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ROZMOWA   Z  WICEBURMISTRZEM  MARIUSZEM  MROZEM

J.Wac - Panie Burmistrzu, dobiega koñca rok 2011.
Jaki by³ w Pana ocenie  ????
  Mam na myœli sprawy publiczne, wynikaj¹ce z pe³nionej funk-
cji,  które le¿¹ w Pana gestii. Wiem, ¿e nie na wszystkie móg³
Pan bezpoœrednio jednoosobowo wp³ywaæ. Efekt  koñcowy (albo
jego brak) jest wypadkow¹ wspó³dzia³ania ró¿nych s³u¿b, wy-
dzia³ów, urzêdników, a i czynników zewnêtrznych. Zacznijmy
od naszych jednostek gospodarczych  Spó³ek z o.o.
M. Mróz - Czas jak widaæ up³ywa bardzo szybko i ju¿ mamy
koniec 2011 r. a jeszcze na œwie¿o pozostaj¹ nam w pamiêci  wy-
bory samorz¹dowe z XI 2010 r. po których w zasadzie  z marszu
przyst¹piliœmy do ostrej pracy . Zanim przejdê do informacji na
temat naszych gminnych  spó³ek to dodam,  ¿e zaraz na pocz¹tku
roku przyst¹piliœmy do  organizowania zebrañ w naszych so³ec-
twach,   które ma miejsce po wyborach samorz¹dowych, na któ-
rych dokonuje siê wyboru so³tysów. W ich wyniku wybrano 45
so³tysów w tym 16 nowych.Zebrania zakoñczy³y siê pod koniec
kwietnia, potem nadesz³y Œwiêta Wielkanocne, weekend majowy,
Dni Miasta, koniec roku szkolnego, wakacje, wybory parlamentar-
ne i tak oto jesteœmy w przededniu Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Przez
ten okres dzia³o siê wiele rzeczy o których mam nadziejê  napisze-
my w kolejnych numerach GG kiedy bêdziemy podsumowywaæ
2011 r. Generalnie nie by³ z³y - oceniam go na plus!.
J.W. - Na podsumowania ca³ego roku przyjdzie czas, a wracaj¹c
do poprzedniego tematu co ciekawego wydarzy³o siê w spó³kach ?
M.M. - Dzia³o siê du¿o o czym powiem, poniewa¿ w 2011 r.  o tym
nie mówiliœmy na ³amach GG, chcia³bym przedstawiæ dla staty-
styków i zainteresowanych dane finansowe za 2010 r. w spó³-
kach. W roku poprzednim spó³ka  GTBS osi¹gnê³a zysk  brutto w
wysokoœci 49,9 tys. z³. i co wa¿ne, jest to kolejny rok który spó³ka
zamyka wynikiem dodatnim . GWiK równie¿   w 2011 r. osi¹gn¹³
zysk w wysokoœci  126,4 tys. z³. Nasza trzecia spó³ka czyli UK
uzyska³a najwiêkszy zysk który wyniós³ 207,2 tys. z³. po równie¿
ca³kiem dobrym 2009 r. kiedy zysk wyniós³ 178,3 tys.
J.W . Widaæ wiêc ¿e nie jest Ÿle ?
M.M. Tak sytuacja w ostatnich latach nie wygl¹da Ÿle ale oczy-
wiœcie zawsze mo¿e byæ lepiej ale mam tu na myœli sferê organiza-
cyjn¹ bo jeœli chodzi o finanse to trzeba pamiêtaæ ¿e spó³ki nie
maj¹ osi¹gaæ du¿ych zysków, a jeœli  ju¿ ten zysk zostaje wypra-
cowany to winien zostaæ  przeznaczany na usprawnienie dzia³al-
noœci,   na pomniejszenie kosztów poprzez zakupy inwestycyjne
lub na inne wa¿ne cele.  Jak pokazuje ¿ycie to ¿aden rok nie jest
podobny do drugiego w spó³kach i niesie ze sob¹ nowe zadania
i wyzwania . Postaram siê teraz w kilku zdaniach powiedzieæ co
nieco o ka¿dej ze spó³ek. Zacznijmy wiêc od GTBS-u. Rok w
zasadzie oprócz standardowych zadañ up³yn¹³ w du¿ej mierze
pod k¹tem pomocy przy zapewnieniu mieszkañcom budynków
przy Ratuszowej 2-8, E.Platter 1-9, oraz Jana Paw³a II 2-10, Ratu-
szowa 9,  Wiejska 2 oraz Warszawska 28-28a  Ÿróde³ ciep³a, gdy¿
jak wiemy Zak³ady Piwowarskie wypowiedzia³y umowê na do-
stawê ciep³a do pierwszych 4 budynków oraz ze wzglêdu na de-
cyzjê w³aœcicieli, w dwóch pozosta³ych, którzy mieli umowy na
dostawê ciep³a ze Spó³dzielni Mieszkaniowej. Pomoc w sprawie
organizacji wykonania indywidualnych instalacji c.o. gazowego
lub elektrycznego w zasadzie zdominowa³y dzia³ania w 2011 r. ale
mo¿na powiedzieæ, ¿e  przebiega³y sprawnie choæ nie oby³o siê
te¿ bez przykrych zdarzeñ i komplikacji ale fina³ jest zadawalaj¹cy
gdy¿ w wszyscy mieszkañcy maj¹ ju¿ ciep³o w swoich lokalach a
o kosztach i efektach porozmawiamy po zakoñczeniu sezonu
grzewczego w maju 2012 r.  Ponadto wykonanych zosta³o wiele

