeæ w TVG³ubczyce

                                         Jan Wac
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UCHWA£A NR XVI/124/11 RADY MIEJSKIEJ
W G£UBCZYCACH
z dnia 26 paŸdziernika 2011 r.
w sprawie ustalenia maksymalnych stawek op³at ponoszonych

przez w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi w   zakresie odbierania
odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci (skrót)

Rada Miejska w   G³ubczycach uchwala, co nastêpuje:
§ 1.1.Ustala siê na terenie Gminy G³ubczyce maksymalne stawki op³at

ponoszone przez w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi w   zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od w³aœcicieli nieruchomoœci, œwiadczone
przez podmiot gospodarczy posiadaj¹cy stosowne zezwolenie Burmi-
strza G³ubczyc na œwiadczenie wy¿ej wymienionych us³ug.

2. Maksymalne stawki op³at zawiera za³¹cznik Nr 1do niniejszej uchwa³y.
§   2.   Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.
§   3.   Traci moc Uchwa³a nr XLVIII/461/10 z   dnia 27 .10.2010 r.
§   4.  Uchwa³a podlega og³oszeniu w   Dzienniku Urzêdowym

Województwa Opolskiego i   wchodzi w   ¿ycie z   dniem 1.01. 2012 r.
  Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej   Tadeusz   Ciechanowski

Za³¹cznik nr 1
Maksymalne stawki op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieru-

chomoœci za us³ugi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych
od w³aœcicieli nieruchomoœci na terenie Gminy G³ubczyce.

1.   a) Odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w   sposób
selektywny od w³aœcicieli nieruchomoœci z   terenu miasta G³ubczyce
cztery razy w   ci¹gu miesi¹ca -   8,25 z³. brutto   od osoby za jeden
miesi¹c, jednak nie wiêcej ni¿   41,25 z³. brutto   miesiêcznie od jedne-
go gospodarstwa domowego.

b)   Odbiór odpadów komunalnych   gromadzonych w   sposób
nieselektywny   od w³aœcicieli nieruchomoœci z   terenu miasta G³ub-
czyce cztery razy w   ci¹gu miesi¹ca -12,38 z³. brutto od osoby za
jeden miesi¹c, jednak nie wiêcej ni¿   61,90 z³. brutto   miesiêcznie od
jednego gospodarstwa domowego.

2.   a) Odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w   sposób
selektywny od w³aœcicieli nieruchomoœci z   So³ectw gminy G³ubczy-
ce dwa razy w   ci¹gu miesi¹ca -   8,25 z³. brutto   od osoby za jeden
miesi¹c, jednak nie wiêcej ni¿   41,25 z³. brutto   miesiêcznie od jedne-
go gospodarstwa domowego.

b)   Odbiór odpadów komunalnych   gromadzonych w   sposób
nieselektywny   od w³aœcicieli nieruchomoœci z   So³ectw gminy G³ub-
czyce dwa razy w   ci¹gu miesi¹ca -   12,38 z³. brutto   od osoby za
jeden miesi¹c, jednak nie wiêcej ni¿   61,90 z³. brutto   miesiêcznie od
jednego gospodarstwa domowego.

3.   Op³aty za odbiór, wywóz i   utylizacjê odpadów komunalnych
zale¿nie od wielkoœci pojemnika lub odbieranych luzem:

A.   Odpadów komunalnych segregowanych
1)   z pojemnika KP-7 -  412,00 z³   brutto za pojemnik
2)   z pojemnika 1100 l -  100,00 z³   brutto za pojemnik
3)   z kub³a 240 l -  22,00 z³   brutto za kube³
4)   z kub³a 110 i  120 l - 11,00 z³   brutto za kube³
5)   odpady wielkogabarytowe luzem -   30,00 z³   brutto za 100 kg
                                                    (odbiór na indywidualne zlecenie)
B.   Odpadów komunalnych niesegregowanych
1)   z pojemnika KP-7 -   619,00 z³   brutto za pojemnik
2)   z pojemnika 1100 l -   150,00 z³   brutto za pojemnik
3)   z kub³a 240 l -   33,00 z³   brutto za kube³
4)   z kub³a 110 i   120 l -   16,50 z³   brutto za kube³
4.   Odpady segregowane tj.: plastik, makulatura i   szk³o, urz¹-

dzenia elektryczne i   elektroniczne oraz odpady biodegradowalne,
a   tak¿e wielkogabarytowe odbierane zgodnie z   harmonogra
mem, wywo¿one s¹ nieodp³atnie.

UCHWA£A  NR XVI/126/11
RADY MIEJSKIEJ W G£UBCZYCACH
z dnia 26 paŸdziernika 2011 r.
w sprawie wprowadzenia stawek w   podatkach i   op³atach

lokalnych na terenie miasta i   gminy G³ubczyce dotycz¹ca
op³aty targowej   (skrót)

Rada Miejska w   G³ubczycach uchwala, co nastêpuje :
§   1. Ustala siê na terenie miasta i   gminy dzienne stawki

op³aty targowej w   nastêpuj¹cej wysokoœci :
1. Za sprzeda¿ odbywaj¹c¹ siê na powierzchni 1 m 2  nieza-

budowanej czêœci terenu (namiot, ³ó¿ko, wieszak, podest,
samochód, wiadro, skrzynka, kosz, wózek itp.) -   2,50 z³

2. Za sprzeda¿ ze sto³ów pod wiat¹ na powierzchni 1m 2   - 3,95 z³
3.  Za sprzeda¿  ze sto³ów pod wiat¹ za ka¿dy nastêpny "m 2   -   6,75 z³
§  2. 1.Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w  drodze inkasa.
2.   Pobór op³aty targowej na obszarze targowiska powie-

rza siê Ludowemu Klubowi Sportowemu "TECHNIK" G³ub-
czyce i   ustala siê wynagrodzenie za inkaso w   wysokoœci
18,29 % od sumy zainkasowanych kwot.

3.   Pobór op³aty targowej na pozosta³ym terenie powierza
siê funkcjonariuszom Stra¿y Miejskiej w G³ubczycach

 - Marek Hipner,  Bogus³aw Chruœciel, Andrzej Semczuk
§  3. Terminem p³atnoœci op³aty targowej jest dzieñ, w   któ-

rym dokonywana jest sprzeda¿. Pobrane op³aty nale¿y od-
prowadzaæ do kasy Urzêdu Miejskiego w   G³ubczycach.

§  4.   Zwalnia siê z   op³aty targowej sprzeda¿ prowadzon¹
podczas festynów i   jarmarków oraz imprez sportowo-rekre-
acyjnych organizowanych przez Gminê.

§ 5.  Traci moc uchwa³a Nr XLVIII/452/10 Rady Miejskiej w
G³ubczycach z   dnia 27 paŸdziernika 2010 roku sprawie wpro-
wadzenia stawek w   podatkach i   op³atach lokalnych na tere-
nie miasta i   gminy G³ubczyce dotycz¹ca op³aty targowej .

§  6.  Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.
§ 7. Uchwa³a podlega og³oszeniu w   Dzienniku Urzêdo
wym Województwa Opolskiego
§   8. Uchwa³a wchodzi w   ¿ycie z   dniem 1.01.2012 r..

W-cy Rady Miejskiej    Tadeusz   Ciechanowski

UCHWA£A NR XVI/127/11
RADY MIEJSKIEJ W G£UBCZYCACH
z dnia 26 paŸdziernika 2011 r.
w sprawie zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci
Rada Miejska w   G³ubczycach uchwala, co nastêpuje :
§ 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoœci grunty, bu
dynki lub ich czêœci oraz budowle z   wyj¹tkiem zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej:
1.  zajête na potrzeby ochrony przeciwpo¿arowej po³o¿one
poza granicami administracyjnymi miasta,
2.   zajête na potrzeby prowadzenia statutowej dzia³alnoœci
w  zakresie upowszechniania kultury, sportu i   rekreacji,
§ 2. „ Zwalnia siê od podadtku od nieruchomoœci grunty,
budynki lub ich czêœci oraz budowle zajête na potrzeby
lecznictwa zamkniêtego".
§   3.   Traci moc uchwa³a nr XLVIII/451/10 Rady Miejskiej
w   G³ubczycach z   dnia 27 paŸdziernika 2010 roku w   spra
wie zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci.
§  4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.
§  5. Uchwa³a wchodzi w   ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dz. Urz. Województwa  Opolskiego. z   moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2012 roku.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej

                                                    Tadeusz   Ciechanowski
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UCHWA£A NR XVI/129/11  RADY MIEJSKIEJ W G£UBCZYCACH
z dnia 26 paŸdziernika 2011 r.

w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych obowi¹zuj¹cych w   2012 roku   (skrót)
Rada Miejska w   G³ubczycach uchwala, co nastêpuje :
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UCHWA£A NR XVI/128/11
RADY MIEJSKIEJ W G£UBCZYCACH

z dnia 26 paŸdziernika 2011 r.
w sprawie wprowadzenia stawek w   podatkach i   op³atach

lokalnych na terenie miasta i   gminy G³ubczyce dotycz¹ca
podatku od nieruchomoœci  (skrót)

Rada Miejska w   G³ubczycach uchwala co nastêpuje:
§   1.   Ustala siê stawki podatku od nieruchomoœci w
             nastêpuj¹cej wysokoœci:
1)   od budynków lub ich czêœci :
a)   mieszkalnych od 1 m 2   powierzchni u¿ytkowej -  0,60 z³
b)   zwi¹zanych z   prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej

oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej od 1  m 2   powierzchni
u¿ytkowej - 20,20 z³

c)   zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym od
 1m 2   powierzchni u¿ytkowej  - 9,97 z³
d)   zwi¹zanych z   udzielaniem œwiadczeñ zdrowotnych,
      zajêtych przez podmioty udzielaj¹ce œwiadczeñ :
-   w zakresie lecznictwa otwartego od 1   m 2 powierzchni
    u¿ytkowej   -   3,84 z³
-   w zakresie lecznictwa zamkniêtego od 1 m 2  powierzchni
    u¿ytkowej - 0,31 z³
e) pozosta³ych, w   tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej sta-

tutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po-
¿ytku publicznego od 1 m 2   powierzchni u¿ytkowej -   7,07 z³

2)   od budowli :
a)   wykorzystywanych bezpoœrednio do poprawy jakoœci

oraz przesy³u wody i   od budowli s³u¿¹cych do odprowadza-
nia i   oczyszczania œcieków ich wartoœci okreœlonej na pod-
stawie art. 4 ust.1 pkt 3   i ust. 3-7   -   1,5 %

b)   od pozosta³ych budowli - ich wartoœci okreœlonej na
podstawie art.4 ust.1 pkt 3   i ust.3-7 ustawy o   podatkach
i   op³atach lokalnych   -   2 %

3)   od gruntów:
a)   zwi¹zanych z   prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej,

bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji grun-
tów i   budynków od 1 m 2   powierzchni -   0,69 z³

b)   pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni   -   4,21 z³

c)   pozosta³ych , w   tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organiza-
cje po¿ytku publicznego od 1m 2   powierzchni  -  0,24 z³.

