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DNI G£UBCZYC 2012
 - ZACZYNAMY JU¯ DZI�!

Urz¹d Miejski
 Miejski O�rodek Kultury

zapraszaj¹
mieszkañców G³ubczyc i okolic

do wspó³organizacji
Dni G³ubczyc 2012
Je�li chc¹ Pañstwo

pomóc organizatorom
 w wyborze przysz³orocznej

 "Gwiazdy Wieczoru"
prosimy o odpowied�

na jedno pytanie:
JAKIEGO ARTYSTÊ LUB

 ZESPÓ£* CHCIA£BY PAN/
PANI ZOBACZYÆ

W RAMACH
 DNI G£UBCZYC 2012?

Sobota
______________________________________

Niedziela
_______________________________________

Propozycje prosimy dostarczyæ do
sekretariatu Urzêdu Miejskiego
lub przes³aæ na adres mailowy:

um@glubczyce.pl
z dopiskiem Dni G³ubczyc 2012
Propozycje prosimy dostarczyæ
do 31 pa�dziernika 2011 roku
*z wy³¹czeniem zespo³ów lub

artystów, którzy wyst¹pili w ra-
mach poprzednich edycjach

Dni G³ubczyc
(Ma³gorzata Ostrowska, £zy, Szymon
Wydra, UK LEGENDS, SUMPTU-
ASTIC, £ukasz Zagrobelny, GOYA,

Krzysztof Krawczyk, Kabaret pod
Wyrwigroszem, PRINCESS, BLACK

AND WHITE, Czerwone Gitary,
Norbi, Urszula, Bayer Full, Telewi-
zyjne Spotkania z Ballad¹, MEZO,

"KOWALSKI", "TABU",  "AVOCA-
DO", "VOX", "BLUE CAFE",

BATIARSKIEGO "FIDELIS`A",
"TURNIOKI", "SKALDOWIE",
TSA, BIG DAY, donGuraLesko,

Edyta "Edi" Strzycka).
(mo¿na wykorzystaæ kupon z G³osu)

St. Ciapa - Urodzi³em siê w 1973 roku w G³ubczycach. Jestem  ojcem dwóch synów
Tomasza 2 lata  i Mi³osza 7 lat. Po ukoñczeniu studiów wy¿szych na Wydziale Me-
chanicznym Politechniki Opolskiej, podj¹³em pracê na stanowisku kierowniczym w
prywatnej firmie us³ugowej w Opolu. Po oko³o 3,5 roku przenios³em siê z Opola do
G³ubczyc na stanowisko kierownika Warsztatów Szkolnych przy ZSM gdzie, zajmo-
wa³em siê min. pozyskiwaniem odbiorców na wyroby wykonywane przez uczniów,
wygra³em kilka przetargów przeprowadzonych przez Powiatowy Urz¹d Pracy w G³ub-
czycach na Kurs Spawacza, wdro¿y³em kilka pomys³ów w samej jednostce, które
funkcjonuj¹ do dzisiaj.

  Nastêpnie zaproponowano mi objêcie funkcji kierowniczej w jednej z g³ubczyc-
kich firm bran¿y us³ugowej, w której przepracowa³em oko³o 4,5 roku. Po tym okresie
podj¹³em ponownie  pracê jako menad¿er  w prywatnej firmie w Opolu, podczas której
by³em zaanga¿owany w szereg projektów w zakresie pozyskiwania klientów jak i
równie¿ szkoleñ pomagaj¹cych skutecznie rozwi¹zywaæ problemy  i konflikty miê-
dzyludzkie.

  Od  01.08.2011 zosta³o powierzone mi przez  Radê Nadzorcz¹  Stanowisko  Prezesa
G³ubczyckiego Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego, na którym  staram siê wy-
korzystywaæ moje dotychczasowe do�wiadczenie do administrowania  Wspólnota-
mi Mieszkaniowymi, jak równie¿    mieniem gminnym. Podj¹³em kilka zmian organiza-
cyjnych w strukturze Spó³ki, które ju¿ na pewno przynosz¹ i bêd¹ w  niedalekiej
przysz³o�ci przynosiæ korzy�ci dla Spó³ki, ale przede wszytkim dla stron administro-
wanych.  Do³o¿ê wszelkich starañ aby Spó³ka G³ubczyckiego Towarzystwa  Budow-
nictwa Spo³ecznego by³a postrzegana i  odbierana jako rzetelny doradca i wykonaw-
ca w zakresie powierzonych jej zadañ. Zdajê sobie sprawê ¿e idea powo³ania spó³ki
opiera³a siê na celach mieszkaniowych i w tym celu  zosta³a powo³ana. Muszê jednak w
tym miejscu zaznaczyæ ¿e na dzieñ dzisiejszy nale¿y w sposób realny i uczciwy podej�æ
do tych za³o¿eñ, które przede wszystkim opieraj¹ siê na fundamentach finansowych.

  Sama spó³ka jest w dobrej kondycji finansowej i na dzieñ dzisiejszy nie ma
zagro¿eñ co do  jej funkcjonowania. Mimo to nale¿y zastanowiæ siê co do g³êb-
szej ,,reorganizacji" spó³ki co pozwoli³o by jej wykonywaæ wcze�niej  za³o¿one
cele. Na ten temat bêd¹ w przysz³o�ci prowadzone rozmowy wspólnie z Rad¹
Nadzorcz¹ oraz Organem Za³o¿ycielskim.

Red.  Dziêkujê za rozmowê, do tych tematów wrócimy w nastêpnych numerach GG
                                                                                                                     Jan Wac

ROZMOWA Z PREZESEM
G£UBCZYCKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA

SPO£ECZNEGO STANIS£AWEM CIAP¥
Red. Panie Prezesie, zwracam siê do nowego prezesa GTBS sp. z oo w G³ubczy-
cach. Od 1. sierpnia 2011 pe³ni Pan funkcjê prezesa spó³ki. Mimo, ¿e powo³anie
Pana na to stanowisko odby³o siê sprawnie i nie wzbudzi³o kontrowersji, to
jednak s³ysza³em pytanie �kto to taki�. Proszê na wstêpie naszej pierwszej
rozmowy dla G³osu G³ubczyc przedstawiæ siê czytelnikom. Pe³ni Pan tê funkcjê
nied³ugo, ale napewno nasunê³y siê pierwsze spostrze¿enia i uwagi.

INFORMACJA
 Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP
zarz¹dzone na dzieñ 9 pa�dziernika 2011 roku
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e nast¹pi³a zmiana siedziby Obwodowej Komi-

sji Wyborczej Nr 6 (dotychczas �wietlica Spó³dzielni Mieszkaniowej w G³ubczy-
cach |ul. Krêta 10) obecnie Biblioteka Miejska mieszcz¹c¹ siê w Ratuszu Miejskim
ul. Rynek 1  (lokal na II piêtrze jednak¿e wyposa¿ony w windê i dostosowany do
potrzeb wyborców niepe³nosprawnych )

Obwód Nr 6 obejmuje ulice:
Ba³uckiego, Bytomska, Chorzowska, Gliwicka,  Klasztorna, Kopernika, Ko-

zielska, Krêta, £¹kowa, Marka, Moniuszki, Piastowska, Plac Stawowy, Plac
bpa. Antoniego Adamiuka, Plac Józefa, Plac Ko�cielny,  Pszczelna, Rybnicka,
Rynek, Staszica, Stelmacha, Warszawska, Zacisze, Zakonna , ̄ orska, ̄ ytnia.

                                                                                      Burmistrz Jan Krówka
                                                                                                    (szczegó³y str. 6)
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RZECZ O CHLEBIE
Chleb nasz powszedni�
 Dar Bo¿y. Owoc pracy rolnika. Pracy w trudzie i znoju. Od

�witu do nocy. Dzi�, niestety, niedocenianej i pogardzanej�
Rolnik. Jak¿e zatroskany o ¿niwo. Egzystuje zgodnie z kalen-

darzem czterech pór roku. Nie ma wolnych sobót ani niedziel.
Nie mo¿e wzi¹æ urlopu czy L-4. Przypisany ziemi - matce. Na
wy³¹czno�æ� Sieje i zbiera w pocie czo³a. Nie szczêdzi si³. Za-
troskany spogl¹da w niebo, wyczekuj¹c pogody: to deszczu
gdy posucha, to znów upragnionego s³oñca, by móc zebraæ
ziarno. Ziarno na chleb. A gdy ju¿ wym³óci i zwiezie do spichle-
rza, raduje siê!

Chleb nasz powszedni�
Czczony przez naszych praojców

niczym �wiêto�æ. Otoczony kultem.
Podnoszony z ziemi i ca³owany. Opiewa-
ny i szanowany przez poetów. Cyprian
Kamil Norwid, têskni¹c daleko na obczy�-
nie, pisa³ w wierszu "Moja piosnka":"Do
kraju tego, gdzie kruszynê chleba, Pod-
nosz¹ z ziemi przez uszanowanie, Dla da-
rów nieba Têskno mi Panie (�)"

Chleb nasz powszedni�
Dzi� podeptany, sponiewierany i profanowany wala siê po

chodnikach, �mietnikach, wysypiskach, gdy tymczasem na kuli
ziemskiej ka¿dego dnia tysi¹ce ludzi umiera z g³odu. "Syty g³od-
nego nie zrozumie" - mówi porzekad³o. Cz³owiek, który nigdy
nie zazna³ g³odu, nie poszanuje chleba i jego warto�ci. Wszak
chleb to dar Nieba, którym trzeba siê dzieliæ. A mo¿e tu¿ obok
jest kto� g³odny? Nie b¹d� wiêc obojêtny!

Chleb nasz powszedni�
 Ten sam, nad którym nasi rodzice kre�lili no¿em znak krzy¿a,

dziêkuj¹c Bogu za ten dar. Z modlitw¹ na ustach, by go nigdy nie
zabrak³o w domostwie. Znak wiary. "Chleba naszego powsze-
dniego daj nam dzisiaj" - szepc¹  cicho wargi przy pacierzu.

Chleb nasz powszedni� Chleb Kochanowskiego, Szymono-
wica, Mickiewicza, Syrokomli, wspomnianego Norwida, Konop-
nickiej, Reymonta i innych twórców. Motyw literacki. Metafo-
ra. Pokarm duchowy. Eucharystia Wieczernika. Cia³o Chrystu-
sa. Dla chrze�cijan swoiste credo.

Chleb nasz powszedni� Przyniesiony przed o³tarz w do¿yn-
kowy dzieñ (foto) wespó³ z wieñcem k³osianym jako dziêkczyn-
na ofiara rolnika za zebrane plony. Ofiara dana z Bo¿ej Opatrz-
no�ci dla podtrzymania ¿ycia fizycznego.

Maria Farasiewicz

DO¯YNKI POWIATOWO-GMINNE
NOWA WIE� G£UBCZYCKA 2011

 Nowa Wie� G³ubczycka po raz drugi w czasach samorz¹dowych
zas³u¿y³a sobie na organizacjê uroczysto�ci do¿ynkowych (11 wrze-
�nia), tym razem powiatowo-gminnych,  zaproszenia podpisali: so³-
tys Adam Buchaniec, Starosta Józef Kozina, Burmistrz Jan Krówka.