robót remontowych
zarówno we Wspól-
notach Mieszkanio-
wych jak i w zaso-
bach 100% gmin-
nych,  do najwiêk-
szych nale¿y wy-
mieniæ prace w bu-
dynku Koszarowa
6, równie¿ w budyn-
ku przy ulicy Sosno-
wieckiej 3 (foto wy¿ej)
w ramach programu

romskiego „remontujemy aby lepiej mieszkaæ z dofinansowaniem ze
œrodków MSWiA” (str. 13). Najwiêkszy zaœ  remont je¿eli chodzi o wspól-
noty przeprowadzono w budynku Jana Paw³a II - 9 - Plac Armii Krajowej
-1 - 3 - 5 polegaj¹cy na wymianie wiêŸby dachowej wraz z pokryciem.
Remontów wykonano bardzo du¿o, ale mo¿e kiedyœ poœwiêcimy temu
wiêcej miejsca. Z dniem 1.08. pracê na stanowisku Prezesa GTBS roz-
pocz¹³ Pan Stanis³aw Ciapa. Prezesowi Szypowskiemu zakoñczy³a siê
kadencja i nie zosta³ powo³any na kolejn¹ kadencjê. Koñcz¹c informujê
i¿  nowoœci¹ jaka pojawi³a siê w ostatnich dniach jest uruchomienie
strony internetowej do kontaktów zarówno z najemcami jak i z w³aœci-
cielami .Tak w telegraficznym skrócie jeœli chodzi o GTBS.
       W GWiK tematem wiod¹cym by³o zakoñczenie realizacji zadañ
zwi¹zanych  z  zakoñczeniem budowy kanalizacji sanitarnej w Po-
morzowicach oraz  Dorzeczu Troi ( Bogdanowice, Zubrzyce, Zo-
powy Os.) i uruchomienie Internetowego Biura Obs³ugi Klienta.
Zadania by³y bardzo du¿e i wymaga³y znacznego zaanga¿owania
pracowników, którzy na samym koñcu zobligowani s¹ do podsu-
mowania i rozliczenia zadania celem uzyskania dofinansowania .
    W UK dzia³o siê najmniej, ale ¿eby sobie ktoœ nie pomyœla³ ¿e
wszyscy byli na " wakacjach " bo oczywiœcie jest to b³êdne
myœlenie gdy¿ spó³ka wykonuje ogrom pracy przy wywozie nie-
czystoœci sta³ych, utrzymaniu zieleni, oczyszczaniu miasta i wie-
le, wiele innych. Tutaj pragnê zwróciæ uwagê  ¿e po tym w miarê
spokojnym roku spó³kê czekaj¹ w 2012 roku  ogromne zmiany do
których teraz nawi¹¿ê. Jest to efektem zmiany ustawy o utrzyma-
niu czystoœci i porz¹dku w gminie, która to wprowadza zupe³nie
inne uregulowania w zakresie wywozu nieczystoœci sta³ych. Ponie-
wa¿ temat jest bardzo obszerny , nowy i doœæ trudny to poœwiêci-
my mu odrêbny artyku³ w jednym z kolejnych numerów  GG .
                                                      >>>> dok. str 10
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REGULAMIN KONKURSU
"DBAJMY O ŒRODOWISKO"