§   2.  Podatek od nieruchomoœci p³atny jest w   kasie Urzêdu
Miejskiego w   G³ubczycach ul. Niepodleg³oœci 14, u so³tysa
(inkasenta podatkowego) lub na konto tut. Urzêdu w   termi-
nach okreœlonych w   ustawie

§ 3. Traci  moc Uchwa³a Nr XLVIII/450/10 Rady Miejskiej
w   G³ubczycach z   dnia 27 paŸdziernika 2010 roku w   spra-
wie wprowadzenia stawek w   podatkach i   op³atach lokal-
nych na terenie miasta i   gminy G³ubczyce dotycz¹cych
podatku od nieruchomoœci.

§ 4.   Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.
§ 5.  Uchwa³a wchodzi w   ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty

og³oszenia w   Dzienniku Urzêdowym Województwa Opol-
skiego z   moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1   stycznia 2012 roku.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej

                                                          Tadeusz   Ciechanowski

§   2.   Traci moc uchwa³a Nr XLVIII/453/10 Rady Miejskiej w
G³ubczycach z   dnia 27 paŸdziernika 2010 roku w   sprawie okreœle-
nia wysokoœci stawek podatków od œrodków transportowych obo-
wi¹zuj¹cych w   2011 roku.

§   3.   Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.
§   4.   Uchwa³a wchodzi w   ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty

og³oszenia w   Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego z
moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1   stycznia 2012 roku.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej

                                                                  Tadeusz   Ciechanowski
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UCHWA£A NR XVI/123/11
Rady Miejskiej w G³ubczycach
z dnia 26 paŸdziernika 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodê i   zbiorowe odprowadzanie œcieków.

Na podstawie art 18 ust 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990
r. (tekst jednolity z   2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591, z   2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i   Nr 214, poz. 1806, z   2003 r. Nr 80, poz. 717 i   Nr 162, poz. 1568,
z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i   Nr 167, poz. 1759,
z   2005 r. Nr 172, poz. 1441 i   Nr 175, poz. 1457, z   2006 r. Nr 17, poz.
128 i   Nr 181, poz. 1337, z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i   Nr 173, poz. 1218, z   2008 r. Nr 180, poz. 1111 i   Nr 223, poz. 1458,
z   2009 r. Nr 52, poz. 420 i   Nr 157, poz. 1241, z   2010 r. Nr 28, poz.
142 i   146, Nr 40, poz. 230 i   Nr 106, poz. 675 oraz z   2011 r. Nr 21,
poz. 113 i   Nr 117, poz. 679 )oraz art. 24 ust 1   ustawy z   dnia 7
czerwca 2001 r. o   zbiorowym   zaopatrzeniu w   odê i   zbiorowym
odprowadzaniu œcieków ( tekst jednolity z   2006 r. Nr 123,poz.858,
z   2007 Nr 147, poz.1033, z   2009 r. Nr 18, poz.87 oraz z   2010 r. Nr
47, poz.278 i   Nr 238, poz.1578)

Rada Miejska w   G³ubczycach uchwala, co nastêpuje:
§ 1.  Zatwierdza siê taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w   wodê i
zbiorowe odprowadzanie œcieków, okreœlone w   za³¹czniku
 Nr 1niniejszej uchwa³y.
§ 2. Taryfy o   których mowa w   § 1   maj¹ zastosowanie do

zbiorowego zaopatrzenia w   wodê i zbiorowego odprowadzania
œcieków na okres od 1stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. reali-
zowanego przez G³ubczyckie Wodoci¹gi i   Kanalizacjê Spó³kê z
o.o. w   G³ubczycach na terenie Gminy G³ubczyce.

§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.
§ 4.   Uchwa³a wchodzi w   ¿ycie z   dniem podjêcia.

                      Wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej

                                                           Tadeusz   Ciechanowski

Za³¹cznik Nr 1   do Uchwa³y Nr XVI/123/11  Rady Miejskiej
w   G³ubczycach   z dnia 26 paŸdziernika 2011 r.
TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W   WODÊ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŒCIEKÓW
Obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy G³ubczyce
na okres od dnia 1   stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
1.   RODZAJ PROWADZONEJ DZIA£ALNOŒCI
G³ubczyckie Wodoci¹gi i   Kanalizacja Spó³ka z   o.o. prowadzi

dzia³alnoœæ w   zakresie zbiorowego zaopatrzenia w   wodê i
zbiorowego odprowadzenia œcieków na podstawie zezwolenia
wydanego Decyzj¹ Burmistrza Miasta i   Gminy G³ubczyce nr KI
- 7050 /14/ 02z dnia 05.12.2002.

Zgodnie z   zezwoleniem przedmiot dzia³ania przedsiêbiorstwa
stanowi:

- ujmowanie, uzdatnianie i   dostarczanie wody za pomoc¹
urz¹dzeñ wodoci¹gowych bêd¹cych w   posiadaniu Spó³ki

- odprowadzanie i   oczyszczanie œcieków za pomoc¹ urz¹dzeñ
kanalizacyjnych, bêd¹cych w   posiadaniu Spó³ki.

Ilekroæ w   taryfach jest mowa o:
1.   ustawie - nale¿y przez to rozumieæ Ustawê z   dnia 7 czerwca

2001r. o   zbiorowym zaopatrzeniu w  wodê i   zbiorowym odpro-
wadzaniu œcieków  (tekst jedn. Dz. U.z 2006r. Nr 123, poz. 858)

2.   rozporz¹dzenie - nale¿y przez to rozumieæ Rozporz¹dzenie
Ministra Budownictwa z   dnia 28 czerwca 2006r. w   sprawie
okreœlania taryf, wzoru wniosku o   zatwierdzenie taryf oraz wa-
runków rozliczeñ za zbiorowe zaopatrzenie w   wodê i   zbiorowe
odprowadzanie œcieków (Dz. U. z   2006r. Nr 127 Poz. 886)

2.   RODZAJ I   STRUKTURA TARYFY
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w   wodê i   zbiorowe odprowa-

dzanie œcieków s¹ taryfami niejednolitymi wielocz³onowymi za-
wieraj¹cymi ró¿ne ceny i   stawki dla poszczególnych grup od-
biorców.

3.   TARYFOWE  GRUPY  ODBIORCÓW  US£UG
Uwzglêdniaj¹c sposób korzystania z   urz¹dzeñ wodoci¹gowo

- kanalizacyjnych oraz zró¿nicowanie kosztów zaopatrzenia w
wodê i   odprowadzenia œcieków, tj.: kosztów eksploatacyjnych i
kosztów budowy i   rozbudowy urz¹dzeñ wodoci¹gowo - kanali-
zacyjnych, dokonano podzia³u odbiorców us³ug na grupy.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w   wodê (w zwi¹zku z
opomiarowaniem poboru wody u   wszystkich us³ugobiorców)
wy³oniono dwie podstawowe grupy taryfowe odbiorców us³ug.

Jedna taryfa obejmuje odbiorców, jakimi s¹ gospodarstwa do-
mowe i   pozaprzemys³owi odbiorcy us³ug, druga odbiorców prze-
mys³owych.

Na podstawie stawek zmiennych (cen) rozliczana jest tak¿e
odrêbnie gmina za:
I. iloœæ wody pobranej z   publicznych studni i   zdrojów ulicznych,
II.wodê zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i  na cele prze
ciwpo¿arowe,
III.  wodê zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i   publicznych

terenów zielonych.
Rozliczenie jest dokonywane zgodnie z   zawart¹ w   tym celu

umow¹ precyzuj¹c¹ szczegó³owe zasady pomiaru iloœci i   zasady
rozliczeñ.

W zakresie odprowadzenia œcieków wystêpuj¹ nastêpuj¹ce
grupy odbiorców:

1)   Gospodarstwa domowe i   zak³ady odprowadzaj¹ce wy³¹cz-
nie œcieki o   charakterze  bytowym.   Dotyczy odbiorców, którzy
nie zu¿ywaj¹ wody do prowadzonej dzia³alnoœci produkcyjnej.
Grupa ta obejmuje tak¿e odbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ
us³ugow¹, handlow¹, sk³adow¹, transportow¹, itd., a   woda zu-
¿ywana jest wy³¹cznie dla   zaspokojenia potrzeb bytowych, któ-
rych stê¿enie zanieczyszczeñ wyra¿one   wskaŸnikiem ChZTcr
nie przekracza wartoœci 750mg O

2
/l.

2)     Zak³ady odprowadzaj¹ce œcieki komunalne   :tj. mieszaninê
œcieków bytowych i   œcieków przemys³owych. Dotyczy odbior-
ców spe³niaj¹cych wymogi rozporz¹dzenia Ministra Budownic-
twa z   dnia 14 lipca 2006 r. w   sprawie sposobu realizacji obowi¹z-
ków  dostawców œcieków przemys³owych oraz warunków wpro-
wadzania œcieków  do urz¹dzeñ kanalizacyjnych (Dz. U. z   2006 r.
nr 136, poz. 964), których stê¿enie   zanieczyszczeñ wyra¿one
wskaŸnikiem ChZT cr   nie przekracza wartoœci 1700mg O

2
/l.

3)    Zak³ady odprowadzaj¹ce œcieki komunalne   : tj.mieszaninê
œcieków bytowych i   œcieków przemys³owych.Dotyczy odbior-
ców prowadz¹cych dzia³alnoœæ handlow¹, przemys³ow¹, sk³a-
dow¹, transportow¹ lub us³ugow¹, którzy odprowadzaj¹ œcieki

przekraczaj¹ce dopuszczalne wartoœci wskaŸników zanieczysz-
czenia oraz których œcieki mog¹ zawieraæ t³uszcze, zawiesiny i
ekstrakty, a   stê¿enie zanieczyszczeñ  wyra¿one wskaŸnikiem
ChZT cr   nie przekracza wartoœci 2400mg O

2
 /l.

4)    Zak³ady odprowadzaj¹ce œcieki komunalne:   tj. mieszaninê
œcieków bytowych i   œcieków przemys³owych. Dotyczy odbior-
ców prowadz¹cych dzia³alnoœæ handlow¹, przemys³ow¹, sk³a-
dow¹, transportow¹ lub us³ugow¹, którzy odprowadzaj¹ œcieki
przekraczaj¹ce dopuszczalne wartoœci wskaŸników zanieczyszcze-
nia oraz których   œcieki mog¹ zawieraæ t³uszcze, zawiesiny i   eks-
trakty, a   stê¿enie zanieczyszczeñ  wyra¿one wskaŸnikiem ChZT cr
mieœci siê w   przedziale od 2400mg O

2
/l do 3000mg O

2
/l.
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5)    Zak³ady odprowadzaj¹ce œcieki komunalne: tj. mieszaninê
œcieków bytowych i   œcieków przemys³owych. Dotyczy odbior-
ców prowadz¹cych dzia³alnoœæ handlow¹, przemys³ow¹, sk³a-
dow¹, transportow¹ lub us³ugow¹, którzy odprowadzaj¹ œcieki
przekraczaj¹ce dopuszczalne wartoœci wskaŸników zanieczysz-
czenia oraz których œcieki mog¹ zawieraæ t³uszcze, zawiesiny i
ekstrakty, a stê¿enie zanieczyszczeñ  wyra¿one wskaŸnikiem
ChZTcr   wynosi 3000mg O

2
/l  i  wiêcej.