Komitet organizacyjny w którym uczestniczyli przedstawiciele
gminy i powiatu, MOK, szko³y z Bogdanowic, ksi¹dz proboszcz,
ZHP, s³u¿b  porz¹dkowych - policji, stra¿y po¿arnej, stra¿y miej-
skiej -  rozpocz¹³ przygotowania ju¿ wczesn¹ wiosn¹, a wspierany
by³ wiejskim, roboczym, komitetem w którym niema³¹ rolê odegra³y
panie z KGW. Wed³ug zgodnych obiegowych opinii podo¿ynko-
wych  wszyscy wywi¹zali siê wzorowo, a uroczysto�æ  przesz³a do
historii wsi jako bardzo udana. Nic dziwnego skoro  jej so³tys do-
�wiadczy³ ju¿ organizacji do¿ynek gminno - dekanalnych, a pro-
boszcz dodatkowo dwukrotnie w Bogdanowicach. Po mszy �w.
dziêkczynnej, by³y jeszcze podziêkowania p³yn¹ce z estrady wyra-
¿ane przez Burmistrza i Starostê pod adresem rolników, pracowni-
ków rolnictwa, instytucji pracuj¹cych na rzecz rolnictwa, oraz wspó³-
organizatorów do¿ynek. To na ich wniosek honorowe odznaki "Za-
s³u¿ony dla Rolnictwa" otrzyma³y nastêpuj¹ce osoby:B�dziuch
Leon, Sitko Julia, Wieliczko Tadeusz - N.Wie�, Katra Bogdan N.
Go³uszowice, Krawiec Leszek G³. Sady,  Sowa Jaros³aw N. Ro¿nów-
Piekarz Jan Krzy¿owice oraz  z powiatu  Baron Henryk, Beleæ Bogu-
s³aw, Gramatyka Artur, Greczel Urszula, Gruszka Antoni, Opyd
Marian, Pohl Celina, Pelc Tomasz, Wo³oszczuk Jacek, Karaczan
Ryszard. Odznaki nadane przez  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
wrêczali Starosta, Burmistrz i pose³ Adam Krupa. Nagrodzeni zo-
stali równie¿ "twórcy" najpiêkniejszych  koron ¿niwnych które
oceniane by³y przez komisjê w sk³adzie Barbara Piechaczek, Wero-
nika Mas³owska i Tadeusz Schmidt. W gminnym konkursie na naj-
³adniejsz¹ koronê ¿niwn¹ zwyciê¿y³y Im. Bogdanowice, IIm. G³ub-
czyce Sady, IIIm. Krzy¿owice, w powiatowym:  Im. - Miss Koron -
najpiêkniejsza korona ¿niwna w  powiecie - G³ubczyce Sady (foto
str.1 GG), IIm. Uciechowice, IIIm. Bogdanowice. Poobiedni blok
artystyczny skupi³ wokó³ estrady licznych widzów by obejrzeæ
wystêpy dzieci ze Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Bogdanowi-
cach, wystêp chóru "Feniks", laureatów XI Festiwalu Kultury Po-
wiatowej oraz pokaz Karate Doo. Nie mog³o w Nowej Wsi  zabrak-
n¹æ  równie¿ oryginalnych, na ¿ywo, elementów kresowych - chó-
ru z katedry i zespo³u "Lwowska Fala" ze  Lwowa oraz podziwia-
nych scenek rodzajowych. (foto str.2) Imprezê do¿ynkow¹ zakoñ-
czy³a gwiazda wieczoru - legenda rocka "Smokie &Animals" pro-
sto z Londynu i "Sweet Combo" przygrywaj¹cy do pó³nocy do
zabawy tanecznej.                                                      Jan Wac

Placówka ilo�æ oddz./uczniów
Sz. P. Nr 1            18 420
Sz. P. Nr 2            18 399
Sz. P.Lisiêcice 6 96
Sz.P Pietrowice 6 109
Sz.P. Zopowy  3 29
Sz.P.Klisino  3          26
Sz.P. Grobniki  3 19
razem                       57 1098
Stowarzyszeniowe
Sz.P. Go³uszowice    6 55
Sz.P.Bogdanowice    6         69
                     razem 12 124

STAN O�WIATY NA ROK SZKOLNY 2011/2012

    Gimnazjum Nr 1  19/477
    Gimnazjum Nr 2   6/144

Gimn. Lisiêcice    3/63
Gimn. Pietrowice  1 /23
razem gimnazja 29/707
Stowarzyszeniowe
Gimn. Bogdanowice 2/31

                 ogó³em  100 1960

Przedszkole Nr 1                         6 145
Przedszkole Nr 2                         8 195
Przedszkole Nr 3                         7 175
Oddz. Przed. Sz.P Lisiêcice 2 50
Oddz. Przed Sz.P Pietrowice 1 23
Oddz. Przed.Sz.P. Zopowy 1           22
Oddz. Przed. Sz.P. Grobniki 2 50
Oddz. Przed. Sz.P.Klisino               2 48
                                              razem 29 708
Stowarzyszeniowe
Oddz. Przed. Sz.P. Bogdanowice 2 41
Oddz. Przed. Sz.P Go³uszowice 2 29
                                        ogó³em 33 778    (foto str.2)



Pa�dziernik 2011  nr 10/220 5

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E
BURMISTRZA  G£UBCZYC   z dnia 26 sierpnia 2011 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz.
588, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889) oraz Uchwa³y Rady Miejskiej

w G³ubczycach z dnia 19 lipca 2006 r.  Nr XXXV/433/06 w sprawie podzia³u Gminy G³ubczyce na sta³e obwody g³osowania, celem
przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa opolskiego zmienionej Uchwa³¹

Nr XXX/272/09 RM z dnia 26 marca 2009 roku i Uchwa³¹ Nr XLIII/403/10 RM z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie dostosowania
opisu granic obwodów g³osowania miasta i gminy G³ubczyce do stanu faktycznego oraz Uchwa³y Nr XIII/110/11 z dnia

19 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia odrêbnych obwodów g³osowania na terenie miasta i gminy G³ubczyce , celem
przeprowadzenia  wyborów  do Sejmu RP i do Senatu RP zgodnie z Zarz¹dzeniem Burmistrza G³ubczyc Nr 352/11 z dnia 25 sierpnia
2011 roku w sprawie wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych - Burmistrz G³ubczyc podaje do publicznej wiadomo�ci
informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

w wyborach  zarz¹dzonych na dzieñ 9 pa�dziernika  2011 roku
 Nr  Obwodu                       Granica Obwodu                                                           Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1. Miasto G³ubczyce - ulice : ( lokal dostosowany do potrzeb  wyborców niepe³nosprawnych)
          Adama Asnyka, Boñczyka, Broniewskiego, Chopina, Kasprowicza, Konopnickiej, Kwiatowa, Lwowska, Matejki, Mickiewi
          cza, Czes³awa Mi³osza, Norwida, Osiedle Boñczyka, Osiedle Konstytucji 3 Maja, Osiedle Tuwima, Powstañców, Reymonta,
         Sk³odowskiej, S³oneczna, Wyspiañskiego. Gimnazjum Nr 1, ul. Kochanowskiego 31, G³ubczyce
2. Miasto G³ubczyce - ulice : ( lokal dostosowany do potrzeb  wyborców niepe³nosprawnych)
         Akacjowa, Aleja Lipowa, Gen. Andersa, Bukowa, Brzozowa, Chrobrego, Dêbowa, Dzier¿onia, Kasztanowa, Klonowa,
         Krakowska, Olimpijska, Osiedle za Lipami, Park M³odzie¿owy,  Plac Sportowy, S³owackiego, Wi¹zowa, Wi�niowa,
          Wroc³awska, Zielona, ̄ eromskiego. �wietlica  Zarz¹du O�wiaty, Kultury i Sportu, ul. Olimpijska 1, G³ubczyce
           OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA WYZNACZONA DLA CELÓW GLOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

3. Miasto G³ubczyce - ulice:
           Gdañska, Grunwaldzka, Kochanowskiego, Królowej Jadwigi, Plac Zwyciêstwa, Plac I - go Maja, Polna, Sobieskiego,
            Sienkiewicza, Wiejska. Miejski O�rodek Kultury, ul. Ko�ciuszki 24, G³ubczyce
4.  Miasto G³ubczyce - ulice : ( lokal dostosowany do potrzeb  wyborców niepe³nosprawnych)
           Aleja �l¹ska, Dworcowa, G³owackiego, Karpacka, Kolejowa, Ko³³¹taja, Krasiñskiego, Krnowska, Miarki Karola, Morawska,
           Ogrodowa, Opawska, O�wiêcimska, Plac Zgody, Przyrowie, Raciborska, Ro¿nowska, Sosnowiecka, Stroma, Sudecka, Toro
           wa,  I Armii Wojska Polskiego. Szko³a Podstawowa Nr 1, ul. Dworcowa 2, G³ubczyce
5. Miasto G³ubczyce - ulice:
         Browarna, Fabryczna, Garbarska, Niepodleg³o�ci, Parkowa, Pocztowa, Plac Jana Paw³a II, Plac Wiosenny, Wodna.

Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego, ul. Niepodleg³o�ci  2, G³ubczyce
6. Miasto G³ubczyce - ulice: ( lokal dostosowany do potrzeb  wyborców niepe³nosprawnych)
         Ba³uckiego, Bytomska, Chorzowska, Gliwicka,  Klasztorna, Kopernika, Kozielska, Krêta, £¹kowa, Marka, Moniuszki, Pia
          stowska, Plac Stawowy, Plac bpa. Antoniego Adamiuka, Plac Józefa, Plac Ko�cielny,  Pszczelna, Rybnicka, Rynek, Staszica,
          Stelmacha, Warszawska, Zacisze, Zakonna , ̄ orska, ̄ ytnia. Biblioteka Miejska, ul. Rynek 1, G³ubczyce
7. Miasto G³ubczyce - ulice :
         Jana Paw³a II, Koszarowa, Ko�ciuszki, Nowy �wiat,  Plac Armii Krajowej, Plac Szkolny,  Plater Emilii, Plebiscytowa,
         Ratuszowa, Wa³owa. Szko³a Podstawowa Nr 2, ul. Kochanowskiego 2, G³ubczyce
8. Gmina G³ubczyce - miejscowo�ci: Debrzyca, Grobniki, Widok  Szko³a Podstawowa, ul. �w. Jana 12, Grobniki
9. Gmina G³ubczyce - miejscowo�ci: Bernacice, Bernacice Górne, Bogdanowice z przysió³kiem Kolonia Bogdanowice, Nowa
         Wie� G³ubczycka. Szko³a Podstawowa,  ul. Konopnickiej 15,  Bogdanowice
10. Gmina G³ubczyce - miejscowo�ci: (lokal dostosowany do potrzeb  wyborców niepe³nosprawnych)
         Krzy¿owice, Nowe Go³uszowice,  Nowy Ro¿nów.  �rodowiskowy Dom Samopomocy, Nowe Go³uszowice 18,
11. Gmina G³ubczyce - miejscowo�ci: Chróstno, Zopowy, Zopowy Osiedle, Zubrzyce.
         Szko³a Podstawowa, ul. Opawska 15, Zopowy
12. Gmina G³ubczyce - miejscowo�ci:
       Braciszów, Chomi¹¿a, Ciermiêcice, Krasne Pole, Lenarcice z przysió³kiem Podlesie, Mokre Kolonia, Opawica, Pietrowice,
        Radynia    Zespó³ Szkó³, Pietrowice 9,  Pietrowice
13.    Gmina G³ubczyce - miejscowo�ci:
         Dobieszów, Mokre, Pielgrzymów, Równe.  �wietlica Wiejska, Równe 120, Równe
14. Gmina G³ubczyce - miejscowo�ci:
        Gadzowice, Go³uszowice, Kwiatoniów. Publiczna Szko³a Podstawowa, Go³uszowice 34, Go³uszowice
15. Gmina G³ubczyce - miejscowo�ci:  G³ubczyce Sady , Lwowiany z przysió³kami G³ubczyce Las i Marysieñka.

�wietlica Wiejska, G³ubczyce - Sady 1, G³ubczyce - Sady
16.   Gmina G³ubczyce - miejscowo�ci: Biernatów z przysió³kiem Biernatówek, Królowe, Lisiêcice, Nowe Sady, Zawiszyce z
          przysió³kiem Studzienica. Zespó³ Szkó³ , ul. Szkolna 5, Lisiêcice (dok. str. 6)
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17.  Gmina G³ubczyce - miejscowo�ci:
          Kietlice, Klisino z przysió³kiem Klisinko, Szko³a Podstawowa, Klisino 68, Klisino
18. Gmina G³ubczyce - miejscowo�ci:  Pomorzowice, Pomorzowiczki, Stara Wie�, S³awoszów z przysió³kiem Dobrogostów,
          �ciborzyce Ma³e z przysió³kiem ̄ abczyce, Tarnkowa. �wietlica Wiejska, �ciborzyce Ma³e 66, �ciborzyce Ma³e
19. Szpital Powiatowy w G³ubczycach ( lokal dostosowany do potrzeb  wyborców niepe³nosprawnych)

Szpital Powiatowy,  ul. Sk³odowskiej 28, G³ubczyce
20. Dom Pomocy Spo³ecznej w Klisine (lokal dostosowany do potrzeb  wyborców niepe³nosprawnych)

�wietlica Domu Pomocy Spo³ecznej, Klisino 100, Klisino
21. Zak³ad Karny w G³ubczycach �wietlica Zak³adu Karnego, ul. Kochanowskiego 3, G³ubczyce
LOKALE WYBORCZE CZYNNE OD GODZ. OD 7.OO DO 21.OO
"Wyborca niepe³nosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawno�ci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych mo¿e g³osowaæ korespondencyjnie w
wyznaczonej w tym celu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2. Zamiar g³osowania korespondencyjnego zgodnie z ustaw¹ - Kodeks
wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881
oraz Nr 149, poz. 889) wyborca powinien zg³osiæ Burmistrzowi G³ubczyc w terminie do dnia 19 wrze�nia 2011 r.

 (termin wyd³u¿ony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).
Bli¿sze informacje udostêpniane s¹  w Urzêdzie Miejskim w G³ubczycach - Biuro Meldunkowe ul. Niepodleg³o�ci 12 lub telefonicz-

nie pod numerem 77 485 30 21 wewn. 241 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy G³ubczyce"
                                                                                                                          BURMISTRZ G£UBCZYC JAN KRÓWKA

"W domu", "u nas", "na Wschodzie"... Przez wiele lat s³ychaæ
by³o te s³owa w domach "tych zza Buga" na co dzieñ, w czasie �wi¹t,
spotkañ rodzinnych i s¹siedzkich i innych wa¿nych wydarzeñ. Czu³o
siê wtedy, ¿e my�li biegn¹ gdzie� daleko....I smutne wspomnienia,
które w wyobra�ni dzieciêcej zaczê³y z czasem uk³adaæ siê w obrazy
wspania³ego �wiata. Ziemi - piêkniejszej od innych, ludzi nadzwy-
czajnych, zdarzeñ niepowtarzalnych - ci¹gle pulsuj¹cych
¿yciem...trwaj¹cych. Takie obrazy mog³a tworzyæ tylko g³êboka mi-
³o�æ i wszechogarniaj¹ca têsknota.