1. Organizatorem konkursu jest Urz¹d Miejski w G³ubczycach. Ce-
lem konkursu jest propagowanie dzia³añ proekologicznych w gminie
G³ubczyce oraz podwy¿szenie œwiadomoœci mieszkañców w zakresie
segregacji odpadów prowadzonej na terenie Naszej gminy. Konkurs
ma za zadanie promowaæ ochronê œrodowiska w gminie G³ubczyce.
2. Konkurs prowadzony bêdzie w nastêpuj¹cych kategoriach:
Kategoria I - Najefektywniejsza zbiórka posegregowanych odpadów
komunalnych przez so³ectwo - najwiêksza iloœæ zebranych,  posegre-
gowanych odpadów komunalnych- opakowaniowych typu: plastik,
szk³o, makulatura, opakowania tetra pak zebranych przez zg³oszone do
udzia³u so³ectwo.
Kategoria II - Najefektywniejsza zbiórka posegregowanych odpadów
komunalnych przez indywidualnych w³aœcicieli nieruchomoœci - naj-
wiêksza iloœæ zebranych, posegregowanych odpadów komunalnych -
opakowaniowych typu: plastik, szk³o, makulatura, opakowania tetra
pak zebranych przez zg³oszonych do udzia³u indywidualnych w³aœci-
cieli nieruchomoœci.
Kategoria III - Najefektywniejsza zbiórka posegregowanych odpadów
komunalnych przez budynki wielorodzinne oraz wspólnoty miesz-
kaniowe - najwiêksza iloœæ zebranych, posegregowanych odpadów
komunalnych - opakowaniowych typu: plastik, szk³o, makulatura, opa-
kowania tetra pak zebranych przez zg³oszone do udzia³u budynki wie-
lorodzinne lub wspólnoty mieszkaniowe.
3. Konkurs trwa od 1 stycznia do 31 grudnia ka¿dego roku.
4. Zasady konkursu:
4.1 W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ mieszkañcy miasta i gminy G³ub-
czyce, systematycznie segreguj¹cy odpady komunalne.
4.2  Uczestnicy konkursu, którzy zostali nagrodzeni za zajêcie pierw-
szego miejsca w jednej z poprzednich edycji ( we wszystkich katego-
riach) nie bêd¹ brani pod uwagê przy podziale nagród przez piêæ kolej-
nych lat od roku, w którym otrzymali nagrodê. Zostan¹ oni natomiast
nagrodzeni za zajêcie kolejnych miejsc  i bêd¹  brani pod uwagê w
klasyfikacji  kategorii I i III.
4.3  Uczestnik do konkursu przystêpuje na podstawie zg³oszenia  z³o-
¿onego przez so³tysa/w³aœcicieli nieruchomoœci/administratorów bu-
dynków lub osoby upowa¿nione przez wspólnoty, na druku stanowi¹-
cym za³¹cznik nr 1a do niniejszego regulaminu. Druki zg³oszeñ
mo¿na pobieraæ  w Urzêdzie Miejskim w  G³ubczycach w pokoju nr 15
lub ze strony internetowej tutejszego urzêdu www.glubczyce.pl  lub
gazety  "G³os G³ubczyc".
4.4  Zg³oszenie powinno  zawieraæ:
a) imiê i nazwisko zg³aszaj¹cego lub nazwê uczestnika konkursu,
b) adres nieruchomoœci bior¹cej  udzia³ w konkursie  lub nazwê miej-
scowoœci,
c) telefon kontaktowy,
d) okreœlenie kategorii konkursowej,
e) liczbê: osób zameldowanych pod adresem uczestnika konkursu/
mieszkañców so³ectwa,
f) akceptacjê regulaminu konkursu,
g) datê z³o¿enia zg³oszenia,
h) czytelny podpis zg³aszaj¹cego.
4.5 Zg³oszenia nale¿y sk³adaæ w UM G³ubczycach pokój nr 15 do
koñca lutego ka¿dego roku.
4.6 Zbiórka segregowanych  odpadów odbywaæ siê bêdzie w czterech
podkategoriach:
a) papier (gazety, czasopisma, zeszyty, ksi¹¿ki, torebki papierowe, ka-
talogi, prospekty, kartony, pude³ka kartonowe),
b) plastik (butelki po napojach typu "PET", jednorazowe torby z two-
rzywa sztucznego, pojemniki z tworzywa sztucznego po art. spo¿yw-