6)   Œcieki podczyszczone; œcieki przemys³owe poddane proce-
sowi podczyszczenia  na zak³adowej podczyszczalni œcieków ce-
lem redukcji zanieczyszczeñ zawartych  w œciekach przed wpro-
wadzeniem do kanalizacji miejskiej. Wielkoœæ stê¿enia zanieczysz-
czeñ wyra¿ona wskaŸnikiem ChZTcr   odprowadzanych z   pod-
czyszczalni   nie przekracza wartoœci 700mg O

2
/l.

4.   RODZAJE I   WYSOKOŒÆ CEN I   STAWEK OP£AT
4.1.  Rozliczenia za dostarczon¹ wodê
Rozliczenie z   odbiorcami us³ug w   zale¿noœci od sklasyfiko-

wania wg okreœlonych grup dokonywane bêd¹ na podstawie:
1)   ceny wyra¿onej w z³/m 3

2)   stawki op³aty abonamentowej - niezale¿nie od dostarczonej
wody - p³aconej za ka¿dy miesi¹c bez wzglêdu na rozmiary doko-
nanego poboru wody, (lub te¿ ca³kowitego jego braku) wyra¿o-
nej w   z³/odbiorcê/miesi¹c.

4.2. Rozliczenia za odprowadzenie œcieków
Rozliczenia z   odbiorcami us³ug w   zale¿noœci od sklasyfiko-

wania wg okreœlonych grup dokonywane bêd¹ na podstawie:
1)   ceny wyra¿onej w   z³/ m 3

2)   stawki op³aty abonamentowej - niezale¿nie od iloœci odpro-
wadzonych œcieków - p³aconej za ka¿dy miesi¹c bez wzglêdu na
rozmiary dokonanego odbioru œcieków (lub te¿ ca³kowitego jego
braku) wyra¿onej z³/odbiorcê/miesi¹c.

Wysokoœæ cen i   stawek op³at za dostarczona wodê.  Tabela 1
Lp Taryfowa grupa odbiorców/ Wyszczególnienie
/Cena, stawka - netto z³ /z VATz³  /Jed. miary/
1.  Gospodarstwa domowe  i pozaprzemys³owi odbiorcy us³ug
1) cena za 1 m 3   dostarczonej wody   3,00  / 3,24   z³ /m 3

2) stawka op³aty abonamentowej
- w   rozliczeniach w   oparciu o   wskazania wodomierza
    g³ównego   2,92/ 3,15 z³/odbiorcê/miesi¹c
- w   rozliczeniach o wskazania wodomierza dod., mierz¹cego
         iloœæ wody bezpowrotnie zu¿ytej  2,65 /2,86/z³/odb./m-c
- w   rozliczeniach z   osob¹ korzystaj¹c¹ z   lokalu w   budyn
   kach wielolokalowych   2,65 /2,86  /z³/odbiorcê/miesi¹c
- w   rozliczeniach na podstawie przepisów dotycz¹cych prze-

ciêtnych norm zu¿ycia wody   0,97/ 1,05   z³/odbiorcê/miesi¹c
2. Przemys³owi   odbiorcy us³ug
1) cena za 1 m 3   dostarczonej wody   3,00 /3,24  /z³/m 3

2) stawka op³aty abonamentowej
- w   rozliczeniach w   oparciu o   wskazania wodomierza g³ów-

nego  2,92 / 3,15 /z³/odbiorcê/miesi¹c
- w   rozliczeniach o wskazania wodomierza dod., mierz¹cego

iloœæ wody bezpowrotnie zu¿ytej  2,65 /2,86 z³/odbiorcê/miesi¹c
- w   rozliczeniach na podstawie przepisów dotycz¹cych prze-

ciêtnych norm zu¿ycia wody 0,97/1,05 /z³/odbiorcê/miesi¹c
3.   Gmina za wodê:
1) pobran¹ z   publicznych studni i   zdrojów ulicznych,
2) zu¿yt¹ do zraszania publicznych fontann i   na cele przeciw
po¿arowe,
3) zu¿yt¹ do zraszania publicznych terenów zielonych
1) cena za 1m 3   dostarczonej wody   3,00 / 3,24 z³ /m 3

 WYSOKOŒÆ CEN I   STAWEK OP£AT ZA
ODPROWADZONE  ŒCIEKI.      TABELA 2
Lp. Taryfowa grupa odbiorców/Wyszczególnienie

Cena / stawka - Netto z³ /z VAT z³  Jednostka miary
1.   GRUPA I   Gospodarstwa domowe i   zak³ady odprowa-

dzaj¹ce  wy³¹cznie œcieki o   charakterze bytowym.
Wartoœci œrednie stê¿eñ:   ChZT Cr   < 750mg O 

2
/l

1) cena za 1m3 dostarczonych œcieków  4,98/5,38 / z³ /m 3

2) stawka op³aty abonamentowej
- w  rozliczeniach  za iloœæ odprowadzanych œcieków

ustalonych na podstawie zu¿ycia wody okreœlonego zgod-
nie ze wskazaniami wodomierza g³ównego  0,46 /0,50 / z³/
odb./miesi¹c  w  rozliczeniach za iloœæ odprowadzonych
œcieków ustalon¹ na podstawie przepisów dotycz¹cych
przeciêtnych norm zu¿ycia wody 1,16/ 1,25/z³/odb./m-c

 2. GRUPA II   Zak³ady odprowadzaj¹ce œcieki komunal-
ne; mieszaninê œcieków bytowych i   œcieków komunal-
nych spe³niaj¹cych wymogi rozporz¹dzenia Ministra Bu-
downictwa z   dnia 14 lipca 2006r. w   sprawie sposobu
realizacji obowi¹zków dostawców œcieków przemys³owych
oraz warunków wprowadzenia œcieków do urz¹dzeñ ka-
nalizacyjnych,   Dz.U. z   2006r. Nr 136, poz. 964)

Wartoœci œrednie stê¿eñ  ChZT Cr  : < 1700mg O
2
/l

1) cena za 1 m3   dostarczonych œcieków 8,76/9,47/z³ /m3
2) stawka op³aty abonamentowej
- w   rozliczeniach za iloœæ odprowadzanych œcieków usta-

lonych na podstawie zu¿ycia wody okreœlonego zgodnie ze
wskazaniami wodomierza g³ównego 0,46/0,50 z³/odb/m-c

- w   rozliczeniach za iloœæ odprowadzonych œcieków
ustalon¹ na podstawie przepisów dotycz¹cych przeciêt-
nych norm zu¿ycia wody1,16/ 1,25 z³/odb./m-c

3.  GRUPA III Zak³ady odprowadzaj¹ce œcieki komunal-
ne; mieszaninê œcieków bytowych i   œcieków przemys³o-
wych nie spe³niaj¹cych wymogów podanych w   rozporz¹-
dzeniu Ministra Budownictwa z   dnia 14 lipca 2006r. w
sprawie sposobu realizacji obowi¹zków dostawców œcieków
przemys³owych oraz warunków wprowadzenia œcieków do
urz¹dzeñ kanalizacyjnych  Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 964)

Wartoœci œrednie stê¿eñ ChZT cr : < 2400mg O2 /l
1) cena za 1m3 dostarczonych œcieków 11,53/12,46 z³ /m3
2) stawka op³aty abonamentowej
- w   rozliczeniach za iloœæ odprowadzanych œcieków usta-

lonych na podstawie zu¿ycia wody okreœlonego zgodnie
ze wskazaniami wodomierza g³ównego 0,46/0,50z³/odb/m-c

- w   rozliczeniach za iloœæ odprowadzonych œcieków
ustalon¹ na podstawie przepisów dotycz¹cych przeciêt-
nych norm zu¿ycia wody 1,16/1,25/z³/odbiorcê/m-c

4.  GRUPA  IV   Zak³ady odprowadzaj¹ce œcieki komunalne;
mieszaninê œcieków bytowych i   œcieków przemys³owych.

Wartoœci œr. stê¿eñ   2400mg > =ChZT cr <3000mg O
2
/l

1) cena za 1 m3 dostarczonych œcieków 14,02/15,14/ z³ /m 3

2) stawka op³aty abonamentowej
- w   rozliczeniach za iloœæ odprowadzanych œcieków usta-

lonych na podstawie zu¿ycia wody okreœlonego zgodnie ze
wskazaniami wodomierza g³ównego 0,46/0,50/z³/odb/m-c

- w   rozliczeniach za iloœæ odprowadzonych œcieków
ustalon¹ na podstawie przepisów dotycz¹cych przeciêt-
nych norm zu¿ycia wody 1,16/1,25/z³/odbiorcê/m-c
5.  GRUPA V  Zak³ady odprowadzaj¹ce œcieki komunalne;
mieszaninê œcieków bytowych i   œcieków przemys³owych.

Wartoœci œrednie stê¿eñ ChZT cr >= 3000mg O 
2s

/l
1) cena za 1m 3  dostarczonych œcieków 23,98/25,90/z³ /m3
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2) stawka op³aty abonamentowej
- w   rozliczeniach za iloœæ odprowadzanych œcieków ustalo-

nych na podstawie zu¿ycia wody okreœlonego zgodnie ze wska-
zaniami wodomierza g³ównego 0,46/0,50/ z³/odbiorcê/miesi¹c

- w   rozliczeniach za iloœæ odprowadzonych œcieków ustalon¹
na podstawie przepisów dotycz¹cych przeciêtnych norm zu¿y-
cia wody  1,16/1,25/z³/odbiorcê/miesi¹c

6. GRUPA VI   Zak³ady odprowadzaj¹ce œcieki podczyszczone.
Wartoœci œrednie stê¿eñ ChZT cr  < 700mg O 

2 
/l

1) cena za 1 m 3   dostarczonych œcieków  4,65/5,03/z³ /m3

2) stawka op³aty abonamentowej
- w   rozliczeniach za iloœæ odprowadzanych œcieków ustalo-

nych na podstawie zu¿ycia wody okreœlonego zgodnie ze wska-
zaniami wodomierza g³ównego  0,46/ 0,50 /z³/odbiorcê/miesi¹c

- w   rozliczeniach za iloœæ odprowadzonych œcieków ustalon¹
na podstawie przepisów dotycz¹cych przeciêtnych norm zu¿y-
cia wody 1,16 /1,25/z³/odbiorcê/miesi¹c

Zasady ustalania wysokoœci taryfy za odprowadzanie œcieków
na terenie miasta i   gminy G³ubczyce
Koszt oczyszczania œcieków w   procesach oczyszczania biolo-

gicznego zale¿y bezpoœrednio od wielkoœci ³adunków zanieczysz-
czeñ w   œciekach doprowadzanych do procesu oczyszczania.
Jest uzasadnione ekonomicznie i   prawnie zró¿nicowanie op³at za
œcieki wprowadzane do urz¹dzeñ kanalizacyjnych zale¿noœci od wiel-
koœci stê¿eñ zanieczyszczeñ. Taka zasada ustalania op³at ma na wzglê-
dzie równoprawne traktowanie wszystkich dostawców œcieków i
sprawiedliwy ich udzia³ w   kosztach oczyszczania, st¹d op³ata za
odprowadzanie i   oczyszczanie œcieków sk³ada siê z   dwóch czêœci:

A. Op³ata za transport          O
T
   = K 

T
 : Q [z³/m 3]

O 
T
   -   op³ata za transport [z³/m 3]

K 
T
   -   roczne koszty transportu [z³]

Q- prognozowana iloœæ œcieków w   roku 2012 wynosi 793 100 m 3

Prognozowana w   roku   2012   op³ata za transport wynosi:
O 

T
   = 1643 210 z³ : 793 100 m3   = 2,07 z³/m 3

B. Op³ata za oczyszczanie œcieków
Dla wszystkich dostawców œcieków odprowadzanych do

oczyszczalni ustala siê op³atê okreœlon¹ w   z³/kg ³adunku zanie-
czyszczeñ wyra¿onych wskaŸnikiem ChZTc r.   Wysokoœæ op³aty
(O

oœc)
 kalkulowana jest na podstawie ustalenia przychodów nie-

zbêdnych do prowadzenia dzia³alnoœci oczyszczalni œcieków
(K

oœc
) przypadaj¹cy na roczny ³adunek ChZTcr (£ ChZTcr   )wy-

nikaj¹cy z   iloczynu prognozowanej iloœci dop³ywaj¹cych œcie-
ków i   za³o¿onego w   projekcie modernizowanej oczyszczalni
œcieków wskaŸnika ChZTcr   na poziomie 1000 mg O2/dm 3.