W ten arkadyjski �wiat wkracza³y czêsto obrazy grozy...ludzie pa-
leni w ko�cio³ach, gdzie szukali ratunku, ciêci pi³ami, r¹bani siekiera-
mi. Pamiêtano i wymieniano nazwiska ofiar. Wracano jednak do tego
co by³o piêkne i podtrzymywano nadziejê na powrót. Niektórzy wie-
rzyli do ostatniego tchnienia. Szkoda, ¿e nie wielu do¿y³o czasów,
kiedy mo¿na zobaczyæ to co utracili, chocia¿ nie wszyscy chcieliby z
tej mo¿liwo�ci skorzystaæ, boj¹c siê konfrontacji wspomnieñ z rze-
czywisto�ci¹. Jad¹ jednak ich potomkowie, pielgrzymuj¹ do prze-
sz³o�ci, id¹c �ladami utrwalonymi w �wiadomo�ci. W bie¿¹cym roku
ju¿ po raz siódmy Towarzystwo Mi³o�ników Lwowa i Kresów Po³u-
dniowo - Wschodnich Oddzia³ w G³ubczycach zorganizowa³o wy-
jazd na tereny dzisiejszej Ukrainy. G³ównymi organizatorami byli pre-
zesi Edward Wo³oszyn i Kazimierz Naumczyk.

Wyjazd z G³ubczyc nast¹pi³ w czwartek 30 czerwca o godz.
19:00. Siedz¹cych w autokarze powita³ prezes Edward Wo³oszyn,
sprawdzi³ obecno�æ, przedstawi³ uczestników, kierowców Zbignie-
wa Burzyñskiego i Dariusza Kra�nickiego. I w drogê... Kapelan Kre-
sowiaków ks. Adam Szubka odmówi³ z uczestnikami modlitwê o szczê-
�liw¹ podró¿... G³o�ne pocz¹tkowo rozmowy stopniowo cich³y, a w
ich miejsce wchodzi³y odg³osy �wiadcz¹ce o zasypianiu. O¿ywienie
nast¹pi³o oko³o pó³nocy, gdy autokar wjecha³  na parking przed Za-
jazdem w Pil�nie. "Rozprostowanie" ko�ci i pó�na kolacja. Najwiêk-
szym powodzeniem cieszy³a siê specjalno�æ zak³adu - golonka po
podkarpacku.

1 lipca - pi¹tek
O �wicie docieramy na przej�cie graniczne Korczowa - Krakowiec.

Po ukraiñskiej stronie problemy z dokumentami autokaru. Czy bê-
dziemy mogli przekroczyæ granicê? Kierowcy, prezes Kazimierz wsparci
przez pani¹ Lubê - obywatelkê Ukrainy wracaj¹ca z G³ubczyc do domu
wyja�niaj¹ problem w kierownictwie przej�cia i mo¿emy jechaæ. Mija-

"... POK£ON Z£O¯YLI�MY  LUDZIOM MINIONYM..."
(Cz.Mi³osz "Legenda")

my miejscowo�ci o nazwach brzmi¹cych i swojsko...i obco. I
widoki u nas nie spotykane - ³¹ki ze stadami krów i koni, na
przecinaj¹cych zielonych przestrzenie strugach bia³e stadka
gêsi i kaczek, przed domami ogródki warzywne. Ani �ladu
krasnoludków. W dawnym Jaworowie opuszcza nas Pan
Edward Leñczak i udaje siê do krewnych w Gródku Jagieloñ-
skim. Z boku mijamy Lwów i zaje¿d¿amy do Bóbrki przed
domem rekolekcyjno - noclegowym przy ko�ciele pw. �w.
Miko³aja. wita nas proboszcz ks. Marian Kuc. Przydziela po-
koje i zaprasza na po¿ywne �niadanie. W po³udnie jeste�my
we Lwowie. Jedziemy d³ug¹ ul. £yczakowsk¹. Mijamy kamie-
nicê, na której pami¹tkowa tablica informuje, ¿e tu 29 pa�-
dziernika 1924r. urodzi³ siê poeta Zbigniew Herbert, z daleka
widzimy ko�ció³ pod wezwaniem �w. Antoniego, ca³y czas
czynny i zatrzymujemy siê na parkingu przy g³ównym wej-
�ciu na cmentarz £yczakowski. Jest jednym z najstarszych w
Europie, pocz¹tkiem siêga roku 1786. Zajmuje ponad 40ha i
jest podzielony na 80 pól. Nagrobki i grobowce wykonano w
ró¿nych stylach. Podziwiaæ mo¿na odnowione rze�by braci
Schimserów, T. Dykarza, L. Marconiego, C.Godebskiego,
T.Bor¹cza, J.Markowskiego i innych. Spoczywaj¹ tu obywa-
tele Lwowa: powstañcy z 1831r. i 1833r., �wieccy i duchowni,
ludzie nauki i sztuki - m.in. Benedykt Dybowski, Karol Szaj-
nocha, Seweryn Goszczyñski, Artur Grodger, Stanis³aw Nie-
wiadomski, Maria Konopnicka, Gabriela Zapolska, Luna Dre-
xlerówna. Przy grobie W³adys³awa Be³zy zmar³ego 29 stycz-
nia 1913r. na usta cisn¹ siê s³owa " Katechizmu dziecka pol-
skiego" "

"Kto Ty jeste�? - Polak ma³y.
Jaki znak Twój? - Orze³ bia³y.
Gdzie Ty mieszkasz? - Miêdzy swemi.
W jakim kraju? - W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia? - M¹ ojczyzn¹.
Czym zdobyta? - Krwi¹ i blizn¹.
Czy j¹ kochasz? - Kocham szczerze.
A w co wierzysz? - w Polskê wierzê.
Co� Ty dla niej? - Wdziêczne dzieciê.
Co� jej winien? - Oddaæ ¿ycie.
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Ostatnie s³owa "Katechizmu" brzmi¹ w sposób szczegól-
ny na cmentarzu Orl¹t Lwowskich - autonomicznej czê�ci Cmeta-
rza £yczakowskiego. Spoczywa tu ok. 3tys. uczestników obrony
Lwowa i Ma³opolski Wschodniej poleg³ych w latach 1918 - 1920
i zmar³ych w latach pó�niejszych. Cmentarz powsta³ z inicjatywy
Stra¿y Mogi³ Polskich Bohaterów za³o¿onej przez Mariê Cisz-
kow¹ - matkê jednego z poleg³ych gimnazjalistów. W roku 1921
rozpisano konkurs na projekt mauzoleum. Laureatem zosta³ stu-
dent Politechniki Lwowskiej Rudolf Indruch - jeden z obroñców
Lwowa. W najwy¿szym punkcie znajduje siê kaplica z rze�b¹ Matki
Boskiej z Dzieci¹tkiem Luny Drexlerówny, poni¿ej katakumby, w
których spoczywa 72 obroñców Lwowa, poleg³ych w listopadzie
1918r. Po lewej stronie pomnik lotników amerykañskich, po pra-
wej ¿o³nierzy francuskich  poleg³ych w obronie Polski. Ni¿ej znaj-
duj¹ siê mogi³y dowódców i ludzi - dzia³aczy zas³u¿onymi dla
sprawy polskiej we Lwowie. W najwiêkszej czê�ci spoczywaj¹
studenci i gimnazjali�ci, czeladnicy i dziewczyny... i dziewiêcio-
letni Ja� Kukowski, który zgin¹³ z karabinem w rêkach. Na znaj-
duj¹cym siê w centrum "Grobie Nieznanego ̄ o³nierza" najm³odszy

uczestnik pielgrzymki Kuba sk³ada wi¹zankê bia³o - czerwonych
kwiatów, przy zapalonych zniczach chwila modlitwy i zadumy...

" Kto Go tak uczy³? Kto Go tak skusi³?
Jaka muzyka? Do jakich s³ów?
Kto Go opêta³? Kto Go przymusi³?
¯eby On zgin¹³? Za co? Za Lwów?" (Marian Hemar)
I powrót przez star¹ czê�æ cmentarza i odczucie dysharmonii -

jako� nie pasuj¹ do starych grobów te bliskie naszym czasom z
wyobra¿eniami postaci marynarza, tancerki, dziecka... Przed wej-
�ciem przyjmuje nas Pani  Krystyna Adamska, oprowadzaj¹ca
wycieczki po Lwowie. Przeje¿d¿amy do centrum miasta. Pomnik
Adama Mickiewicza - najpiêkniejszy jaki widzia³em - zaprojekto-
wany przez Antoniego Popiela zosta³ ods³oniêty 30 pa�dziernika
1904r. Przetrwa³ on wszelkie zawirowania historyczne. Id¹c nad
korytem podziemnej rzeki Pe³tew po prawej figura Matki Boskiej
i du¿y krzy¿ upamiêtniaj¹cy odzyskanie wolno�ci przez Ukrainê.
Przechodz¹cy ludzie kre�l¹ znak krzy¿a jeden lub trzykrotny. Da-
lej piêkna kompozycja kwiatowa zapowiadaj¹ca Euro 2012.

Zza fontann wy³ania siê gmach Teatru Opery. Wybudowany
wed³ug projektu Zygmunta Gorgolewskiego  i pod jego nadzo-
rem w latach 1897 - 1900. Go�æmi honorowymi na otwarciu w
dniu 30 pa�dziernika byli: H.Sienkiewicz, I.Paderewski i H.Siemi-
radzki, który podarowa³ teatrowi namalowan¹ przez siebie kurty-

nê. Dyrektorem zosta³ Tadeusz Pawlikowski. Wewn¹trz piêkny
wystrój secesyjny. Na zewn¹trz rzêsisty deszcz. Wsiadamy do
autokaru i wracamy do Bóbrki. Gdy byli�my we Lwowie ks. Adam
Szubka z krewnym  Z.Perleckim odwiedzili Kozow¹ i Lipszce. Naj-
wa¿niejszym dla nich by³o zapalenie znicza na grobie dziadka
Szubki, który za zarobione w Ameryce pieni¹dze gromadzi³ mate-
ria³ na budowê ko�cio³a. Realizacji planu przeszkodzi³ wybuch II
wojny �wiatowej. Odwiedzili te¿ krewnych. Po wieczornym po-

si³ku  jeszcze do pobliskiego Wo³owego - miejsca mojego
urodzenia. Babcina Murowanka , o której opowiada³a z dum¹
, wyda³a mi siê jaka� niepoka�na...mimo to serce bi³o szybciej
i mocniej. Obecni mieszkañcy - obcy ludzie - ale go�cinni.

2 lipca - sobota
Bóbrka. Rano Msza �w., �niadanie, znoszenie baga¿y do

autokaru i wyjazd do Lwowa. Przed pa³acem arcybiskupim
oczekuje  nas  Krystyna Adamska. Podjechali�my pod wyso-
ki zamek i wychodzimy na Kopiec Unii Lubelskiej, z którego
roztacza siê wspania³y widok na Lwów, na otaczaj¹ce miasto
wzgórza pokryte gêstwin¹ lasów. Kopiec zosta³ usypany w
trzechsetn¹ rocznicê unii lubelskiej z inicjatywy Franciszka
Smolki i przy znacznym jego wsparciu finansowym. Kim by³?

To urzêdnik austriacki przys³any przez cesarza w celu germanizo-
wania "Zywio³u polskiego". Po kilku latach spolonizowa³ siê, a
jego potomkowie czuli siê ju¿ Polakami.

W czasie przejazdu autokarem dowiadujemy siê, ¿e Lwów liczy
ok. 850 tys. mieszkañców, ¿e Polacy stanowi¹ tylko 1% ogó³u i
zajmuj¹ trzecie miejsce po Ukraiñcach i Rosjanach. Miasto ma 11
wy¿szych uczelni pañstwowych i wiele prywatnych. Na samej
tylko Politechnice Lwowskiej studiuje ok. 25 tysiêcy studentów.
Mijamy secesyjne kamienice, pa³ace miêdzy innymi Dzieduszyc-
kich, Bractwa Kurkowego.  Spod pa³acu arcybiskupiego spacer
na Starówkê. Na placu przed Cerkwi¹ Wo³osk¹ swoisty targ ksi¹¿-
ki, któremu patronuje kilkumetrowej wysoko�ci pomnik pierw-
szego drukarza lwowskiego Dani³owicza. Cerkiew Wo³oska to
�wi¹tynia renesansowa ufundowana przez hospodara mo³daw-
skiego Aleksandra £opuszanina nale¿¹ca do Ukraiñskiego Au-
tokefalicznego Ko�cio³a Prawos³awnego. Najcenniejszym zabyt-
kiem jest ikona Przemienienia Pañskiego z XVI w. Przylega do niej
kaplica Trzech �wiêtych: Jana Chryzostoma, Bazylego Wielkie-
go i Grzegorza z Nazjaznu.