czych i kosmetykach, folie budowlane i opakunkowe, twar-
de tworzywa sztuczne),
c) szk³o (bia³e i kolorowe butelki po napojach, s³oiki i szk³o
po przetworach, naczynia szklane).
d) opakowania tetra pak - wielomateria³owe ( wszelkiego
rodzaju kartony po p³ynnej ¿ywnoœci, mleku, sokach itp.)
5. Komisja dokona, do koñca marca, komisyjnego podlicze-
nia iloœci  zebranych, posegregowanych odpadów za okres
dwunastu miesiêcy roku, w którym przebiega³ konkurs
i ustali laureatów konkursu.
6. Ocena dla kategorii I II i III  bêdzie siê odbywaæ na pod-
stawie nastêpuj¹cego wzoru:
W danej podkategorii iloœæ (w kg)  posegregowanych ze-
branych odpadów w w/w okresie podzielona przez  liczbê
mieszkañców: so³ectwa/gospodarstwa domowego/budyn-
ku  wielorodzinnego lub wspólnoty mieszkaniowej (stan na
31 grudzieñ - roku konkursowego). Ka¿da podkategoria bê-
dzie  punktowana oddzielnie, a ³¹czna suma punktów zdoby-
tych w podkategoriach wy³oni zwyciêzcê danej  kategorii.
7. Za zajêcie w danej podkategorii odpowiedniego miejsca
bêd¹ przyznawane nastêpuj¹ce iloœci punktów:
1 m. - 15 pkt., 2 m. - 12 pkt., 3m. - 10 pkt., 4 m. - 8 pkt., 5 m. -
6 pkt., 6 m. - 5 pkt., 7 m.- 4 pkt., 8 m. - 3 pkt., 9 m - 2 pkt., 10 m
- 1 pkt. Pozosta³e miejsca 0 pkt.
8. Zwyciêzca kategorii I wy³oniony zostanie  na podstawie
najwiêkszej iloœci uzyskanych punktów wszystkich podka-
tegorii ³¹cznie. Maksymalna iloœæ punktów mo¿liwa do uzy-
skania wynosi 60. Nie przewiduje siê nagród za zajêcie pierw-
szego miejsca w podkategoriach.
W przypadku równej iloœci punktów zsumowanych wszyst-
kich podkategorii , zwyciêzc¹   zostanie so³ectwo, które
bêdzie mia³o:
- w przypadku miejscowoœci nieskanalizowanych - wiêksz¹
iloœæ zawartych  umów na wywóz œcieków w przeliczeniu
na iloœæ mieszkañców,
- w przypadku  miejscowoœciach skanalizowanych - d³u-
goœæ odtworzenia cieku wodnego w metrach bie¿¹cych,
wykonana si³ami so³ectwa.
9. Powo³ana komisja lub organizator konkursu zastrzega
sobie prawo weryfikacji liczby  mieszkañców podanych
przez zg³aszaj¹cego.
10. Zasady zbiórki odpadów
11.Rejestr oddanych posegregowanych odpadów bêdzie
prowadzony  przez Spó³kê Us³ugi Komunalne. Ewidencja
zebranych odpadów dostêpna jest do wgl¹du w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach, ul. Niepodleg³oœci 14,
48-100 G³ubczyce pokój nr 15,  po 15 dniu ka¿dego miesi¹ca.
11.1 Posegregowane odpady komunalne gromadziæ nale¿y
w workach dostarczonych przez   Spó³kê Us³ugi Komunal-
ne w G³ubczycach. Worki, które bêd¹ zanieczyszczone in-
nymi  odpadami nie bêd¹ brane pod uwagê. Ka¿dy worek
musi byæ zawi¹zany i podpisany.
11.2 Harmonogram odbioru posegregowanych odpadów
ustalony bêdzie przez Spó³kê Us³ugi Komunalne i przeka-
zany do wiadomoœci uczestnikom konkursu.
11.3 Zebrane iloœci posegregowanych odpadów w katego-
rii II (indywidualnej)  s¹  wliczane  do kategorii I i III.
    Kategoria I
Za segregacjê odpadów prowadzon¹  przez zg³oszone  so-
³ectwo odpowiedzialny jest so³tys. Wszyscy mieszkañcy
zbieraj¹ posegregowane odpady  na rzecz so³ectwa. Po-
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segregowane odpady nale¿y zbieraæ do worków i wystawiaæ przed swoj¹ po-
sesjê w dniu zgodnym z harmonogramem. Pracownicy Us³ug Komunalnych
bêd¹ wa¿yæ wystawione worki a nastêpnie odwoziæ na sk³adowisko odpadów