Ooœc= Koœc: £ChZTcr
O oœc  -op³ata za oczyszczenie 1kg ³adunku ChZT [z³/kg ChZT]
Koœc    - roczne przychody niezbêdne do prowadzenia dzia³al-

noœci oczyszczalni œcieków [z³]
£ChZTcr   - zak³adany roczny ³adunek zanieczyszczeñ dop³y-

waj¹cych do oczyszczalni wyra¿ony wskaŸnikiem ChZT [ kg/rok]
W roku 2012 przewidziany do oczyszczenia ³adunek (£ ChZ-

Ter) wynosi £ChZTcr   = 793 100 m 3 / rok x 1000 mg O 
2
/dm 3   = 793

100 kg ChZT /rok, natomiast niezbêdne przychody ustalono w
wysokoœci 3 079 271 z³.

Prognozowana w 2012 r. op³ata za oczyszczanie œcieków wynosi:
O

oœc
 = 3 079 271 z³: 793 100 kg ChZT = 3,88 z³ /kg ChZT

Zakwalifikowanie dostawcy œcieków do grupy taryfowej na-
stêpuje pierwszorazowo z   wa¿noœci¹ od 01.01.2012 r. na podsta-
wie rodzaju odprowadzanych œcieków oraz badañ ich parame-
trów jakoœciowych wynikaj¹cych z   ostatniej dokonanej w IV
kwartale 2011r. analizy laboratoryjnej prób œcieków odprowadzo-
nych przez dostawcê.

5.   WARUNKI ROZLICZEÑ  Z  UWZGLÊDNIENIEM
WYPOSA¯ENIA NIERUCHOMOŒCI W   PRZYRZ¥DY
 I   URZ¥DZENIA POMIAROWE
Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w   wodê i   zbiorowe

odprowadzanie œcieków prowadzone s¹ zgodnie z   przepisami
ustawy i   rozporz¹dzenia wymienionych w   pkt. 1   taryfy. W
zwi¹zku z   wyposa¿eniem wszystkich budynków zlokalizowa-
nych na terenie dzia³ania G³ubczyckich Wodoci¹gów i   Kanali-
zacji Spó³ki z   o. o. w   wodomierze g³ówne, iloœæ wody dostar-
czonej do nieruchomoœci ustala siê na podstawie ich wskazania.

Iloœæ œcieków w obiektach wyposa¿onych wurz¹dzenia po-
miarowe ustala siê w   oparciu   o ich wskazania, a   przypadku
ich awarii lub uszkodzenia, w   oparciu o   zapisy obowi¹zuj¹ce   w
umowie. W obiektach niewyposa¿onych w   urz¹dzenia pomia-
rowe - iloœæ dostarczonych œcieków zgodnie z   rt. 27 ust. 5   usta-
wy, ustala siê jako równ¹ iloœci wody pobranej lub wg zasad
okreœlonych w   umowie.

W rozliczeniach iloœci odprowadzanych œcieków, iloœæ bez-
powrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w   przypad-
kach, gdy wielkoœæ jej zu¿ycia ustalona jest na podstawie dodat-
kowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy us³ug.

W przypadku niesprawnoœci wodomierza g³ównego, je¿eli
umowa nie stanowi inaczej, iloœæ pobranej wody ustala siê na
podstawie œredniego zu¿ycia wody w   okresie 3   miesiêcy przed
stwierdzeniem niesprawnoœci wodomierza, a gdy nie jest to mo¿-
liwe, na podstawie œredniego zu¿ycia wody w   analogicznym
okresie roku ubieg³ego. Kiedy nie jest mo¿liwe ustalenie iloœci
zu¿ytej wody wg metod okreœlonych w   poprzednim zdaniu iloœæ
zu¿ytej wody ustalana jest wg iloczynu œrednio miesiêcznego
zu¿ycia wody w   roku ubieg³ym i   liczby dni niesprawnoœci
wodomierza.

G³ubczyckie Wodoci¹gi i Kanalizacja Spó³ka z o.o. na wniosek
odbiorcy us³ug dokonuje sprawdzenia prawid³owoœci wskazañ
wodomierza w   uprawnionej do tego jednostce, za dodatkow¹
op³at¹, któr¹ w   przypadku potwierdzenia sprawnoœci wodomie-
rza ponosi odbiorca wody.

O ile umowa nie stanowi inaczej, op³aty za zbiorowe zaopatrze-
nie w   wodê i   zbiorowe odprowadzenie œcieków pobierane s¹ za
ka¿dy miesi¹c, w   którym œwiadczone by³y us³ugi. Op³ata abona-
mentowa ustalana jest za ka¿dy miesi¹c, tak¿e w   przypadkach
braku poboru wody. Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostar-
czon¹ wodê i   odprowadzone œcieki na warunkach i   w terminach
okreœlonych w   umowie.

6.   WARUNKI STOSOWANIA CEN I   STAWEK OP£AT
6.1. Zakres œwiadczonych us³ug dla poszczególnych taryfo-

wych grup odbiorców
1. Zbiorowe zaopatrzenie w   wodê dokonywane jest dla wszyst-

kich odbiorców us³ug w oparciu o   takie same zasady technolo-
giczne i   techniczne zgodnie z   ustaw¹  i  z   rozporz¹dzeniem.

2. Spó³ka œwiadczy us³ugi w   zakresie dostawy wody oraz
odbioru œcieków dla mieszkañców miasta i   gminy G³ubczyce.

3.  W ramach swojej dzia³alnoœci Spó³ka utrzymuje urz¹dzenia
wodnokanalizacyjne  w sta³ej gotowoœci do pracy.

4. Zakres œwiadczonych us³ug przez spó³kê jest taki sam dla wszyst-
kich taryfowych grup odbiorców wody i  dostawców œcieków.

5.  Zgodnie z   rozporz¹dzeniem op³ata abonamentowa doty-
czy dokonanego odczytu  i rozliczenia oraz utrzymania w   goto-
woœci urz¹dzeñ wodoci¹gowych i   kanalizacyjnych (obci¹¿a klien-
ta tylko w  chwili dokonania odczytu i   rozliczenia) i   jest nalicza-
na za ca³y okres rozliczeniowy (mo¿e wynosiæ 1-3 m-cy).

  (dokoñczenie  na stronie 13)
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NACZELNIK URZÊDU SKARBOWEGO
W G£UBCZYCACH PRZEDSTAWIA

W KOLEJNYCH CZÊŒCIACH
OBSZARY RYZYKA NA 2011 ROK

Obszar I
Podatnicy dokonuj¹cy transakcji wewn¹trzwspólnotowych
Podatnikami dokonuj¹cymi transakcji wewn¹trzwspólnoto-

wych s¹:podatnicy dokonuj¹cy wewn¹trzwspólnotowej wymia-
ny towarów,podatnicy dokonuj¹cy wewn¹trzwspólnotowej wy-
miany us³ug.

Na gruncie polskiego prawa ustaw¹ reguluj¹c¹ system podat-
ku od wartoœci dodanej jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku“od towarów i us³ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póŸn. zm.).
Zgodnie z przepisami ww. ustawy podatnik zamierzaj¹cy rozpo-
cz¹æ dokonywanie transakcji handlowych z podmiotami z pañstw
cz³onkowskich Unii Europejskiej, jeszcze przed dniem:

- dokonania pierwszej wewn¹trzwspólnotowej dostawy towa-
rów lub wewn¹trzwspólnotowego nabycia,

- nabycia us³ug, do których stosuje siê art. 28b ustawy, je¿eli
us³ugi te stanowi³yby u nich import us³ug,

- œwiadczenia us³ug, do których stosuje siê art. 100 ust. 1 pkt 4,
dla podatników podatku od wartoœci dodanej lub osób praw-
nych niebêd¹cych takimi podatnikami, zidentyfikowanych na
potrzeby podatku od wartoœci dodanej,

zobowi¹zany jest zawiadomiæ naczelnika urzêdu skarbowego
w zg³oszeniu rejestracyjnym VAT-R o zamiarze rozpoczêcia wy-
konywania tych czynnoœci, dokonuj¹c tym samym rejestracji
dla potrzeb handlu wewn¹trzwspólnotowego jako tzw. „podat-
nik VAT-UE”. Naczelnik urzêdu skarbowego potwierdza zareje-
strowanie na druku VAT-5UE.

Przy dokonywaniu transakcji wewn¹trzwspólnotowych podat-
nicy VAT-UE s¹ zobowi¹zani do pos³ugiwania siê numerem iden-
tyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.

I. WEWN¥TRZWSPÓLNOTOWA
DOSTAWA TOWARÓW (WDT).
Przez wewn¹trzwspólnotow¹ dostawê towarów, zgodnie z art.

13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us³ug, rozumie siê
wywóz towarów“z terytorium kraju, z przeniesieniem prawa do
rozporz¹dzania nimi jak w³aœciciel, na terytorium pañstwa cz³on-
kowskiego inne ni¿ terytorium kraju.

Aby transakcja mog³a byæ zakwalifikowana jako WDT:
1. dostawc¹ towarów, co do zasady, musi byæ podatnik podat-

ku od towarów i us³ug wykonuj¹cy samodzielnie dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ w rozumieniu przepisów ustawy - zarejestrowany
jako podatnik VAT-UE,

2. nabywc¹ towarów, co do zasady, musi byæ m.in. podatnik
podatku od wartoœci dodanej, osoba prawna niebêd¹ca podat-
nikiem podatku “od wartoœci dodanej - zidentyfikowany na po-
trzeby transakcji wewn¹trzwspólnotowych na terytorium pañ-
stwa cz³onkowskiego innym ni¿ Polska.

Wewnatrzwspólnotow¹ dostaw¹ towarów jest równie¿ prze-
mieszczenie z Polski przez podatnika, o którym mowa w art. 15
ustawy, w³asnych towarów do innego ni¿ Polska pañstwa cz³on-
kowskiego (art. 13 ust. 3 ustawy).