Bardzo blisko st¹d do katedry pod wezwaniem Wniebo-
wziêcia Matki Boskiej najwa¿niejszej �wi¹tyni ³aciñskiej. Zosta³a
wzniesiona w latach 60-tych XIV w. Jej pierwszym budowniczym
by³ Niczko pochodz¹cy prawdopodobnie z Opawy. Na pocz¹tku



Pa�dziernik 2011 nr 10/2208

XVw. M. Gensecke zasklepi³ prezbiterium. W ci¹gu nastêpnych
wieków dokonywano licznych przeróbek. Zachowa³ siê baroko-
wy o³tarz g³ówny ozdobiony czterema kolumnami z pos¹gami �w.
Augustyna, Grzegorza, Ambro¿ego i Hieronima wykonanymi
przez M.Polejowskiego. Pod koniec XIX wieku wykonano nowe
witra¿e wg. projektów J.Matejki, J.Mehofera i T.Axentowicza. W
o³tarzu g³ównym znajduje siê czo³owy obraz Matki Bo¿ej £aska-
wej namalowany w 1598r. przez J.Szole - Wolfowicza, przed któ-
rym z³o¿y³ �luby król Jan II Kazimierz w czasie potopu szwedzkie-
go. W�ród wielu tablic pami¹tkowych - po�wiêcona W³odzimie-
rzowi Dzieduszyckiemu za³o¿ycielowi Muzeum Przyrodniczego
oraz Oldze i Andrzejowi Ma³kowskim, którzy w 1911 roku za³o¿yli
pierwsz¹ na ziemiach polskich dru¿ynê harcersk¹ a umieszczon¹
dziêki staraniom by³ego mieszkañca G³ubczyc Wies³awa Turzañ-
skiego. Oddajemy cze�æ relikwiom �wiêtych - arcybiskupa Józe-
fa Bilczewskiego i ks. Zygmunta Gorezdowskiego beatyfikowa-
nych we Lwowie przez Jana Paw³a II 26 czerwca 2001r. a kanoni-
zowanych przez Benedykta XVI w 2005r.

Obok katedry kaplica Boimów z renesansow¹ �cian¹ fron-
tow¹. Nastêpn¹ �wi¹tyni¹ jest katedra �w. Jura - g³ówna �wi¹ty-
nia unicka na Ukrainie. Zbudowana w I po³owie XVIII wieku w
miejscu wyburzonej budowli �redniowiecznej z inicjatywy bpa
A.Szeptyckiego na planie krzy¿a o bogatej fasadzie ozdobionej
pos¹gami �w. Jerzego, �w. Anastazego i �w. Leona D³uta J.Pinsla.
Bogato zdobione o³tarz g³ówny, ikonostas, �ciany i sklepienie.
Na uwagê zas³uguje replika ca³unu turyñskiego, przed którym
modl¹ siê wierni, w krypcie spoczywaj¹ metropolici ko�cio³a grec-
kokatolickiego.

Przejazd na Wzgórza Wuleckie. Mijamy pomnik Stefana Ban-
dery strze¿ony przez niewidocznych tajniaków, budynki Politech-
niki Lwowskiej, wie¿e ko�cio³ów. Wzgórza Wuleckie to miejsce
ka�ni profesorów Uniwersytetu Jana Kazimierza w dniu 4 lipca
1941r. Przed skromnym pomnikiem z nazwiskami zamordowanych
przez hitlerowców zapalanie zniczy - �wiate³ek pamiêci, modlitwa
za zmar³ych. Widzimy przygotowania do uroczystego ods³oniê-
cia stoj¹cego ni¿ej pomnika przez prezydenta Wroc³awia Rafa³a
Dudkiewicza i Mera Lwowa Andreja Sadowy. Listy przygotowali
jeszcze przed wojn¹ nacjonali�ci ukraiñscy. Du¿¹ rolê w ujawnie-
niu zbrodni odegra³a hrabina Karolina Lanckoroñska profesor
historii sztuki na Uniwersytecie Jana Kazimierza, kobieta niezwy-
kle odwa¿na. ̄ egnamy pani¹ Krystynê, dziêkujemy za oprowa-
dzenie po Lwowie. Jeszcze obiad w Puzatej Chacie - z bardzo

bogatego jad³ospisu ka¿dy mo¿e wybraæ to co lubi, kawa, de-
ser....i ¿egnamy Lwów.

Na trasie do Tarnopola -  Z³oczów. Niewielki rynek, z boku
ko�ció³ p.w. Wniebowziêcia Naj�wiêtszej Marii Panny, zadbany i
ca³y czas czynny. A to dziêki proboszczowi ks. Cienskiemu. To

on w czasie przesuwania siê frontu znalaz³ w rowie rannego czer-
wonoarmistê (wraca³ wówczas z pos³ugi kap³añskiej) Przywióz³
na plebaniê, zapewni³ opiekê. Uratowany okaza³ siê oficerem
NKWD i chcia³ siê odwdziêczyæ za uratowanie ¿ycia. Proboszcz
mia³ tylko jedno ¿yczenie, aby nie zamkniêto ko�cio³a. I tak siê
sta³o. Przez wiele lat spe³nia³ pos³ugê kap³añsk¹ na bardzo rozle-
g³ym obszarze obejmuj¹c tak¿e grekokatolików i prawos³awnych.
Czêsto intuicyjnie wyczuwa³, gdzie trzeba nie�æ pomoc i zjawia³
siê bez wezwania. Opowiadaj¹ca historiê siostra zakonna doda-
³a, ¿e z r¹k ks. kardyna³a S.Wyszyñskiego otrzyma³ sakrê bisku-
pi¹, ale tego faktu nie ujawniono. ̄ egnamy Lwów.

                                                         E. Wo³oszyn, K. Naumczyk

�STRZELCY�
 27 wrze�nia, w siedzi-

bie Inspektoratu w Opo-
lu, odby³ siê uroczysty
apel dla uczczenia 10-tej
rocznicy powo³ania In-
spekcji Transportu Dro-
gowego, a jednocze�nie
utworzenia Opolskiego
Wojewódzkiego Inspek-
toratu Transportu Dro-
gowego. W�ród licznie
przyby³ych go�ci by³ wiceminister infrastruktury Tadeusz Jar-
muziewicz, G³ówny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz
Po³eæ oraz wicewojewoda opolski Antoni Jastrzêbski. Po ode-
graniu hymnu pañstwowego i wyst¹pieniu Wojewódzkiego In-
spektora Transportu Drogowego, wyró¿nionym osobom zosta-
³y wrêczone medale i odznaczenia, a nastêpnie awanse na wy-
¿sze stopnie s³u¿bowe.

Decyzja ministra infrastruktury dowódcy g³ubczyckiej Jednost-
ki Strzeleckiej Grzegorzowi Tobiaisñskiemu nadano Odznakê
Honorow¹ Zas³u¿ony dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej.

G³ubczyccy strzelcy dziêki przychylno�ci Inspekcji Transpor-
tu Drogowego pod okiem inspektorów wzbogacaj wiedze z za-
kresu bezpieczeñstwa ruchu drogowego oraz zapoznaj¹ siê z za-
daniami i prac¹ tej¿e formacji                                    tobix@



Pa�dziernik 2011  nr 10/220 9

CHRZE�CIJANIN TAÑCZY, �PIEWA
I � NAUCZA

   W Zespole Szkó³  im. Jana Paw³a II w Pietrowicach czêsto
organizowane s¹ spotkania z ciekawymi lud�mi, dlatego ucznio-
wie bez specjalnych emocji przyjêli wiadomo�æ o odwiedzinach
ks. bp. Antoniego D³ugosza.

   Ot kolejny wa¿ny jegomo�æ opowiadaj¹cy o swoich pasjach,
o twórczo�ci pe³nej wyboistych dróg. Pos³uchamy, popatrzymy,
mo¿e nawet uronimy ³ezkê wzruszenia� A ju¿ na pewno wyjdzie-
my bogatsi o jakie� nowe wiadomo�ci lub emocje, których za spraw¹
naszego go�cia, do�wiadczymy. Wiemy to ju¿, bo tak zwykle bywa.

   Tym razem jednak ów go�æ sprawi³ nam nie lada niespodzian-
kê! Wchodz¹c na salê zamaszystym krokiem od razu rozpocz¹³
spotkanie od �piewu i tañca, aby po krótkiej chwili do tych rado-
snych pl¹sów porwaæ ca³¹, zgromadzon¹ na sali, publiczno�æ.

   Ks. bp pomocniczy Archidiecezji Czêstochowskiej okaza³ siê
cz³owiekiem niezwykle pogodnym, opowiadaj¹cym o Bogu jêzy-
kiem rado�ci, najbardziej dla dzieci zrozumia³ym, a wyzwalanie
doznañ duchowych poprzez zabawê i taniec jest opracowan¹
przez niego form¹ katechezy.

      Ten laureat "Orderu u�miechu", zwany "biskupem od dzie-
ci", bez trudu podbi³ serca wszystkich uczestników spotkania
zebranych 16 wrze�nia 2011 r. w pietrowickiej szkole.

 "Chrze�cijanin tañczy", "Chrze�cijanin �piewa", "W drodze
do nieba", "Dziesiêæ kroków do �wiêto�ci" - to tytu³y niektórych
jego p³yt zawieraj¹cych, oprócz piosenek religijnych, tak¿e pa-
triotyczne i biesiadne. Ten niezwyk³y cz³owiek jest równie¿ auto-
rem wielu ksi¹¿ek dla dzieci, a oprócz tego zajmuje siê narkoma-
nami, psychicznie chorymi i dzieæmi specjalnej troski. Wystêpu-
je w telewizyjnych programach religijnych adresowanych do
najm³odszych, tañczy krakowiaka, prasuje obrusy na Wielkanoc,
piecze ciasta i rozmawia z dzieæmi o Bogu.

A wszystko z u�miechem na twarzy.
                                                             mgr Barbara Majewska

KAPLICZKA NMP W WIDOKU
     Mieszkañcy tej ma³ej wsi maj¹ swoje miejsce kultu,  z

inicjatywy rady so³eckiej zosta³a wybudowana murowana ka-
pliczka z przeszklon¹ wnêk¹, w której umieszczony jest wize-
runek NMP. Budowla zwieñczona jest  daszkiem na którym
umocowano krzy¿.

 Ca³o�æ jest otoczona ¿ywop³otem i piêknymi tujami, które z
kompozycj¹ kamieni ozdobnych wraz z krzewinkami wrzosów sta-
nowi¹ przepiêkny efekt ca³o�ci. Widok nie chce byæ kojarzony
jako by³e osiedle popegeerowskie, w wyniku zmian ustrojowych
ma status wsi.  Sto procent tej ludno�ci to katolicy, którzy w
wiêkszo�ci maj¹ potrzebê takich miejsc. Nale¿y podkre�liæ i�cie
tempo ekspresowe budowy, która trwa³a oko³o cztery miesi¹ce.
Wierzê, ¿e pomoc urzêdników, sponsorów i ludzi ¿yczliwych by³a
,,sterowana z Góry '' wszak widaæ tu Bosk¹ Rêkê! Wielkie zrozu-
mienie okaza³y w³adze gminy, które pomog³y w za³atwieniu wszel-
kich zezwoleñ . Nie zawiedli sponsorzy spoza miejscowo�ci, któ-
rzy wspomogli i finansowo i potrzebnymi materia³ami . Jeden z
takich ofiarodawców u¿y³ przepiêknych s³ów ,, Panu Bogu siê
nie odmawia" , inny ¿e ,, Pan Bóg kaza³ siê dzielic". Buduj¹ce to
przyk³ady ¿yczliwo�ci ludzkiej, chcia³bym w szczególno�ci im

podziêkowaæ. Nale¿y tu wymieniæ tak¿e  mieszkañców pracuj¹-
cym od pocz¹tku do koñca bez których by³oby to niemo¿liwe.
Panowie: Ga³ka Józef
,Harlos Czes³aw, Ka-
pral Jan i Zbigniew,
Wi�niewski Wies³aw
to wspania³e przyk³a-
dy dla nas wszyst-
kich. Jako so³tys tej
wsi chcê w szczegól-
no�ci podziêkowaæ
ca³ej radzie so³eckiej
, paniom :Marzenie
Nêdza i Annie ̄ ynis
oraz panu Czes³awo-
wi Harlosowi. Po-
dziêkowania sk³adam tak¿e ksiêdzu proboszczowi Piotrowi Fur-
manowi, który od pocz¹tku by³ z nami. Figurka jest darem wspo-
mnianego proboszcza.