Wewn¹trzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatko-
waniu stawk¹ VAT 0%, co oznacza, ¿e nie skutkuje obci¹¿eniami
w zakresie podatku VAT – podatnik nie wykazuje podatku nale¿-
nego, posiadaj¹c równoczeœnie prawo do ubiegania siê o zwrot
nadwy¿ki podatku naliczonego nad nale¿nym. Aby jednak sko-
rzystaæ z powy¿szego prawa, musz¹ byæ spe³nione nastêpuj¹ce
warunki:

NABYWCA
musi posiadaæ w³aœciwy i wa¿ny numer identyfikacyjny dla

transakcji wewn¹trzwspólnotowych, nadany przez pañstwo
cz³onkowskie w³aœciwe dla nabywcy, zawieraj¹cy dwuliterowy
kod stosowany dla podatku od wartoœci dodanej;

PODATNIK – DOSTAWCA
 przed z³o¿eniem deklaracji podatkowej za dany okres rozli-

czeniowy musi posiadaæ w swojej dokumentacji dowody, “¿e
towary bêd¹ce przedmiotem dostawy zosta³y wywiezione z Pol-
ski i dostarczone do nabywcy na terytorium pañstwa cz³on-
kowskiego inne ni¿ terytorium kraju.

Dowodami, o których mowa powy¿ej s¹  nastêpuj¹ce dokumenty:
1. Dokumenty uwierzytelniaj¹ce przewóz towarów:
a) w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoŸni-

kowi (spedytorowi) - dokumenty przewozowe otrzymane od
przewoŸnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów
z Polski, z których jednoznacznie wynika, ¿e zosta³y one dostar-
czone do miejsca przeznaczenia na terytorium pañstwa cz³on-
kowskiego inne ni¿ terytorium kraju,

b)w przypadku wywozu towarów bezpoœrednio przez ich do-
stawcê lub nabywcê, przy u¿yciu w³asnego œrodka transportu,
podatnik powinien posiadaæ dokument zawieraj¹cy co najmniej:

- imiê i nazwisko lub nazwê oraz adres siedziby lub miejsca
zamieszkania dostawcy oraz nabywcy tych towarów;

-adres, pod który s¹ przewo¿one towary, w przypadku gdy jest
on inny ni¿ adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy;

- okreœlenie towarów i ich iloœci;
- potwierdzenie przyjêcia towarów przez nabywcê do miejsca

ich przeznaczenia znajduj¹cego siê  na terytorium pañstwa cz³on-
kowskiego innym ni¿ terytorium kraju;

- rodzaj oraz numer rejestracyjny œrodka transportu, którym
s¹ wywo¿one towary, lub numer lotu, gdy towary przewo¿one
s¹ œrodkami transportu lotniczego.

2. Kopia faktury.
3. Specyfikacja poszczególnych sztuk ³adunku.
W sytuacji gdy powy¿sze dokumenty nie potwierdzaj¹ jed-

noznacznie dostarczenia towarów do nabywcy, dowodami  mog¹
byæ równie¿:

- korespondencja handlowa z nabywc¹, w tym jego zamówienie;
- dokumenty dotycz¹ce ubezpieczenia lub kosztów frachtu;
- dokument potwierdzaj¹cy zap³atê za towar - z wyj¹tkiem przy-

padków, gdy dostawa ma charakter nieodp³atny lub zobowi¹za-
nie jest realizowane w innej formie (w takim przypadku dowo-
dem bêdzie inny dokument stwierdzaj¹cy wygaœniêcie zobo-
wi¹zania);dowód potwierdzaj¹cy przyjêcie przez nabywcê to-
waru na terytorium pañstwa cz³onkowskiego innym ni¿ teryto-
rium kraju.

Je¿eli podatnik dokonuj¹cy WDT nie posiada powy¿szych
dowodów przed z³o¿eniem deklaracji podatkowej za dany okres
rozliczeniowy, bêdzie musia³ wykazaæ, na zasadach okreœlonych
w ustawie, transakcjê jako dostawê na terytorium kraju. Otrzy-
manie ww. dowodów w terminie póŸniejszym upowa¿nia podat-
nika do z³o¿enia korekty deklaracji podatkowej i informacji pod-
sumowuj¹cej, w których ma prawo wykazaæ przedmiotow¹ trans-
akcjê jako WDT ze stawk¹ 0%.

Jako WDT traktowane s¹ równie¿ te transakcje, których przed-
miotem s¹ nowe œrodki transportu – nawet wówczas, gdy do-
stawc¹ s¹ inne “ni¿ wyszczególnione wy¿ej podmioty, a na-
bywc¹ jest podmiot niezarejestrowany do transakcji wewn¹trz-
wspólnotowych z innego ni¿ Rzeczpospolita Polska pañstwa
cz³onkowskiego. >>>>>
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>>>>   W przypadku wywozu nowych œrodków transportu
przez nabywcê, bez u¿ycia innego œrodka transportu (przewozo-
wego), oprócz kopii faktury oraz specyfikacji towaru, podatnik
powinien posiadaæ równie¿ dokument (tzw. dokument wywozu)
zawieraj¹cy dane umo¿liwiaj¹ce prawid³ow¹ identyfikacjê podat-
nika dokonuj¹cego dostaw i nabywcy oraz nowego œrodka trans-
portu, w szczególnoœci:

1. dane dotycz¹ce podatnika i nabywcy,
2. dane pozwalaj¹ce jednoznacznie zidentyfikowaæ
     przedmiot dostawy jako nowy œrodek transportu,
3. datê dostawy,
4. podpisy podatnika i nabywcy,
5. oœwiadczenie nabywcy o wywozie nowego œrodka trans-

portu poza terytorium kraju w terminie 14 dni od dnia dostawy
wraz z pouczeniem nabywcy o skutkach niewywi¹zania siê z tego
obowi¹zku. Dokument wywozu wype³nia siê w 3 egzemplarzach;
jeden wydawany jest nabywcy, drugi podatnik pozostawia w
swojej dokumentacji, trzeci natomiast podatnik zobowi¹zany jest
przes³aæ wraz z faktur¹ do Biura Wymiany Informacji o VAT.

Obowi¹zek podatkowy w WDT, co do zasady, powstaje 15.
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym dokonano
dostawy towarów. “W przypadku, gdy przed up³ywem tego ter-
minu, podatnik wystawi fakturê, obowi¹zek podatkowy powsta-
je z chwil¹ wystawienia faktury.

Je¿eli jednak przed dokonaniem dostawy podatnik otrzyma
ca³oœæ lub czêœæ ceny, to obowi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹
wystawienia faktury potwierdzaj¹cej otrzymanie ca³oœci lub czê-
œci ceny.

II.WEWN¥TRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE
 TOWARÓW (WNT)
Wewn¹trzwspólnotowe nabycie towarów okreœlone jest w art.

9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us³ug jako nabycie pra-
wa do rozporz¹dzania jak w³aœciciel towarami, które w wyniku
dokonanej dostawy s¹ wysy³ane/transportowane na terytorium
pañstwa cz³onkowskiego inne ni¿ terytorium pañstwa, w którym
rozpoczêto wysy³kê/transport – przez dostawcê, nabywcê towa-
rów lub te¿ na ich rzecz. Nabywca towaru musi jednak spe³niæ
warunki okreœlone w art. 9 ust. 2 ww. ustawy, chyba ¿e przedmio-
tem nabycia s¹ nowe œrodki transportu.

Transakcja bêdzie zakwalifikowana jako WNT, pod warunkiem ¿e:
Nabywc¹ towarów jest:
a) podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy, czyli osoba praw-

na, jednostka organizacyjna niemaj¹ca osobowoœci prawnej,
osoba fizyczna, wykonuj¹cy samodzielnie dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹ w rozumieniu przepisów ustawy, lub podatnik podatku od
wartoœci dodanej, a nabywane towary maj¹ s³u¿yæ dzia³alnoœci
gospodarczej podatnika;

b) co do zasady osoba prawna niebêd¹ca podatnikiem, o któ-
rym mowa w pkt. a).

Dostawc¹ towarów jest podatnik, o którym mowa w pkt. a).
Podatnicy objêci zwolnieniem podmiotowym, rolnicy rycza³to-

wi, podatnicy wykonuj¹cy czynnoœci inne ni¿ opodatkowane
podatkiem “i którym nie przys³uguje prawo do obni¿enia kwoty
podatku nale¿nego o kwotê podatku naliczonego przy nabyciu
towarów i us³ug oraz osoby prawne niebêd¹ce podatnikami, u
których ca³kowita wartoœæ wewn¹trzwspólnotowego nabycia
towarów na terytorium kraju nie przekroczy³a w bie¿¹cym roku
podatkowym kwoty 50.000 z³ – nie maj¹ obowi¹zku rozliczenia
WNT do momentu przekroczenia wysokoœci tej kwoty, pod wa-
runkiem ¿e kwota ta nie zosta³a przekroczona równie¿ w poprzed-
nim roku podatkowym.

Powy¿szemu wy³¹czeniu nie podlegaj¹ jednak¿e transakcje,
których przedmiotem s¹ nowe œrodki transportu lub wyroby ak-
cyzowe – podatnik dokonuj¹cy takich transakcji ma obowi¹zek
rozliczenia WNT w Polsce, nawet je¿eli ich wartoœæ nie przekro-
czy³a 50.000 z³.

Ww. podmioty mog¹ rozliczaæ wewn¹trzwspólnotowe nabycie
towarów dobrowolnie, pod warunkiem ¿e z³o¿¹ do naczelnika
w³aœciwego urzêdu skarbowego pisemne oœwiadczenie o wybo-
rze opodatkowania tych czynnoœci – przed dokonaniem we-
wn¹trzwspólnotowego nabycia towarów, od którego nabycia te
maj¹ byæ rozliczane przez wskazane podmioty na terytorium kra-
ju. Oœwiadczenie obowi¹zuje przez dwa kolejne lata, licz¹c od
koñca miesi¹ca, w którym zosta³o z³o¿one.

W przypadku nowych œrodków transportu – transakcja jest
uznawana za WNT nawet, je¿eli wymienione powy¿ej (w pkt a i b)
warunki dotycz¹ce nabywcy i dostawcy nie zostan¹ spe³nione.

Obowi¹zek podatkowy w WNT powstaje 15 dnia miesi¹ca na-
stêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym dokonano dostawy towaru
bêd¹cego przedmiotem wewn¹trzwspólnotowego nabycia. W
przypadku, gdy przed tym terminem podatnik podatku od warto-
œci dodanej wystawi fakturê, obowi¹zek podatkowy powstaje z
chwil¹ jej wystawienia.

Gdy podatnik podatku od wartoœci dodanej wystawi fakturê
potwierdzaj¹c¹ otrzymanie od podatnika (nabywcy) ca³oœci lub
czêœci nale¿noœci przed dokonaniem dostawy towaru bêd¹cego
przedmiotem wewn¹trzwspólnotowego nabycia - obowi¹zek po-
datkowy powstaje z chwil¹ wystawienia tej faktury.

W przypadku wewn¹trzwspólnotowego nabycia nowych œrod-
ków transportu obowi¹zek podatkowy powstaje z chwil¹ otrzy-
mania tych towarów, nie póŸniej jednak ni¿ z chwil¹ wystawienia
faktury przez podatnika podatku od wartoœci dodanej.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i
us³ug podstaw¹ opodatkowania WNT, co do zasady, jest kwota,
jak¹ nabywca jest obowi¹zany zap³aciæ.

Podstawa opodatkowania obejmuje:
- podatki, c³a, op³aty i inne nale¿noœci o podobnym charakte-

rze, zwi¹zane z nabyciem towarów z wyj¹tkiem podatku od towa-
rów i us³ug,

- wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania,
transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcê od
podmiotu dokonuj¹cego WNT.

                                          Ci¹g dalszy w kolejnym numerze

>>>dokoñczenie ze strony 11
6.   W zale¿noœci od ponoszonych przez Spó³kê kosztów, usta-

lono stawki op³at dla poszczególnych taryfowych grup odbior-
ców us³ug w   zakresie zbiorowego odprowadzania œcieków. Ja-
koœæ dostarczanych œcieków (iloœæ zawartych w   nich zanie-
czyszczeñ) z   poszczególnych Ÿróde³ ich pochodzenia wp³ywa
na koszt  ich oczyszczania.

6.2. Standardy jakoœciowe obs³ugi odbiorców us³ug
W taryfie za okres od 01-01-2012r. do 31-12-2012r. obowi¹zy-

waæ bêd¹ warunki rozliczeñ ustalone zgodnie z  ustaw¹ i   z rozpo-
rz¹dzeniem na terenie Gminy G³ubczyce okreœlone w   Regulami-
nie dostarczania wody i odprowadzania œcieków zatwierdzone-
go Uchwa³¹ Rady Miejskiej w G³ubczycach Nr XLIV/415/10 z
dnia 17 czerwca 2010 roku.
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BEZ BARIER
XXI G£UBCZYCKIE DNI KULTURY
i VIII  edycja programu integracyjnego "Bez barier". pro-

gramu, który zatacza coraz szersze krêgi, cieszy siê du¿¹ po-
pularnoœci¹ i na dobre wpisa³ siê w krajobraz Kulturalny G³ub-
czyc.

7 i 8 listopada br., godzina 1700. Sala widowiskowa MOK pra-
wie pe³na. Oto rozpoczyna siê trwaj¹ca niemal dwie godziny
lekcja tolerancji, akceptacji, zrozumienia…, mi³oœci i solidary-
zmu z tymi, dla których los nie by³ ³askawy. Obarczy³ bowiem
brzemieniem niepe³nosprawnoœci czy przewlek³ej lub nieuleczal-
nej choroby. Nie oszczêdzi³ te¿ problemów ¿yciowych i srogo
doœwiadczy³. Wszak mowa tu o szeroko pojêtej integracji.

Ze wzglêdu na mnogoœæ uczestników przedsiêwziêcia, dzielê pro-

gram na dwie czêœci. Dzieñ po dniu. Tymczasem za kulisami t³ok.
Dzieci i m³odzie¿ specjalnej troski wespó³ ze zdrowymi rówie-

œnikami gotowi do wystêpu. A bêdzie na co popatrzeæ! Tañce,
inscenizacje, wiersze, piosenki, etc. Wiele propozycji artystycz-
nych. Tu¿ obok zaanga¿owani w sprawê opiekunowie trzymaj¹-
cy kciuki za pomyœlnoœæ dzie³a, czyli Lidia Grabowska, Olga Wier-
cioch, Anna Semczuk, Katarzyna Soczyñska, Piotr Olchowy,
Bogumi³a Sza³ankiewicz, Karina Kowalska, Miros³awa Masiuk,
Aneta Waliduda, Barbara Waga, Lidia Wrzos, Ewa Kostek, Jo-
lanta Chabin, Wioletta Czechowicz, Ewa Jordan, Joanna Cieœlik,
Wioletta Ottenbreit oraz Kinga Chuchla.

Rozpoczynam tradycyjnie "Hymnem integracyjnym" mojego
autorstwa do muzyki i akompaniamentu Józefa Kaniowskiego.
Zapraszam do duetu Beatê Krzaczkowsk¹ - psychologa. W imie-
niu tych, co maj¹ gorszy œwiat œpiewamy:

"(…) Pragniemy znaleŸæ swoje miejsce
Byæ czêœci¹ spo³ecznoœci tej/ Bez barier wiêc i bez uprzedzeñ
Z wszystkimi integrowaæ siê (…)"
Novum tegorocznej edycji BEZ BARIR. Prezentacja multime-

dialna autorstwa Jakuba Kirca  (kl. IIIi ZSM) wyemitowana przez
Gra¿ynê Zaworska. Zdjêcia obrazuj¹ce osoby niepe³nosprawne
w zmaganiu z rzeczywistoœci¹. Jak¿e wymowne ujêcia!

A wœród wystêpuj¹cych? Przedszkolaki z Publicznego Przed-
szkola nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi ("Tygryski" i "Królicz-
ki"), szko³a Podstawowa nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi (kla-
sy: II c i III c); reprezentuj¹cy Szko³ê Podstawow¹ nr 2 zespó³
taneczny "Hawajki", Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowaw-
czy ("Iskierki", "Kaktus", Mateusz Jacheæ z tr¹bk¹), po raz drugi
w programie goœcie z Zespo³u Przedszkolno - Szkolnego w Ba-

borowie, nie brak Gimnazjum nr 1 (kl. I e) oraz Gimnazjum nr 2 z
Oddzia³ami Integracyjnymi; m³odzie¿ z Branic, czyli œwietnie
œpiewaj¹ca Klaudia Borgusz i rapuj¹cy w towarzystwie przyja-
ció³ piosenki swego autorstwa Piotrek Mach. Ponadto Wiesiu
Janicki z gitar¹ i grup¹ wychowanków z Domu Dziecka w Kra-
snym Polu. Tak¿e ciekawy duet skrzypcowo-fortepianowy, a mia-
nowicie Estera Horodyska i  mój bratanek Tomek Wierzba; na
koniec teatr TRADYCJA  z ZSM w G³ubczycach.

Obok m³odych artystów: burmistrz Jan Krówka, prezes ZNP -
Ksenia Wac³awik, dyrektor SP nr 1 - Jolanta Wojtuœ z nauczycie-
lem wspieraj¹cym tej placówki - Karin¹ Kowalsk¹.

Z kolei s³owo bo¿e w kontekœcie mi³oœci bliŸniego g³osz¹: ks.
Mariusz Pe³echaty i ks. Krzysztof Cieœlak - proboszcz parafii
Równe. Inni mówcy to: Barbara Rosicka - dyrektor SOSW, Ta-
deusz Krupa - przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty, Kultury i Spor-
tu Rady Powiatu, Wojciech Chuchla - radny gminy Branice, a w
tzw. miêdzyczasie moja osoba pozwalaj¹ca sobie na krótkie re-
fleksje, cytaty, a przede wszystkim anonsuj¹ca wystêpuj¹cych i
poszczególne prezentacje sceniczne.

A'propos prezentacji. To wspania³e rzeczy! Widowiskowe pl¹-
sy, barwne przedstawienia a jak¿e trafne i m¹dre treœci z nich
p³yn¹ce; ciekawie dobrany repertuar, zaskakuj¹ca forma, bogac-
two rekwizytów; chwile liryzmu, nostalgii, wzruszeñ, a nawet…
³ez, po czym… gromkie brawa!

Zdrowi i niepe³nosprawnie razem na scenie, gdzie dysfunkcja
organizmu nie jest u³omnoœci¹, lecz, mo¿e to zabrzmi paradoksal-
nie, wartoœci¹! Zgo³a inny sposób poruszania siê, wydobywania
dŸwiêku czy sam wygl¹d staje siê tworzywem artystycznym.

Na widowni przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, dyrekto-
rzy placówek oœwiatowych prowadz¹cych oddzia³y integracyj-
ne i nie tylko; kierownicy instytucji wspieraj¹cych, nauczyciele
podejmuj¹cy trud edukacji dzieci i m³odzie¿y specjalnej troski,
choæ, jak powiedzia³ mój kolega Wiesiu Janicki, lepiej brzmi  okre-
œlenie "normalnej" troski, z czym siê w zupe³noœci zgadzam.  S¹
te¿ rodzice zmagaj¹cy siê ka¿dego dnia z nie³atwym rodziciel-
stwem, pe³ni niepokoju o przysz³oœæ swoich pociech, przed któ-
rymi, zw³aszcza w ¿yciu doros³ym, tak wiele jeszcze "barier". Ale
o tym w innym artykule. Wreszcie sami uczestnicy programu,
zadowoleni, dowartoœciowani i grono sympatyków idei integra-
cji, których, na szczêœcie, nie brak w naszym œrodowisku.

Wyj¹tkowy wystrój sali widowiskowej MOK robi wra¿enie.
Pe³ne blasku s³oneczniki wykonane przez nauczycieli SP nr  1
(Renatê Wilman, Bogumi³ê Sza³ankiewicz i Barbarê G³uszczyñsk¹)
symbolizuj¹ niejako ludzki los, staj¹c siê œwiat³em rozjaœniaj¹-
cym mrok egzystencji osoby kalekiej czy ciê¿ko chorej. Œwiat³o
prowadzi na lepsze jutro, w otoczeniu ¿yczliwych ludzi.

Ostatnie s³owo! Moje uznanie i podziêkowanie pod adresem
tych, którzy w³o¿yli wiele wysi³ku w przygotowanie owych nie-
zwyk³ych prezentacji scenicznych; opiekunów i samych wystê-
puj¹cych, zw³aszcza tych, dla których zrobienie choæby kilku
kroków na scenie by³o nie lada wyzwaniem.

Dziêkujê wszystkim uczestnikom programu BEZ BARIER  za
kolejne spotkanie w duchu przyjaŸni.

¯egnam siê piosenk¹ zatytu³owan¹ "Integracja",
co czyniê podczas ka¿dej edycji tego¿ programu:
"(…) O wra¿liwoœæ, zrozumienie
Apelujê, wzywam szczerze!
Dziœ bariery likwidujmy,
Jednoœæ, równoœæ - wa¿ne cele.
Wszak jesteœmy tacy sami; S³oñce, radoœæ dla ka¿dego.
Trochê serca i uœmiechu, A codziennoœæ siê odmieni(…)"

                                                                Maria Farasiewicz
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URODZINY KUBUSIA PUCHATKA
W PRZEDSZKOLU NR 2

      19 paŸdziernika grupa "Króliczki" z Przedszkola nr 2 w G³ub-
czycach zosta³a zaproszona do Przedszkola nr 2 w Zdzieszowi-
cach a okazj¹ by³y urodziny Kubusia Puchatka  - Patrona tamtej-
szego jak równie¿ i naszego przedszkola.

Dzieñ urodzin tak zacnego solenizanta œwiêtowaliœmy bardzo
hucznie. Po oficjalnym powitaniu i wspólnym zapoznaniu siê zje-
dliœmy pyszny obiadek, po którym dzieci wysz³y do ogrodu gdzie
oprócz zabaw atrakcj¹ by³o malowanie kredami po murze, który
po nied³ugim czasie sta³ siê kolorowy jak Stumilowy Las z bajek
o przygodach Kubusia Puchatka. PóŸniej udaliœmy siê na ma³e
co nieco, po którym z now¹ energi¹ i zapa³em do zabawy i pracy
ozdabialiœmy wydzierank¹ Puchatkowy wizerunek.