Bóg   zap³aæ  wszystkim ¿yczliwym ! So³tys Bogus³aw Granda
Zdjêcia  Kapliczka w ca³ej okaza³o�ci,  Prace monta¿owe Gran-

da Bogus³aw, Harlos Czes³aw  i Bogdan Ta³anda
                                                                      Bogus³aw Granda
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PARTNERSTWO RODZIN      G£UBCZYCE - ROCKENHAUSEN
 �Nasze partnerstwo trwaj¹ce  osiem lat  opiera³o siê na trzech

filarach, - politycznym - zainicjowanie  wspó³pracy samorz¹dów,
potem wspó³praca szkó³,  ostatnio wymiana m³odzie¿y. Dzi� bu-
dujemy czwarty filar - wspó³praca rodzin, bêd¹ca inicjatyw¹
oddoln¹, spo³eczn¹. Moja rola tym razem ogranicza siê do powi-
tania i po¿egnania Pañstwa. Resztê  czasu, od powitania do
po¿egnania, zagospodaruje Stowarzyszenie  Mieszkañców Miast
Partnerskich  G³ubczyce - Rockenhausen, któremu przewodni-
czy Christian Angne, bez mojej ingerencji� - powiedzia³ bur-
mistrz Karl-Heinz Seebald witaj¹c grupê g³ubczyckich rodzin.
Po czym zaprosi³ do wspólnego �niadania z nowo poznanymi
niemieckimi rodzinami które go�ci³y nas od 8-12 wrze�nia 2011r.
Dalsze nasze losy  powierzy³ panu Christianowi i pani Dorocie
t³umaczce - Polce ucz¹cej  jêzyka niemieckiego w tutejszej szko-
le, a  którzy wcze�niej odwiedzali G³ubczyce z m³odzie¿¹  w ra-
mach wspó³pracy  z Gimnazjum nr 1. Wspólny spacer ulicami
miasta sprzyja³ pierwszym kontaktom miedzy rodzinami i pozna-
niu  jego ciekawych obiektów i miejsc jak np. Muzeum Czasu-
Palatynackie Muzeum Zegarów Wie¿owych. Tu przed Muzeum
powsta³o pierwsze wspólne zdjêcie (foto str. 20). Niezwykle in-
teresuj¹c¹ kolekcjê zegarów  wie¿owych, jedn¹ z najwiêkszych
w Europie stworzy³ pasjonat Knut Deutschle. Tu mo¿na us³y-
szeæ piêciowiekowe ponad trzy metry wysokie zegary, zobaczyæ
i dotkn¹æ czasu lokalnego i w ka¿dym innym miejscu na �wiecie,
podziwiaæ najnowocze�niejszy i najdok³adniejszy w Europie ze-
gar astronomiczny, który pokazuje po³o¿enie s³oñca, ksiê¿yca,
planet i ponad 400 gwiazd. Dowiedzieæ siê dlaczego mamy pory
roku, jak funkcjonuj¹ zegary s³oneczne wielkie poziome, piono-
we na �cianach wie¿ i ma³e kieszonkowe podró¿ne. Dalej id¹c
przez park zamkowy mo¿na podziwiaæ  rze�by o które wzbogaca
siê miasto dziêki odbywaj¹cemu siê tu co dwa lata miêdzynaro-
dowemu sympozjum rze�biarzy. Wiekowy �redniowieczny Za-
mek  pe³ni³ funkcjê ratusza (dzi� hotel), na jego �cianie pozosta³
herb z  napisem  "Widzicie tu przodków z Rockenhausen wa-

szym sztandarem trzy k³osy zbo¿a niech Bóg wam ich nie szczê-
dzi i zapewni wieczny pokój"  Po obiedzie u rodzin  - ma³a sjesta
- i  udzia³ w uroczystej degustacji win  poprzedzaj¹cej  po nasze-
mu "do¿ynki" albo "�wiêto plonów" tu  w odniesieniu do wino-
brania, bo g³ówn¹ upraw¹ w tej okolicy s¹ winigrona. Gospoda-
rze-organizatorzy drugiego dnia postanowili pokazaæ go�ciom
Gminê. Zobaczyli�my jakie dochody mog¹ dawaæ nieu¿yteczne
grunty (5ha) po³o¿one na zboczach a  pokryte fotoogniwami
produkuj¹cymi  pr¹d elektryczny, farmy wiatrowe które u nas
wzbudzaj¹ tyle obiekcji (temu zagadnieniu warto  po�wiêciæ
osobny artyku³).(foto str. 20). Pe³ni wra¿eñ, zostali�my zapro-

szeni na podwieczorek w gospodarstwie agroturystycznym "Sa-
atgut"w trakcie którego podpisane zosta³o przez zarz¹dy obu
stowarzyszeñ  porozumienie o wspó³pracy rodzin  �wiadkiem
tego uroczystego aktu by³ burmistrz Karl-Heinz Seebald. Z na-
szej strony podpisy z³o¿yli Prezes Boles³aw Buniak, Sekretarz
Brygida Jung, skarbnik Beata Grochalska, zapisy porozumienia
uwierzytelni³a  t³umacz Bronis³awa Furtak. (foto str.20)

Dzieñ nastêpny, niedziela, przed po³udniem "zajêcia indywi-
dualne" lub wspólne z rodzinami goszcz¹cymi , po po³udniu

wspólne uczestnictwo w obchodach do¿ynkowych "�wiêtem Plo-
nów"  zwi¹zanym z winobraniem i "winopiciem" czyli degustacj¹
win. Gdyby porównaæ z nasz¹ tradycj¹ to nasze do¿ynki nale¿a³o-
by wzbogaciæ o "�wiêto chleba" z jego degustacj¹ i konkursem
na najsmaczniejszy. Ich  dwugodzinny korowód przez miasto to
po³¹czenie naszego z pochodem licealiów i do³o¿yæ prezentacjê
psów, koni, motocykli (foto), orkiestr dêtych, i najwa¿niejsze otwie-
ra go doro¿ka wioz¹ca starostê z królow¹ wina a za nimi pojazd z
którego rozdaj¹ lampki do wina do których bêd¹ nalewaæ "owoc
ca³orocznej pracy plantatorów winnic i wincerów" (foto), a w na-
szej strukturze by³oby "rolników i piekarzy". Imprezie trwaj¹cej
kilka dni towarzysz¹ "Jarmark Rolników" i liczne "inne towarzy-
sz¹ce" oraz wielkie namioty nakrêcaj¹ce  prawie przez ca³¹ dobê
biznes (foto str.20). Ostatni dzieñ zaplanowano nam rekreacyjnie
i s³usznie - wspólna wycieczka poci¹giem do miejscowo�ci zdro-
jowej Bad Kreuznach - obiad w pawilonie do¿ynkowym, wymiana
adresów (foto), po¿egnanie przez burmistrza w Sali Niebieskiej,
prezenty dla ka¿dej rodziny i �..rano powitanie naszych G³ub-
czyc. Westchnienie - wszêdzie dobrze , ale �..      Jan Wac
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu 8 listopada 2011 r.

odbêd¹ siê nastêpuj¹ce przetargi:
1/ I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y lo-

kalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 120,48 m2 po³o¿onego na I
piêtrze (77,17 m2)  i poddaszu (43,31 m2), mieszcz¹cego siê bu-
dynku mieszkalno-us³ugowym w zabudowie szeregowej przy
ul. Rynek nr 3 w G³ubczycach wraz z udzia³em w gruncie dzia³ki nr
372/3 wynosz¹cym 119/1000 czê�ci. Rok budowy 2008.

Cena wywo³awcza do przetargu wynosi  414.100,00  z³.
Wadium wynosi 45.000,00 z³.
2/ I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y lo-

kalu mieszkalnego nr 1  o powierzchni 128,22 m2 po³o¿onego na
I piêtrze (69,99 m2) i na poddaszu (58,23 m2), mieszcz¹cego siê
budynku mieszkalno-us³ugowym w zabudowie szeregowej przy
ul. Rynek nr 5 w G³ubczycach wraz z udzia³em w gruncie dzia³ki nr
372/3 wynosz¹cym 127/1000 czê�ci. Rok budowy 2008.

 Cena wywo³awcza do przetargu wynosi   440.500,00 z³.
Wadium wynosi 56.000,00 z³.
3/ I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y lo-

kalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 116,24 m2 po³o¿onego na I
piêtrze (64,08 m2) i na poddaszu (52,16 m2), mieszcz¹cego siê
budynku mieszkalno-us³ugowym w zabudowie szeregowej przy
ul. Rynek nr 9 w G³ubczycach wraz z udzia³em w gruncie dzia³ki nr
372/3 wynosz¹cym 115/1000 czê�ci. Rok budowy 2008.

Cena wywo³awcza do przetargu wynosi   399.600,00 z³ + VAT8%.
Wadium wynosi 50.000,00 z³.
4/ I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y lo-

kalu mieszkalnego nr 1  o powierzchni 137,49 m2 po³o¿onego na
I piêtrze (83,43 m2) i poddaszu (54,06 m2), mieszcz¹cego siê bu-
dynku mieszkalno-us³ugowym w zabudowie szeregowej przy
ul. Rynek nr 11 w G³ubczycach wraz z udzia³em w gruncie dzia³ki
nr 372/3 wynosz¹cym 136/1000 czê�ci. Rok budowy 2008.

 Cena wywo³awcza do przetargu wynosi  472.100,00 z³ + VAT8%.
Wadium wynosi 48.000,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu
najpó�niej w dniu 31 pa�dziernika 2011 r.

Szczegó³owe informacje nale¿y uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
w G³ubczycach ul.Niepodleg³o�ci nr 14 (pokój nr 20) - telefon
(77) 485 30 21 wewnêtrzny 222 i 223     lub w internecie na
stronie WWW.glubczyce.pl

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje
 o podaniu do publicznej wiadomo�ci poprzez wywieszenie na

tablicy og³oszeñ oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzê-
du Miejskiego  w G³ubczycach w dniu 14 wrze�nia 2011r. wykazów
obejmuj¹cych nieruchomo�ci przeznaczone do oddania w dzier¿a-
wê, po³o¿one w G³ubczycach przy:

-  Alei �l¹skiej, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów
  jako czê�æ dzia³ki nr 302/12;
- ul. K.Miarki, oznaczona wed³ug ewidencji gruntów
  jako   dzia³ka nr 542/17.

Sprzedam trzyletniego Kuca Feliñskiego
 z ca³ym wyposa¿eniem,

ma�æ jasnomyszata, wa³ach
tel. 724 462 682

 VIII OPOLSKI TURNIEJ TENISA
STO£OWEGO  OLIMPIAD SPECJALNYCH
28 wrze�nia 2011 roku na sali gimnastycznej Specjalnego

O�rodka Szkolno - Wychowawczego odby³ siê VIII Opolski
Turniej Tenisa Sto³owego Olimpiad Specjalnych.

Misj¹ Olimpiad
Specjalnych jest
zapewnienie oso-
bom z upo�ledze-
niem umys³owym
w wieku co naj-
mniej o�miu lat, ca-
³orocznego cyklu
treningów i zawo-
dów sportowych
w szeregu dyscy-
plin olimpijskich.
Zapewnia im to ci¹-
g³y rozwój spraw-
no�ci fizycznej,
daje mo¿liwo�æ demonstrowania odwagi, do�wiadczenia rado-
�ci i dzielenia siê nagrodami, umiejêtno�ciami i przyja�ni¹ z ro-
dzinami, innymi zawod-
nikami Olimpiad Spe-
cjalnych i spo³eczno-
�ci¹ lokaln¹. Przed za-
wodami zawodnicy
wypowiedzieli s³owa
przysiêgi Olimpiad
Specjalnych:

"Pragnê zwyciê¿yæ, lecz
je�li nie bêdê móg³ zwyciê-
¿yæ, niech bêdê dzielny w
swym wysi³ku".

W zawodach wziê³o udzia³ 42 zawodników, z 10 sekcji - zespo-
³ów szkó³ specjalnych, domów pomocy spo³ecznej i Srodowi-
skowego Domu Samopo-
mocy w Nowych Go³uszo-
wicach w którym powsta³a
sekcja tenisa:  Le�ne Skrza-
ty - Zawadzkie, Krzy� - Kê-
dzierzyn Ko�le, Karlusy -
Le�nica, Pantery - Czarno-
w¹sy,  Promyk - G³ogówek,
Iskra - Opole, Power - Prud-
nik,  Szczyg³y - Strzelce Opol-
skie, Power Team Soko³y - Nowe Go³uszowice, Je¿yk - G³ubczyce

Uroczysto�æ otwarcia zawodów zaszczycili swoj¹ obecno�ci¹,
kierownik o�wiaty Tomasz Señ, dyrektor ZSS Barbara Rosicka.

Zawody prowadzone by³y przez nauczycieli wychowania fi-
zycznego Tomasza Kiszczyka oraz Dariusza Sza³agana.

Sprawny przebieg imprezy mo¿liwy by³ dziêki pomocy wolon-
tariatu Liceum Ogólnokszta³c¹cego z G³ubczyc,  m³odzie¿ sê-
dziowa³a mecze oraz sprawowa³a opiekê nad zawodnikami. Im-
preza przebiega³a w mi³ej i sympatycznej atmosferze.