 Kolejnym punktem imprezy by³y wystêpy dzieci. My "Kró-
liczki" z Puchatkowa przebrani w piêkne stroje przedstawiaj¹ce
przyjació³ ze Stumilowego Lasu z dum¹ zaprezentowaliœmy sole-
nizantowi hymn naszego Przedszkola i wrêczyliœmy prezenty:
piêkny tort w kszta³cie serduszka i bary³kê pysznego miodku -
który przynios³y dziewczynki w strojach pszczó³ek, a nasza Pani
dyrektor w imieniu ca³ego przedszkola z G³ubczyc z³o¿y³a Pu-
chatkowi przepiêkne ¿yczenia. Na zakoñczenie aby tradycji sta³o
siê zadoœæ wszyscy odœpiewaliœmy radosne "Sto lat" i pomogli-
œmy solenizantowi zdmuchn¹æ œwieczki z wielkiego urodzinowe-
go tortu, którym Kubuœ oczywiœcie nas poczêstowa³.

Zabawa by³a jak z bajki, dlatego dzieci z ¿alem ¿egna³y siê z
nowymi kolegami i Puchatkiem. Ale nie zapomnia³y go prosiæ,
¿eby równie¿ za rok zechcia³ œwiêtowaæ z nami swoje urodzinki.
Natomiast Puchatki z G³ubczyc zaprosi³y swoich przyjació³ ze
Zdzieszowic na zmagania sportowe podczas kolejnej Olimpiady
Bezpiecznego Przedszkolaka.                       mgr  Anna Semczuk

JESIENNE ZABAWY POLSKO - CZESKIE
Grupy "Przyjaciele Krzysia" i "Kubusie Puchatki" z Przed-

szkola nr 2 w G³ubczycach ju¿ od wielu miesiêcy wspó³pracuj¹
z przedszkolem "Klièek" (w Krnovie, w ramach projektu "Spolu
bez hranic". Nasza wspó³praca oparta jest na wspólnych zaba-
wach plastycznych, muzycznych i sportowych. Spotkania od-
bywaj¹ siê raz w miesi¹cu na zmianê  raz w czeskim przedszkolu,
a nastêpnym razem  w polskim. Du¿¹ atrakcj¹ s¹ wyjazdy do
Krnova, gdy¿ oprócz wielu ciekawych zabaw zawsze korzysta-
my z p³ywalni, któr¹ posiada tamtejsze przedszkole.

W paŸdzierniku  "Kubusiowe" przedszkolaki goœci³y swoich przy-
jació³  z  Czech. Na pocz¹tek przywitaliœmy naszych goœci przedsta-
wieniem pt. "Jesienna zabawa" podczas którego Pani Jesieñ wraz z
Wiatrem zaprosi³a listeczki i goœci do jesiennego tañca.

Nastêpnie wszystkie dzieci przyodziane w jesienne opaski wziê³y
udzia³ w zabawach taneczno - rytmicznych pod batut¹ Pani Jesieni.

 Po krótkim, s³odkim poczêstunku wszyscy z zapa³em zabrali
siê do prac plastycznych. Z zebranych darów natury dzieciaki

stworzy³y przepiêkne prace. Powsta³y jesienne wianki,  liœciowe
je¿yki, ziemniaczane stworki oraz jesienne drzewka przyjaŸni.

Na zakoñczenie spotkania wszystkie dzieci otrzyma³y s³odkie
upominki oraz jesienne medale. Przekonaliœmy siê, ¿e dzieciom we
wspólnej zabawie nie jest potrzebny ani t³umacz ani s³owniki - potrafi¹
wspólnie mile spêdziæ czas pomimo ró¿nic jêzykowych...

                                                      mgr Magdalena Szafrañska

PODZIÊKOWANIA Spo³ecznoœæ Domu Pomocy Spo³ecznej w Klisinie
dziêkuje firmom oraz osobom za sponsoring imprezy integracyjnej "40-lecie DPS w Klisinie":

 F.H.U. "Danek" G³ubczyce Sady, Zak³ad RzeŸniczo-Wêdliniarski Ernestyn Janeta Lubomia, PWHU "ALFA-1992" s.c. Danuta i
Mieczys³aw Wójciccy G³ogówek, Piekarnia Adriana i Sylwester Suchanek s.c. Nysa, Gospodarstwo Rolne Piotr Bojnicki Jêdry-
chowice, PPUH"PIOGRO" sp. z oo Zielina, Top Farms G³ubczyce, Uprawa Warzyw Stanis³aw Bialik  Nasiedle, Frigoopol s.a.
Opole, Higma Service sp. z o.o. Opole, Piekarnia Magdalena Budy³owska Klisino,  "Raczkenet" Bo¿ena Rak G³ogówek, "Habitus"
Bart³omiej Cybulski Warszawa, Henry Kruse sp. z o. o. Bielany Wroc³awskie, "Kat-Chem" Jasol, Katarzyna Chleba Otmuchów,
"Artim" sp. z o. o. Opole, Bank BG¯, "Atomsystem" s.c. Opole,   "DOMCAD" Us³ugi projektowe nadzór-inwestor Wanda
Domaga³a, Sprzeda¿ i naprawa maszyn i urz¹dzeñ Kuœnierz Les³aw, Hurtownia materia³ów elektro-instalacyjnych Józef Janik,
Stolarstwo, us³ugi, produkcja, handel T. Krzyszycha Równe, P.P.H.U. "BLACH-DEK" eksport-import Jan Jasiñski Klisino, Józef
Stanis³awski Klisino, "TRZNADEL" sc Dariusz i Stanis³aw Trznadel, BS G³ogówek,  Œrodki czystoœci, artyku³y biurowe i toaletowe
Anna Wójcik, PH "MASTER" sj, TZMO saToruñ,   F.H.U. W³adys³aw Rzeszowski Branice, Apteka "Victoria" Jaros³aw Hylak
Racibórz, PHU "LEMET" Leon Pleœniak Branice, Sklep meblowy "DOMUS" sc, PHU"Okna u Bacy", F.H. "IMMET" Jaros³aw
Wrotniewski, "Auto Complex" s.c. Czerepak, "Magnum Meble" B. Caba³a , "Góran Bis" Jacek Naróg, Us³ugi Komunalne sp zoo
, PPHU"Galmet" Stanis³aw, Danuta, Robert Galara, Zak³ad Us³ug Pogrzebowych "CHEOPS"  Ryszard Wojciechowski -  G³ubczyce,
Joachim Kupczyk.Wszystkim darczyñcom serdecznie dziêkujemy.

Spo³ecznoœæ DPS Klisino
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AKCJA ZNICZ W G£UBCZYCACH

27 paŸdziernika 2011 roku w ramach zajêæ
pozalekcyjnych uczniowie Hufca Pracy 8-1 w
G³ubczycach uczestniczyli w pracach porz¹dko-
wych na terenie miasta G³ubczyce.

Pogoda nam sprzyja³a i dziêki temu uprz¹tniête zosta³y: teren

wokó³  koœcio³a œw. Anny  i Pomnika Czynu Zbrojnego oraz na
Cmentarzu  Komunalnym - Pomnik Ofiar Czechos³owackich (foto

u do³u), Kamieñ Pamiêci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Po³u-
dniowo - Wschodnich oraz Pomnik Sybiraków (foto wy¿ej).

Wprowadzaj¹c nastrój nadchodz¹cego Œwiêta Zmar³ych
uczniowie naszego hufca zapalili znicze daj¹c œwiadectwo pa-
miêci o zmar³ych, pomordowanych i duszach opuszczonych.

                                                                     Justyna Popczyk

 WOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA
BADMINTONA

26 paŸdziernika 2011r. w sali gimnastycznej ZOKiS w G³ub-
czycach odby³ siê Wojewódzki Turniej Badmintona .

 W zawodach bra³o udzia³   51 osób z 8 zespo³ów szkó³ specjal-
nych województwa opolskiego (K. KoŸle, G³ogówek,  Klucz-
bork, Grodków, Prudnik, Strzelce Op., Leœnica, G³ubczyce).

Uroczystoœæ otwarcia Mistrzostw w dniu 26 paŸdziernika 2011
zaszczycili swoj¹ obecnoœci¹; Zastêpca Burmistrza Mariusz
Mróz,  Starszy Wizytator  Piotr Dañkowski, Dyrektor SOSW
Barbara Rosicka. Sêdziowie prowadz¹cy turniej to Tomasz Kisz-
czyk i  Dariusz Sza³agan.

Zawody minê³y sprawnie i w  mi³ej atmosferze. Zawodnicy
walczyli ze sob¹ ze wszystkich si³, a w powietrzu mo¿na by³o
wyczuæ nutkê rywalizacji zarówno pomiêdzy zawodnikami jak i
trenerami. Za pierwsze 3 miejsca zawodnicy otrzymali dyplo-
my, medale oraz nagrody rzeczowe. Wy³oniono te¿ trzy
najlepsze dru¿yny które uhonorowane zosta³y piêknymi
pucharami oraz  dyplomami. Wszystkie nagrody ufundowa³o
Starostwo Powiatowe w G³ubczycach.

Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali sêdziowie
g³ówni oraz wolontariat  z Gimnazjum nr 1 oraz Szko³y Podsta-
wowej nr 1 z G³ubczyc za co serdecznie dziêkujemy.

Wszyscy uczestnicy zawodów zostali poczêstowani bardzo
smacznym ciep³ym posi³kiem przygotowanym przez Specjalny
Oœrodek Szkolno -  Wychowawczy.

                                                                 Tomasz Kiszczyk

  KATEGORIE, MIEJSCE:
 DZIEWCZÊTA M£ODSZE (1996 i m³odsze):
1. Maria Widera - Kluczbork
2. ¯aneta Sypniewska - G³ubczyce
3. Sabina Sobañska - K. KoŸle
4. Ewa Sznurawa - G³ubczyce
 DZIEWCZÊTA STARSZE (1995 i starsze):
1. Barbara Widera - Kluczbork
2. Patrycja Lauerman - Leœnica
3. Sandra ̄ d¿ymira - Leœnica
4. Katarzyna Bodynek - Leœnica
 CH£OPCY M£ODSI (1996 i m³odsi):
1. Tomasz Godula - K. KoŸle
2. Robert Cielontko - Leœnica
3. Tomasz Libigocki - Leœnica
4. Emil JóŸwiak - Prudnik
 CH£OPCY STARSI (1995 i starsi)
1. Dariusz Talarczyk - Prudnik
2. Adam Lecjan - K. KoŸle
3. Sebastian Niechcio³ - Leœnica
4. Andrzej Garbisz - Kluczbork

PUNKTACJAZESPO£OWA       opiekunowie
1. SOSW Kluczbork   22 pkt. (Marek Nakonieczny)
2. SOSW Leœnica        22 pkt  (Tomasz Siciak)
3. ZSS K. KoŸle            18 pkt. (M. Gajewski, A.  Plutecki)
4. SOSW G³ubczyce     8 pkt.  (Tomasz Kiszczyk)
5. SOSW Prudnik          8 pkt. (Ireneusz Szafran)
6. SOSW Strzelce Op.   0 pkt. (Wojciech Mielnik)
7. SOSW G³ogówek       0 pkt. (Marek Muszyñski)
8. SOSW Grodków         0 pkt. (Janusz Korcala)

                                                          Tomasz Kiszczyk
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DZIEÑ SENIORA
W DOMU DZIENNEGO POBYTU

Nie przypadkiem wiek emerytalny nazywany jest jesieni¹ ¿ycia, na
tê porê roku przypadaj¹ œwiêta: 1 paŸdziernika  Miêdzynarodowy
Dzieñ Ludzi Starszych oraz 14 listopada Œwiatowy Dzieñ Seniora.