Po d³ugiej i wyczerpuj¹cej walce zawodnicy zostali poczêsto-
wani ciep³ym posi³kiem. Ka¿dy zawodnik otrzyma³ medal oraz
ka¿da sekcja otrzyma³a dyplom za udzia³,  rakietki i pi³eczki do
gry. Nagrody zosta³y ufundowane przez Starostwo Powiatowe
oraz stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska-opolskie.

                                                                   Dariusz Sza³agan
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Trudno dok³adnie okre�liæ moment w którym "narodzi³ siê"
pomys³ zorganizowania pikniku. Najwa¿niejsze by³o wtedy to,
aby zbli¿yæ do siebie uczestników �rodowiskowego Domu Sa-
mopomocy oraz mieszkañców wsi Nowe Go³uszowice, potem po-
jawi³ siê pomys³, aby rozszerzyæ t¹ imprezê na skalê gminn¹, a
nawet powiatow¹. A potem� gdy ju¿ przybêdzie tak wiele osób�
Trzeba te osoby zjednoczyæ czym�, a mo¿e kim� jeszcze� I ca³emu
piknikowi zaczê³a przy�wiecaæ idea, która sta³a siê najwa¿niejsza.

Zbieramy pieni¹¿ki dla Kamila Sawickiego!!!
Kamil jest dziewiêcioletnim ch³opcem, mieszkañcem wsi Mo-

kre Kolonia (gmina G³ubczyce), który od ponad roku choruje na
ch³oniaka z³o�liwego.  I sta³o siê!!!

17 wrze�nia 2011r. o godz. 14.00 piknik siê rozpocz¹³.
 Wszystkich go�ci przywita³a³y panie - kierownik �DS w No-

wych Go³uszowicach  Bo¿ena Zimny  i so³tys Nowych Go³uszo-
wic Krystyna Warzecha.

Po oficjalnym rozpoczêciu zatañczy³y dla wszystkich dzieci z
zespo³u Rogal Dance Center, prowadzonego przez  Tomasza Na-
roga.  Nastêpnie odby³y siê rozgrywki sportowe pomiêdzy do-
browolnie zorganizowanymi dru¿ynami, a tak¿e dla osób indywi-

dualnych. Du¿¹ atrakcj¹ popo³udnia by³ mecz  siatkówki, rozgry-
wany miêdzy radnymi gminy G³ubczyce, których wsparli funk-
cjonariusze z KPP w G³ubczycach,  a dru¿yn¹ z³o¿on¹ z pracowni-
ków �DS i mieszkañców wsi Nowe Go³uszowice. Na czele dru¿yny
samorz¹dowców stan¹³  Burmistrz  Jan Krówka, a tu¿ przy Jego
boku gra³  zastêpca  Mariusz Mróz.

Oko³o godziny 17 pojawi³ siê Kamil. Wszed³ na teren imprezy z
najbli¿sza rodzin¹, niemal przez nikogo niezauwa¿ony.  Ucieszy-
li�my siê bardzo widz¹c Go w�ród nas, bo kilka dni wcze�nie
dowiedzieli�my siê, ¿e 16. wrze�nia obchodzi³ swoje dziewi¹te
urodziny i mieli�my dla Kamila niespodziankê. By³ tort, prezenty i
oczywi�cie g³o�ne i bardzo radosne STO LAT, które �piewali wszy-
scy. Niektórzy mniej, niektórzy bardziej wzruszeni, a Kamilek
u�miechniêty, chocia¿ jak pó�niej przyzna³ bardzo zaskoczony.

O 18.00 rozpoczê³a siê aukcja przedmiotów, z której dochód
przeznaczony zosta³ na rzecz Kamila. Najcenniejszy okaza³ siê
"Kosz z ¿ywno�ci¹ ekologiczn¹", potem koszulka olimpijczyka

Przemys³awa Wachy z olimpiady w Pekinie, kolacja w Hotelu
Domino, SPA w pude³ku, czyli zestaw talonów na zabiegi upiêk-
szaj¹ce oraz tort.

Oprócz aukcji odby³a siê te¿ loteria fantowa, w której ka¿dy los
wygrywa³, a g³ówn¹ nagrod¹ by³ kosz s³odyczy z Mieszka. Przez
ca³y czas trwania pikniku sprzedawane by³o ciasto i chleb ze
smalcem a przy stoiskach sta³y puszki do których ka¿dy chêtny
móg³ wrzuciæ pieni¹dze dla Kamila. Nie zabrak³o równie¿  atrakcji
dla dzieci (malowanie twarzy, zje¿d¿alnie, basen z kulkami i inne)

Podczas imprezy przygrywa³ zespó³ Comfort, a tañce trwa³y do
pó�nego wieczora.

Uda³o nam siê zebraæ kwotê 3056,98 z³. 1000 z³ pochodzi³o z
aukcji, 52,98 ze zbiórki do puszek, a 1535 z loterii fantowej.

Jako organizatorzy chcieliby�my szczególnie podziêkowaæ
Komendzie Powiatowej Policji w G³ubczycach za to, ¿e u�wietnili
nasz piknik pokazem psów policyjnych oraz za to, ¿e "wysta-
wili" do rywalizacji sportowej swoj¹ dru¿ynê.  Dziêkujemy rów-
nie¿ firmie PKS G³ubczyce za wypo¿yczenie ³awek i sto³ów, a
Us³ugom Komunalnym w G³ubczycach za przewiezienie po-
trzebnego sprzêtu.

W przygotowaniu pikniku pomog³o nam wiele dobrych i odda-
nych sprawie ludzi i im wszystkim za po�rednictwem G³osu G³ub-
czyc chcieli�my bardzo podziêkowaæ, a s¹ to:

W³a�ciciele Hotelu Domino w G³ubczycach, pani Katarzyna
Sobczyk - Lenart z firmy "Ale fajnie",  so³tys wsi Braciszków  pan
Krzysztof Fedorowicz, pan Piotr Wojtas (EMB Studio), pan Bar-
t³omiej Cybulski, w³a�ciciel firmy Habitus, pani Ma³gorzata Pesz-
ko, NZOZ Dom Med., pani Beata Adamska, pan Sebastian Ku-
rek, so³ectwo wsi G³ubczyce Sady, firma Colgate - Palmolive, pani
Ewa Prassol, pan Karol Galara, pan Krzysztof Jarosz, pani Anna
Bednarz, pan Janusz Baczkur, pani Joanna Binczarowska z Agen-
cji Reklamy Joker, pani Agnieszka Krawiec z salonu kosmetycz-
nego Wiktoria,  pani Ma³gorzata Biernacka, pani Anna Sma�,
Radio Opole, pani Anita Bryl z Ku�ni Reklamy, firma Toi Toi Opo-
le, Zespó³ Szkó³ z Pietrowic, pan Zbigniew Antoszczyszyn, pan
Andrzej Siekierczyñski, pan Piotr Sza³ankiewicz, pan Grzegorz
Nobis, firma Candela, pani Anna Wójcik z Dêbicy, pani Edyta
Medyñska, TV G³ubczyce, pan Micha³ Smagowicz z firmy Moje
Inspiracje, pani Jolanta Jasiñska z firmy Inco-Veritas, pani Magdale-
na Puczyñska z firmy Adecor, pan Rafa³ Malik - pizzeria Cafe Paradi-
so, pan Stanis³aw Borszowski, pani Adriana Kobeluch, pani Kata-
rzyna Stêpnik oraz wiele osób, które chcia³y pozostaæ anonimowe.

                                                                            Ewa  Bartusik

I PIKNIK INTEGRACYJNY W NOWYCH GO£USZOWICACH
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W okresie od 19 do 25 wrze�nia br.KPPSP G³ubczycach
zanotowa³a ogó³em 12 zdarzeñ, w tym 5 po¿arów oraz 7 miej-
scowych zagro¿eñ.

22 wrze�nia o godz. 1:06 w G³ubczycach na ul. Wroc³awskiej
dosz³o do wypadku drogowego. Samochód osobowy marki Audi
wjecha³ w ogrodzenie. Po przybyciu na miejsce stra¿acy stwier-
dzili, ¿e samochód jest zamkniêty i nie ma w nim osób poszkodo-
wanych. Na miejscu by³ ju¿ patrol Policji. Dzia³ania stra¿aków
polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³¹czeniu pr¹du
od akumulatora, zakrêceniu butli z gazem oraz neutralizacji p³y-
nów eksploatacyjnych przy pomocy sorbentów.

Tego samego dnia o godz. 11:53 w G³ubczycach na ul. Garbar-
skiej przybyli na wezwanie stra¿acy stwierdzili niewielkie zady-
mienie w pomieszczeniu mieszkalnym. Prawdopodobn¹ przy-
czyn¹ zadymienia by³o cofniêcie siê dymu z pieca kaflowego.
Przy u¿yciu miernika zbadano powietrze, lecz nie stwierdzono
niebezpiecznych gazów. Nastêpnie pomieszczenia zosta³y prze-
wietrzone.

23 wrze�nia o godz. 20:15 w G³ubczycach na ul. Ko³³¹taja
dosz³o do potr¹cenia pieszego przez samochód osobowy Opel
Corsa. Poszkodowany pieszy to ch³opiec w wieku 14 lat. W
wyniku potr¹cenia dozna³ on ogólnych pot³uczeñ i otarcia na-
skórka ³okcia lewej rêki. Na miejsce zdarzenia przyby³ równie¿
zespó³ pogotowia ratunkowego, który udzieli³ poszkodowane-
mu pierwszej pomocy.

Ponadto stra¿acy dwukrotnie byli wzywani przez Policjê do
pomocy w otwarciu drzwi do mieszkania. Pierwsze zdarzenie mia³o
miejsce w Kietrzu przy ul. Fabrycznej, a drugie w G³ubczycach
przy ul. Powstañców. Stra¿acy usuwali równie¿ gniazdo szer-
szeni, a tak¿e raz zostali zadysponowani do usuniêcia rozsypa-
nego zbo¿a na ul. Plebiscytowej w G³ubczycach.

W minionym tygodniu zanotowali�my tak¿e cztery po¿ary.
Pali³a siê sucha trawa, �ciernisko, sterta s³omy w Nowosadach
oraz drzewo.

20 wrze�nia go�cili�my w naszej komen-
dzie pracowników Powiatowej Stacji Sani-
tarno Epidemiologicznej (foto) z G³ubczyc.
Celem spotkania by³o zapoznanie pracow-
ników SANEPID'u z ubraniami gazoszczel-
nymi oraz aparatami powietrznymi wykorzy-
stywanymi przez stra¿aków do dzia³añ ra-
towniczo - ga�niczych. By³o to pierwsze

spotkanie zapocz¹tkowuj¹ce szereg szkoleñ, których zwieñcze-
niem bêd¹ wspólne æwiczenia na wybranym obiekcie. G³ównym
zagadnieniem æwiczeñ bêdzie podjêcie niebezpiecznej przesy³ki.

 KPP Stra¿y Po¿arnej
24 wrze�nia, na stadionie w Branicach przeprowadzone zo-

sta³y Powiatowe Zawody Sportowo Po¿arnicze (foto).

W zawo-
dach star-
t o w a ³ o
ogó³em 14
dru¿yn, w
tym 8 mê-
skich - gru-
pa A oraz 6
kobiecych
- grupa C.
Z a w o d y
rozegrane
zosta³y w
d w ó c h
konkuren-
c j a c h
tj.sztafeta
po¿arnicza
7x50 m z przeszkodami, æwiczenie bojowe.

Klasyfikacja generalna zawodów
w gr. A - mê¿czyzn przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
1. miejsce OSP Baborów,
2. miejsce OSP Zubrzyce,
3. miejsce OSP Nasiedle,
4. miejsce OSP Bliszczyce II,
5. miejsce OSP Bliszczyce I,
6. miejsce OSP Dzier¿ys³aw,
7. miejsce OSP Raków,
8. miejsce OSP Nowa Wie�.
Klasyfikacja generalna zawodów w gr. C - kobiet przedstawia-

³a siê nastêpuj¹co:
1. miejsce OSP Dzier¿ys³aw,
2. miejsce OSP Baborów,
3. miejsce OSP Lewice,
4. miejsce OSP Kietrz,
5. miejsce OSP Lisiêcice,
6. miejsce OSP Zawiszyce.
Zwyciêzcom w obu kategoriach raz jeszcze gratulujemy.
Kolejne zawody szczebla powiatowego odbêd¹ siê zgodnie z

Regulaminem za dwa lata.
Zdjêcia z zawodów udostêpni³ ich autor  Krzysztof Ho³ownia.
             Sporz¹dzi³ :m³. bryg. mgr in¿. Wojciech Semeniuk
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Z A P R O S Z E N I E     N A    P R O M O C J Ê     K S I ¥ ¯ K I

 KRESOWIANIE NA  �L¥SKU OPOLSKIM
9.10 - 10.10.2011 r.