Starzenie siê spo³eczeñstw to jeden z wielu problemów wspó³cze-
snego œwiata. Problemem nie jest oczywiœcie samo starzenie, które
jest naturalnym procesem, lecz wykluczenie ludzi starszych  i spy-
chanie ich na margines spo³eczeñstwa, jako nieprzystosowanych
do wspó³czesnego ¿ycia.

Nasz Dom powsta³ z myœl¹ o ludziach starszych, aby w³aœnie pro-
blem wykluczenia spo³ecznego seniorów rozwi¹zaæ lub przynajmniej
zminimalizowaæ.

Seniorzy naszego Domu wiele razy ju¿ udowodnili, ¿e jesieñ ¿ycia
mo¿e byæ tak jak ta pora roku nie tylko deszczowa, lecz równie¿
s³oneczna i kolorowa – pe³na nowych pozytywnych doznañ.

W dniach 04.10 - 06.10.2011r obchodziliœmy uroczyœcie nasze
œwiêto. W pierwszy dzieñ seniorki naszego Domu przedstawia³y pro-
gram kabaretowy, którego has³em przewodnim by³a aktywnoœæ ru-
chowa i motto: "Kto æwiczy przez ca³e ¿ycie, ten siê czuje znakomi-
cie!". Nasze seniorki systematycznie uczestnicz¹ w gimnastyce zdro-
wotnej - usprawniaj¹cej, wiêc samopoczucie maj¹ dobre i humor im
dopisuje. Potrafi¹ siê œmiaæ ze swoich niedoskona³oœci, czemu da³y
wyraz w programie kabaretowym, któremu towarzyszy³y salwy œmie-
chu na widowni i dobra zabawa.

W dniu 05.10.2011r. uczestniczyliœmy we mszy œwiêtej, która od-
prawiona zosta³a w klasztorze ojców franciszkanów  w intencji
wszystkich ludzi starszych. A potem ju¿ w naszej siedzibie - dziêki
uprzejmoœci firmy ASA sp. z o.o w G³ubczycach, która sfinansowa³a
koszt spektaklu – mogliœmy obejrzeæ spektakl teatralny "Bibilijne
opowieœci o królestwie". Widowisko opowiedziane by³o przez dwo-
je zawodowych aktorów: multiinstrumentalistê i narratora, dziêki któ-
rym odbyliœmy podró¿ w œwiat s³owa, muzyki i przedmiotów. Zdawa-
³oby siê, ¿e s³owa Pana Jezusa s¹ ju¿ nam bardzo dobrze znane i nic
nowego nie us³yszymy, lecz aktorzy pomogli nam na nowo je odkryæ
i prze¿yæ.

Zakoñczeniem uroczystych obchodów naszego œwiê-
ta by³y wystêpy w dniu 06.10.2011r.  dzieci z Przedszkola
Nr 1 w G³ubczycach oraz wystêp rewelacyjnego chóru
"Feniks", którego cz³onkami s¹ emeryci. Wystêp ten za-
koñczy³ siê kilkakrotnymi bisami i wspólnym œpiewaniem.
Potem by³ uroczysty obiad i zabawa taneczna.

Seniorzy naszego Domu pokazuj¹, ¿e staroœæ nie jest
koñcem naszego ¿ycia, to tylko pocz¹tek nowego etapu.
Teraz w³aœnie mamy czas aby o siebie zadbaæ i realizowaæ
siê w przeró¿ny sposób. S¹ panie, które pisz¹ wiersze –
na razie do szuflady, ale kto wie? S¹ panie, które odkry³y
w sobie talent aktorski i inne, które maj¹ czysty, piêkny
g³os i nie mog¹ ju¿ sobie wyobraziæ ¿ycia bez chóru. S¹ i
takie, które na "stare lata" nauczy³y siê poruszaæ po in-
ternecie i skype stanowi dla nich darmowy zamiennik te-
lefonu. Staroœæ bywa ró¿na, tak jak ró¿ni s¹ ludzie. Jed-
nak stary stereotyp babci i dziadka nie przystaje do
wspó³czesnych seniorów. Postêp cywilizacyjny idzie
wci¹¿ do przodu, a wraz z nim do przodu id¹ nasi emeryci.
Najlepiej obrazuje to wiersz naszej seniorki Ireny Pan-
czyk "W naszym gronie".

                          Liliana D¹browa kierownik DDP

"W NASZYM GRONIE"

PrzyjdŸ do nas, bo jest
weso³o

i gimnastykê te¿ masz.
A po niej wspólnie przy

stole,
na herbatkê przyjdzie czas.

Wtedy mo¿esz pogawêdziæ,
co ciê cieszy, co ciê boli.

Mo¿esz poœmiaæ siê z siebie,
lub z dowcipów - jak wolisz.

Ktoœ poda przepis na zupê,
co siê nieraz te¿ nie uda,

lecz tym wcale siê nie
przejmuj,

bo w ¿yciu s¹ inne cuda.

PrzyjdŸ do nas na potañców-
kê,

"za³ap" siê te¿ na wycieczkê.
Przy grillu siê rozpromienisz,
œpiewaj¹c ³adn¹ piosneczkê.

I o to w tym ¿yciu chodzi,
byœ ³apa³ chwilê co trwa.

Byœ siê czu³ w duchu m³odym,
bo ka¿dy wiek piêkno ma.

Mo¿e zdarzyæ siê czasem:
amor serce ci przestrzeli,

rozkwitaj jak kwiat od nowa
w najczulszych odcieniach bieli

Irena Pañczyk
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G³os G³ubczyc - bezp³atny informator samorzadowy
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Materia³y zamówione i niezamówione przyjmujemy
 do 10 ka¿dego miesi¹ca. Materia³y mo¿na zostawiaæ równie¿

w sekretariacie Urzêdu Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za nades³ane

 i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania i
redagowania  tekstów i zmiany tytu³ów;
dyskietek, p³yt CD, zdjêæ nie zwracamy.

Nie odpowiadamy za treœæ zamieszczonych og³oszeñ i reklam.
Numery archiwalne GG od 2006 r. - www.glubczyce.pl,

wszystkie GG oraz Kalendarze G³ubczyckie na
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Druk - WIE-DRUK, ul. Królowej Jadwigi 1/29, 42-500 Bêdzin,
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 BIBLIOTEKA MIEJSKA I GMINNA
 W G£UBCZYCACH  RATUSZ IIP

Wypo¿yczalnia dla doros³ych
pn. - pt. 8.30-18.00 oraz 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.10.00-18.00
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.

Nouzová èísla / Numery alarmowe Èíslo / Numer Èesko / Czechy Polsko / Polska
Evropské èíslo tísòového volání / Europejski numer alarmow          112            112
Hasièi / Pañstwowa Stra¿ Po¿arna                                                         150            998
Záchranná sluzba / Pogotowie ratunkowe                                            155            999
Mìstská policie / Stra¿ miejska                                                            156            986
Policie / Policja                                                                                          158            997

WA¯NE DLA WYJE¯D¯AJ¥CYCH  DO CZECH

G£OS G£UBCZYC
 Z DOSTAW¥  DO DOMU

Jeœli nie chcesz  "polowaæ" w sklepach na
G³os G³ubczyc,

mo¿esz mieæ dostawê do domu
(równie¿ za granicê) w wersji elektronicznej,

przeœlij swój adres e-mail na adres redakcji:
janwac@o2.pl

 GG w  wersji elektronicznej  w pliku  PDF
zajmuje ok. 2 MB, ca³y  w kolorze,

 dotrze wczeœniej
ni¿ wersja papierowa do sklepów.

Fotografie

 noworodków:

 KADR Studio

Fotograficzno -

Filmowe

Janusz Baczkur,

G³ubczyce,

 Grunwaldzka 2,

77 485 31 07,

 662 065 354

T¹ta c.Katarzyny
Baborów 02.10.2011

16.35 2900-54

Utecht Julia c.Mar-
celi G³-ce 31.10.2011

12.15 4200-60

W¹cha³a Magdale-
na c.Marty Kietrz

29.10.2011 10.10 3550-56

Wojtuœ Tymon
s.Agaty Jêdrychowice
29.10.2011 22.05 3660-57

OKNA energooszczêdne, z drewna

klejonego, sosnowego, mahoniowego

TARCICÊ surow¹, suszon¹

i impregnowan¹

nieobrzynan¹ i obrzynan¹,

krawêdziaki, belki,

 deski pod³ogowe,

G£UBCZYCKIE

RZEDSIÊBIORSTWO

 BUDOWLANE

 48-100 G³ubczyce ul. Raciborska20
tel. (77) 485-30-41/ 3
fax (77) 485-25-21
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Serdecznie Witamy 32 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych w paŸdzierniku w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach, Rodzicom  -  Gratulujemy!

Baran c.Marty
Chrustno 29.10.2011

16.50 3100-54

Chomiczewski Jakub
s.Patrycji Krasne Pole
02.10.2011 6.15 3500-56

Czy¿owicz Jakub
s.Moniki Widok

22.10.2011 23.10 3500-56

G³uszek Józef
s.Aldony Dzier¿ys³aw
24.10.2011 14.40 2250-47

Grodzka Maja
c.Natalii W³odzienin

31.10.2011 8.30 3400-56

Koczumiñska Anastazja
c.Magdaleny Racibórz
24.10.2011 3.40 3200-54

Kolobius Maciej
s.Barbary Wojnowice
08.10.2011 16.15 2850-51

Ko³yszko Franciszek
s.Joanny G³-ce

30.10.2011 9.10 3300-53

Kowalczyk Maja
c.Agnieszki G³-ce

27.10.2011 8.40 2950-52

Kozubek Weronika
c.Wioletty Micha³kowice
26.10.2011 16.30 3150-56

Podstawka Jagoda
c.Wioletty Zawiszyce
03.10.2011 15.10 3800-57

Skowroñska Oliwia
c.Estery G³-ce

30.10.2011 19.25 3200-54

Szczukowska Nikola
c.Magdaleny Kietrz

22.10.2011 10.57 2570-51

Szczukowski Mi³osz
s.Magdaleny Kietrz

22.10.2011 10.55 2140-49

Kupina Milena
c.Magdy G³-ce Sady

08.10.2011 20.20 2450-52

Kuzar Gracjan
s.Anny Nowa Cerekwia
11.10.2011 13.25 3700-57

Lipiñska Natalia
c.Aleksandry Bernacice G.
14.10.2011 12.55 3580-57

Mikler Kamil
s.Anety S³awice

31.10.2011 20.55 3500-58

Mirowska Maja
c.Anny Nowa Cerekwia
30.10.2011 3.25 3680-57

Mirowski Wojtek
s.Roksany Zubrzyce

31.10.2011 8.50 3000-52

Palka Judyta
c.Marty Pomorzowice
01.10.2011 23.25 3500-60

Paul Antoni
s.Joanny Baborów

21.10.2011 19.40 2750-51

Krawiec Jakub
s.Anny Kietrz

19.10.2011 21.30 4250-60

Pezda Karolina
c.Katarzyny Nowa

Wieœ 21.10.2011 8.35

Lichtarowicz Kalina
c.Jadwigi Baborów

17.10.2011 8.40
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