Organizator:       Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"
 Oddzia³ w Opolu

         Komitet honorowy:
Wies³awa Pi¹tkowska-Stepaniak  (Uniwersytet Opolski),

Urszula Zaj¹czkowska (Muzeum �l¹ska Opolskiego),
Tadeusz Chrobak (Wojewódzka Biblioteka Publiczna),

Jaros³aw Ga³êza (Muzeum Wsi Opolskiej),
Krzysztof Malik i Agata Zagórowska (Politechnika Opolska),

Teresa Przebindowska (Dom Z³otej Jesieni),
Henryka Mikosza  (Szko³a Muzyczna)

Andre Skibniewski (Fujifilm Manufacturing Europe B.V.)

PROGRAM  PROMOCJI
9.10   NIEDZIELA

godz. 18.00 - Msza �w. w intencji Kresowian, Ko�ció³ pw. Matki Boskiej Bolesnej
10.10   PONIEDZIA£EK

Opole - "Ostrówek", Sala konferencyjna Urzêdu Marsza³kowskiego
Prowadzenie spotkania: Andrzej Mikosza

10. 00 - Wystêp artystów z Kamieñca Podolskiego
10.20  - S³owo wstêpne:  Marsza³ek Województwa Opolskiego,

Rektor Politechniki Opolskiej
S³owo od Redakcji monografii Kresowianie na �l¹sku Opolskim

10.45 -  Dyskusja - Spotkanie kultur  na �l¹sku Opolskim
Prowadzenie: Janusz Wójcik

 Udzia³ bior¹: prof. Teresa Smoliñska; prof. Stanis³aw S. Nicieja;
 ks. inf. Edmund Podzielny; pose³ Ryszard Galla; dr Adam Wierciñski

 Go�æ specjalny: ks. Roman Twaróg z Kamieñca Podolskiego
 G³osy pokoleñ:  Józef Lewczak, Andrzej Skibniewski, Sylwia Socha

12.15 -  Prezentacje:  film "Miasteczka kresowe",  wystêp zespo³u "Grodziec"
17. 00 - Pañstwowa Szko³a Muzyczna im. F. Chopina, ul. Strzelców Bytomskich

Uroczysty Koncert  pt. "Rubinowa broszka" -  na motywach kresowych
Imprezy towarzysz¹ce

Wystawa fotografii: �ladami Jana III Sobieskiego  ze zbiorów Stowarzyszenia "Wspólnota Pol-
ska" Oddzia³ w Opolu - Pañstwowa Szko³a Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Opolu
Wystawa: Stanis³awów - Stanis³aw - Iwano-Frankiwsk. Kulturowe partnerstwo Wojewódzkiej

Biblioteki Publicznej  w Opolu i Obwodowej Publicznej Biblioteki Naukowej
      w Iwano-Frankiwsku - Wojewódzka Biblioteka Publiczna  w Opolu

Wystawa: Powojenne Opole - Muzeum �l¹ska Opolskiego
Wystawa: Kresowe krajobrazy w poezji Juliusza S³owackiego   ze zbiorów Stowarzyszenia

 Wspólnota Polska Oddzia³ w Opolu - Szko³a Wy¿sza im. Bogdana Jañskiego w Opolu
Patronat: Marsza³ek Województwa Opolskiego

i Rektor Politechniki Opolskiej

W PA�DZIERNIKU PROMOCJA KSI¥¯KI
ODBÊDZIE SIÊ W G£UBCZYCACH

 - SZCZEGÓ£Y NA PLAKATACH
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ZASADY PRZYZNAWANIA
 I WYP£ATY RENT RODZINNYCH
       Ustawa z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu spo-

³ecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 50, poz. 291 z pó�. zm.)
w art. 29 wymienia cz³onków rodziny zmar³ego emeryta lub
rencisty oraz ubezpieczonego uprawnionych do renty rodzin-
nej. S¹ to:

- dzieci w³asne, dzieci drugiego ma³¿onka oraz dzieci przyspo-
sobione,

- przyjête na wychowanie i utrzymanie przed osi¹gniêciem pe³-
noletnio�ci ( tak¿e w ramach

rodziny zastêpczej) - wnuki, rodzeñstwo i inne dzieci,
- ma³¿onek ( wdowa, wdowiec),
- rodzice, w tym równie¿ ojczym i macocha oraz osoby przy-

sposabiaj¹ce.
Wy¿ej wymienione osoby musz¹ jednak spe³niaæ warunki do uzyska-

nia takiej renty w my�l przepisów emerytalnych zawartych w ustawie z
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych (t.j. Dz.U. z 2009r, Nr 153, poz.1227 z pó�. zm.).

Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, je¿eli w chwili �mierci
mê¿a osi¹gnê³a wiek 50 lat lub by³a niezdolna do pracy (ca³kowi-
cie niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym) albo wychowu-
je co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeñstwa uprawnio-
ne do renty rodzinnej po zmar³ym mê¿u, które nie ukoñczy³o 16
lat, a w przypadku kszta³cenia siê w szkole - 18 lat ¿ycia, a tak¿e
wtedy, gdy sprawuje opiekê nad dzieckiem uznanym za ca³kowi-
cie niezdolne do pracy (ca³kowicie niezdolne do pracy w gospo-
darstwie rolnym) uprawnionym do renty rodzinnej.

Uprawnienia do renty rodzinnej daje wdowie równie¿ spe³nie-
nie wymaganego warunku wieku lub niezdolno�ci do pracy (ca³-
kowitej niezdolno�ci do pracy w gospodarstwie rolnym) w okre-
sie nie d³u¿szym ni¿ 5 lat od �mierci mê¿a lub od zaprzestania
wychowywania dzieci, wnuków lub rodzeñstwa.

Ma³¿onka rozwiedziona oraz wdowa, która do dnia �mierci mê¿a
nie pozostawa³a z nim we wspólno�ci ma³¿eñskiej, ma prawo do
renty rodzinnej, je¿eli oprócz spe³nienia warunków przedstawio-
nych powy¿ej, mia³a w dniu �mierci mê¿a prawo do alimentów z
jego strony ustalone wyrokiem lub ugod¹ s¹dow¹.

Te same zasady stosuje siê  wobec wdowca. �wiadczenie nie
przys³uguje w razie �mierci partnera w konkubinacie.

Dzieci maj¹ prawo do renty rodzinnej do ukoñczenia 16 lat, a
po osi¹gniêciu tego wieku - nie d³u¿ej ni¿ do osi¹gniêcia 25 lat
¿ycia pod warunkiem nauki w szkole oraz bez wzglêdu na wiek,
je¿eli sta³y siê ca³kowicie niezdolne do pracy przed 16 rokiem
¿ycia. W przypadku osi¹gniêcia przez dziecko wieku 25 lat na
ostatnim roku studiów w szkole wy¿szej prawo do renty przed³u-
¿a siê do ukoñczenia tego roku studiów.

 Przez naukê w szkole rozumie siê zarówno kszta³cenie w for-
mach szkolnych (szko³y podstawowe, gimnazja, szko³y ponad-
gimnazjalne, publiczne i niepubliczne, pañstwowe i prywatne),
jak i kszta³cenie w formach pozaszkolnych (studia podyplomo-
we, kursy i seminaria trwaj¹ce co najmniej 3 miesi¹ce). Uprawnie-
nia do renty rodzinnej przys³uguj¹ równie¿ dzieciom kszta³c¹cym
siê za granic¹. Przepisy uwzglêdniaj¹ tak¿e ró¿norodno�æ form
kszta³cenia przewidzianych w naszym systemie szkolnictwa - szko-
³y stacjonarne, wieczorowe, zaoczne, korespondencyjne.

Renta rodzinna przys³uguje przez ca³y okres roku szkolnego
(akademickiego), ³¹cznie z okresem wakacji. Rok szkolny dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych trwa od wrze�nia do koñca
sierpnia natomiast dla studentów od pa�dziernika do koñca wrze-
�nia. W okresie przebywania na urlopie dziekañskim student za-

chowuje prawo do renty rodzinnej bez wzglêdu na przyczyny,
które by³y powodem ubiegania siê o ten urlop.

Dokumentem niezbêdnym do ustalenia przez organ rentowy, i¿
dziecko uczêszcza do szko³y jest za�wiadczenie szkolne. Winno
ono zawieraæ imiê, nazwisko i datê urodzenia ucznia a tak¿e infor-
macjê, do której klasy uczêszcza w danym roku szkolnym oraz
datê programowego ukoñczenia nauki. Znajomo�æ przez organ
rentowy daty programowego ukoñczenia nauki przez dziecko
umo¿liwi przyznanie renty na ca³y okres nauki, a uprawniony nie
bêdzie zmuszony dostarczaæ nowych za�wiadczeñ na ka¿dy ko-
lejny rok szkolny.

Osobom, które ukoñczy³y naukê w szkole ponad gimnazjalnej i
przed³o¿y³y za�wiadczenie szko³y wy¿szej potwierdzaj¹ce fakt przy-
jêcia na uczelniê, gdy nauka rozpoczyna siê od pa�dziernika, bêdzie
nadal wyp³acana renta rodzinna pod warunkiem, i¿ do koñca pa�-
dziernika przed³o¿¹ za�wiadczenie o podjêciu nauki w szkole wy-
¿szej. W przeciwnym razie wyp³ata renty zostanie wstrzymana a
organ rentowy za¿¹da zwrotu nienale¿nie pobranego �wiadczenia.

Osoby uprawnione do renty rodzinnej, które osi¹gaj¹ przychody
z tytu³u zatrudnienia winne o tym fakcie powiadomiæ KRUS, który
zbada czy ze wzglêdu na miesiêczn¹ wysoko�æ przychodu renta
rodzinna powinna zostaæ zawieszona, czy te¿ nie. Natomiast do koñ-
ca lutego nastêpnego roku osoby te s¹ zobowi¹zane do przedsta-
wienia za�wiadczenia z zak³adu pracy o wysoko�ci osi¹gniêtego
przychodu w roku ubieg³ym w rozbiciu na poszczególne miesi¹ce.

Je¿eli osoba uprawniona do renty rodzinnej stanie siê sierot¹
zupe³n¹, przys³uguje jej dodatek do renty, którego wysoko�æ od
marca br. wynosi 350 z³ 94 gr. Do renty rodzinnej przys³uguje
tak¿e dodatek pielêgnacyjny dla osób z orzeczon¹ niezdolno�ci¹
do samodzielnej egzystencji i wynosi on od marca br. 186 z³ 71 gr

             Dyrektor  OR  KRUS w Opolu  Jan Krzesiñski
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HARCERSKA  AKCJA  LETNIA  2011
 W ramach HAL 2011 odby³y siê trzy  tur-

nusy kolonii harcerskiej w Dar³ówku Wschod-
nim w O�rodku Wczasowo - Wypoczynko-
wym "Urszula", w której uczestniczy³o 150
harcerzy oraz dzieci i m³odzie¿y niezrzeszonej
w ZHP.

Kadra I turnusu: Komendant kolonii - phm.
Damian Mojzyk, dru¿ynowi: phm. Katarzyna
Mojzyk, phm. Gra¿yna Olszewska-Liczkow-
ska, pwd. Justyna Liczkowska.

Kadra II turnusu: Komendant kolonii - phm.
Józef Kaniowski, dru¿ynowi: phm. Beata Kaniowska, pwd. Ka-
tarzyna Bluj, pwd. Anna Liphardt. Kadra III turnusu: Komen-
dant kolonii - phm. Ewa Pi¹tkowska, dru¿ynowi: phm.Miros³aw
Smaha, pwd. Gabriela Smaha, pwd. Ma³gorzta Bia³ek.

Przedsiêwziêcie to zosta³o zrealizowane dziêki pomocy finan-
sowej: Urzêdu Miejskiego, Komisji ds. Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych,  Kuratorium O�wiaty, sponsorów oraz lu-
dzi dobrej woli.

Nieobozowa Akcja Letnia odby³a siê w miesi¹cu sierp-
niu.  Komenda Hufca  przy pomocy sponsorów oraz zaanga¿o-
waniu wielu osób zorganizowa³a stanicê w �ciborzycach Ma-
³ych. Opiekê nad uczestnikami Stanicy sprawowa³a kadra in-
struktorska naszego hufca w osobach:

Dh. Beata Kaniowska, dh Józef Kaniowski, dh Katarzyna Moj-
zyk, dh Damian Mojzyk, dh. Jolanta Wojnarska, dh. Jan Wojnar-
ski, dh. Aurela Gu¿da, dh Agnieszka Zapotoczna, dh. Ma³gorza-
ta Bia³ek. Podczas biwaków organizowano przede wszystkim
wycieczki krajoznawcze m in. do Opolskiego ZOO i Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Opolu. W trakcie pobytu w Stanicy organizo-
wano zabawy, gry terenowe, rajdy piesze, ogniska, podczas któ-
rych m³odzie¿ integrowa³a siê ze spo³eczno�ci¹ lokaln¹. W ca³ej
akcji NAL wziê³o udzia³ ponad 320 uczestników. Wszystkim In-
struktorom, kadrze ZHP, przyjacio³om harcerstwa oraz sponso-
rom Komenda Hufca ZHP sk³ada serdeczne podziêkowania.

Uroczysto�æ �wiêta Wojska Polskiego  obchodzi-
li�my 15.08.2011r. oraz �wiêto Wniebowziêcia Naj�wiêt-
szej Marii Panny.  Uroczysto�æ rozpoczê³a siê w Ko�ciele Para-

fialnym NNMP
Msz¹ �w., po której
wszyscy przeszli
przed Pomnik Czy-
nu Zbrojnego, gdzie
odby³ siê uroczysty
apel, w którym
uczestniczy³y w³a-
dze samorz¹dowe,
harcerze, zwi¹zki
kombatanckie, pocz-
ty sztandarowe oraz
spo³eczno�æ miejska

G³ubczyc. Po zakoñczeniu uroczystego apelu nast¹pi³o z³o¿enie
kwiatów przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego w G³ubczycach.

Podsumowanie Harcerskiej Akcji Letniej -  odby³o
siê  26.08.2011r. w Stanicy w �ciborzycach Ma³ych. W uroczy-
sto�ci wziê³y udzia³ w³adze samorz¹dowe na czele z Burmistrzem
Janem Krówk¹, oraz przewodnicz¹cy Rady Kazimierz Naumczyk,
Radny Adam Buchaniec i przedstawiciele Policji.

                                                                        Justyna Popczyk

Harcerski Piknik Kolejowy "�CITOR 2011" -
15.08.2011r.   zorganizo-
wany przez Komendê
Hufca ZHP. Impreza od-
by³a siê na nieczynnej
ju¿ stacji kolejowej w
�ciborzycach Ma³ych,

gdzie na-
s t ¹ p i ³ o
p r z e d -
stawie-
nie za-
proszo-

nych go�ci. W imprezie uczestniczy³y w³adze samorz¹dowe po-
wiatu i gminy G³ubczyce, przedstawiciele w³adz lokalnych, kole-
jarze, drezyniarze, harcerze oraz spo³eczeñstwo lokalne. Wszyst-
kim, którzy pomogli w organizacji tej imprezy Komenda Hufca
ZHP w G³ubczycach sk³ada serdeczne podziêkowania.

XIII RACIBORSKI RAJD ROWEROWY TRZE¯WO�CIOWY
IM. JANA PAW£A II NA CHWILÊ WYTCHNIENIA ZATRZY-
MA£ SIÊ W CH£ODZIE SALI POD ANIO£EM W G£UB-

CZYCKIM RATUSZU. PO WSPÓLNYM ZDJÊCIU �ODDA£
SIÊ W OPIEKÊ� KOLEGOM Z KLUBU KTÓRZY ZADBALI

O WIKT ... I NIE TYLKO.
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INFORMACJA  Z PRZEBIEGU   WYPOCZYNKU LETNIE-
GO  DZIECI  I  M£ODZIE¯Y ZORGANIZOWANEGO

NA TERENIE POWIATU G£UBCZYCKIEGO W 2011 R.
       W 2011r. przeprowadzono ocenê wymagañ higienicznych

i zdrowotnych w 7 placówkach  zorganizowanego wypoczynku
dzieci i m³odzie¿y. W okresie letnim z ró¿nego rodzaju form
wypoczynku korzysta³o 217 dzieci i m³odzie¿y.

 Wypoczynek dzieci i m³odzie¿y organizowany by³ zarówno w
miejscu zamieszkania /na bazie szkó³ oraz �wietlicy �rodowisko-
wej w Baborowie/, jak i w formie wyjazdowej /biwaki w Stanicy
Harcerskiej w �ciborzycach Ma³ych/.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom wypoczynku wiele atrak-
cji typu: gry i zabawy, konkursy plastyczne, turnieje; pi³karzy-
ków, ping - pong'a, " karaoke - Mam talent", wycieczki jedno-
dniowe do zoo, Stra¿y Po¿arnej w Opolu, Pogotowia Ratunko-
wego w G³ubczycach, Muzeum Ziemi G³ubczyckiej, Górê �w.
Anny, Biskupi¹ Kopê.

Sprawowany nadzór sanitarny w placówkach wypoczynku
dzieci i m³odzie¿y polega³ na kontroli warunków jakie powinny
spe³niaæ placówki wypoczynku w zakresie bezpieczeñstwa sani-
tarnego, zdrowotnego i higieny zgodnie z obowi¹zuj¹cymi  prze-
pisami.W tym zakresie przeprowadzono 10 kontroli. Organizato-
rzy, którzy zg³osili placówki wypoczynku letniego spe³niali okre-
�lone przepisami wymagania:

- zapewnili odpowiednie warunki zdrowotne w zakresie stanu
sanitarno-technicznego pomieszczeñ i otoczenia, - zatrudnieni pra-
cownicy posiadali wymagan¹ dokumentacjê medyczn¹, - uczestni-
cy wypoczynku posiadali kartê kwalifikacyjn¹ uczestnika

W trakcie wypoczynku nie stwierdzono urazów, zachorowañ,
wypadków oraz zatruæ pokarmowych. W jednym przypadku or-
ganizator wypoczynku nie dokona³ zg³oszenia formy wypoczyn-
ku do Opolskiego Kuratora O�wiaty.

 Prowadzono dzia³ania o�wiatowo-zdrowotne  i promuj¹ce zdro-
wie i bezpieczeñstwo w formie pogadanek, pokazu I pomocy
przedmedycznej, prezentacji multimedialnej, konkursu plastycz-
nego. Uczestnicy otrzymywali materia³y edukacyjne w formie
ulotek na temat bezpiecznego opalania, bezpiecznej ¿ywno�ci,
kodeks zdrowego ¿ycia, zapobiegania kleszczowemu zapaleniu
mózgu, nara¿aniu na bierne palenie

PP Inspektor  Sanitarny w G³ubczycach
Alina Mazur-Ciapa

W Kaliszu odby³ siê (24.09.2011r ) Puchar Polski w Karate
WKF. W zawo-
dach startowa-
³o 300 zawod-
ników z 38 klu-
bów. LZS Kara-
te-Do G³ubczy-
ce reprezento-
wali: Klaudia
Bociek, Tymo-
teusz Tobia-
siñski, Szymon
Cie�lik, Maciej
Kowalczyk,

Alan  Orzechowski oraz Ja-
kub Patryjach. Maciej Ko-
walczyk w kata zdoby³ z³oty
medal, Szymon Cie�lik w
kata zdoby³ srebrny medal,
Klaudia Bociek w kumite
zdoby³a br¹zowy medal. O
medal otar³ siê Tobiasiñski
wygrywaj¹c dwie walki i
dwie przegra³. Jedn¹ walkê
wygra³ równie¿ Jakub Patry-
jach.Wyniki naszych karate-

ków w tak wa¿nej imprezie nale¿y uznaæ za szczególnie udane.

PUCHAR POLSKI

 G³ubczyccy strzelcy na zaproszenie Okrêgowego Inspek-
toratu S³u¿by Wiêziennej w Opolu wziêli udzia³  18 wrze�nia
w XI miedzynarodowym seminarium sztuk walki i technik
interwencyjnych w Nysie.

Podczas wyczerpuj¹cych treningów strzelcy mogli przy-
swoiæ sobie wiedzê  z technik samoobrony wykorzystywa-
nych przez europejskie s³u¿by mundurowe, by³o to ju¿ trze-
cie seminarium g³ubczyckich strzelców.

Zajêcia prowadzili: m.in.prezes Polskiego Centrum Jiu -Jut-
su Marek Rudzik 10 Dan, soke IMCF Miros³aw Ku�nik 10
Dan, Cezary Pryga 5 Dan Modern Combat, hanshi Jacek Chê-
ciñski 8 Dan Keisatsu- Jitsu oraz soke Philippe Floch 10 Dan.

Tego typu zajêcia, jak zawsze, wywo³uj¹ silne wrzenia na
g³ubczyckich strzelcach w zwi¹zku z tym ju¿ siê przygoto-
wuj¹ do kolejnego seminarium sztuk walki w Nysie.

                                                                        Grzegorz

SEMINARIUM SZTUK WALKI
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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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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. Niepodleg³o�ci 14,

Urz¹d Miejski, p. 24, II p., tel. 77 485-30-21
e-mail janwac@o2.pl

Materia³y zamówione i niezamówione przyjmujemy
 do 10 ka¿dego miesi¹ca. Materia³y mo¿na zostawiaæ równie¿

w sekretariacie Urzêdu Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci 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 tre�æ zamieszczonych og³oszeñ i reklam.
Numery archiwalne GG od 2006 r. - www.glubczyce.pl,

wszystkie GG oraz Kalendarze G³ubczyckie na

http://www.sbc.org.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=67
Druk - WIE-DRUK, ul. Królowej Jadwigi 1/29, 42-500 Bêdzin,

tel.604 257 694, www.wie-druk.pl

 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 dzia³alno�ci Biblioteki

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

Mo¿na znale�æ tam katalogi online, aktualno�ci,
wydarzenia, opinie, statystyki itp.

INFORMACJA
DLA OSÓB W KRYZYSIE EMOCJONALNYM

 TELEFON  ZAUFANIA  DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y

TEL. 116 111 pon. - pi¹tek godz.16.00-20.00
TELEFON ZAUFANIA DLA  DOROS£YCH

TEL. 116 123  pon. - pi¹tek godz. 14.00 - 22.00
 Telefony s¹ bezp³atne ze wszystkich sieci telefonów

 komórkowych i stacjonarnych.
Pod wymienionymi numerami mo¿na uzyskaæ dora�n¹

pomoc profesjonalistów w sytuacjach kryzysowych,
np. przemoc w rodzinie, uzale¿nienia

 i inne emocjonalnie trudne sytuacje ¿yciowe.

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

HUFIEC PRACY 8-1 w G³ubczycach
OFERTA  EDUKACYJNA

NA ROK SZKOLNY 2011/2012
Oferta skierowana jest do m³odzie¿y w wieku 15 - 18 lat.
Kszta³cenie ogólne obejmuje kl. II i kl. III Gimnazjum z

Oddzia³em Przysposabiaj¹cym do Zawodu.
 Przyuczenie do wykonywania  zawodu odbywa siê
na zasadzie p³atnych praktyk w zak³adach pracy.
M³odzie¿ kszta³ci siê w nastêpuj¹cych zawodach:

 piekarz, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych,
murarz, sprzedawca, kucharz ma³ej gastronomii, stolarz.

Informacji udziela:
Hufiec Pracy 8-1, ul. Ko�ciuszki 24 (MOK II piêtro)
e-mail: wychowawcy2@tlen.pl, nr tel. 77 485 26 78

Czynne od poniedzia³ku do pi¹tku 7:30 - 15:30

G£OS G£UBCZYC  Z DOSTAW¥  DO DOMU
Je�li nie chcesz  "polowaæ" w sklepach na

G³os G³ubczyc,
mo¿esz mieæ dostawê do domu

(równie¿ za granicê) w wersji elektronicznej,
prze�lij swój adres e-mail na adres redakcji:

janwac@o2.pl
 GG w  wersji elektronicznej  w pliku  PDF

zajmuje ok. 2 MB, ca³y  w kolorze,
 dotrze wcze�niej

ni¿ wersja papierowa do sklepów.
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Serdecznie Witamy

20 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych w sierpniu

w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach,

Rodzicom  -  Gratulujemy!

KADR
Studio

Fotograficzno -
Filmowe

Janusz Baczkur,
G³ubczyce,

Grunwaldzka 2,
77 485 31 07,
662 065 354

Adamowicz Amelia
c.Barbary G³-ce

2.08.11 7,40 3050-53

Antoszczyszyn  Micha³
s.Katarzyny G³-ce

13.08.11 20,00 3750-59

Baranowski
s.Anety G³-ce

27.08.11 16.50 3750-58

Borszowska Paulina c.
Katarzyny N.Go³uszowice
26.08.11 6,20 2660-52

Giertowska
c.Kariny G³-ce 8.08.11

13,05 4300-61

Gu¿da
c.Moniki G³-ce

4.08.11 0,55 3900-57

Jêdrzejczak Oskar
s.Eweliny G³ogówek

24.08.11 13,55 3250-54

Machowski Lucjan
s.Magdaleny Kietrz
10.08.11 8,00 3850-57

Mamczar Amelia
c.Agnieszki G³-ce

3.08.11 5,25 3450-57

Moryszczak  £ucja
c.Beaty Kietrz

2.08.11 7,35 3500-57

Sajecka
c.Anety Nasiedle

17.08.11 16,45 3150-55

Siuda Kamil
s.Patrycji Kietrz

18.08.11 14,30 3450-55

Sobola Julia c. Agnie-
szki Nowa Cerekwia

11.08.11 10,10 3350-57

Sondyj Magda
c.Ewy  G³-ce

11.08.11 8,40 2500-51

Zawada Artur
s.Anety Chróstno

2.08.11 18,40 3250-53

Zió³kowska Zuzanna
c.Patrycji Grobniki

4.08.11 14,00 3500-58
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PRZED MUZEUM CZASU
WIATROWE ELEKTROWNIE

K¥PIELISKO EKOLOGICZNE
S£ONECZNE ELEKTROWNIE

PODPISYWANIE UMOWY
PODWIECZOREK W SAATGUT