Kategoria II i III
Za segregacjê odpadów prowadzon¹  przez zg³oszonego uczestnika odpo-
wiada sam uczestnik, osoba wyznaczona do reprezentacji lub zarz¹dca.  Po-
segregowane odpady nale¿y zbieraæ  do worków i wystawiaæ przed swoj¹
posesjê w dniu zgodnym z harmonogramem. Worki nale¿y zwi¹zaæ i podpisaæ
imieniem i nazwiskiem /nazw¹ Wspólnoty Mieszkaniowej/ adresem zg³oszo-
nego uczestnika konkursu. Pracownicy Us³ug Komunalnych bêd¹ wa¿yæ
wystawione worki i zapisywaæ iloœci oddanych odpadów, przypisuj¹c odpo-
wiednio iloœci dla ka¿dego zg³oszonego uczestnika a nastêpnie odwoziæ na
sk³adowisko odpadów .
12. Pracownicy Us³ug Komunalnych nie odpowiadaj¹ za niezgodnoœæ iloœci
oddanych posegregowanych odpadów.
13.  Og³oszenie wyników  konkursu wraz z ich odczytaniem i wrêczeniem
nagród nast¹pi w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora.
14. Dla uczestników konkursu przewidziane s¹ nagrody w poszczególnych kat..
14.1 Nagrody dla laureatów kat. I, II i III zostan¹  przekazane w postaci refun-
dacji  faktur,  wczeœniej przedstawionych organizatorowi do zatwierdzenia.
14.2 Nagrody w kategorii II i III zostan¹ pomniejszone  przez organizatora   o
nale¿ny podatek,  zgodnie  z obowi¹zuj¹cymi przepisami podatkowymi.
 - Kategoria I
1 miejsce - nagroda finansowa w kwocie 40 000 z³ z przeznaczeniem na
so³ectwo oraz prawo organizowania do¿ynek gminnych  w roku nastêpnym.
Z zastrze¿eniem , ¿e co 10 lat tj. w roku, 2020, 2030 itd.  do¿ynki bêd¹ odbywaæ
siê w mieœcie G³ubczyce.
 - 2 m. - nagroda  20 000 z³,  - 3 m. - nagroda 10 000 z³
 - Kategoria II
 - 1 m. - nagroda  2 000 z³,
 - 2 m. - nagroda 1 000 z³
 - 3 m. - nagroda  500 z³  Ponadto dla kolejnych 10 miejsc , od 4 do 13
zwolnienie z op³at  za  wywóz œmieci  przez 1 rok.
 - Kategoria III
 - 1 m. - nagroda 10 000 z³,
- 2 m. - nagroda 7 500 z³
 - 3 m. - nagroda  5 000 z³
15. Komisja ma prawo do przyznania nagród specjalnych za szczególny wk³ad
w promowanie ochrony œrodowiska na terenie gminy G³ubczyce.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do sfotografowania zwyciêzców, prze-
prowadzenia wywiadu oraz podania wyników do publicznej wiadomoœci.
17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem organizator za-
strzega sobie prawo wniesienia nowych uzupe³nieñ dotycz¹cych rozstrzy-
gniêæ zaistnia³ych sytuacji.

         Za³¹cznik nr 1a  do regulaminu konkursu
            "Dbajmy o œrodowisko"

FORMULARZ ZG£OSZENIOWY DO
 KONKURSU "DBAJMY O ŒRODOWISKO"

1. Imiê i nazwisko zg³aszaj¹cego/
 nazwa uczestnika konkursu:
………………………………………………………………………………....................
1.1* Osoba upowa¿niona do reprezentowania so-
³ectwa/ budynku  wielorodzinnego lub wspólnoty
mieszkaniowej
...............................................................................................................................................................
2. Dok³adny adres nieruchomoœci bior¹cej udzia³ w
konkursie / nazwa miejscowoœci
……………………………………………………………………………………………
2. Telefon kontaktowy:
………………………………………………………………………………………
3. Okreœlenie kategorii (w³aœciwe podkreœliæ):

Kategoria I - Najefektywniejsza zbiórka segregowa-
nych odpadów komunalnych przez so³ectwo

Kategoria II - Najefektywniejsza zbiórka segregowa-
nych odpadów komunalnych przez indywidualnych
w³aœcicieli nieruchomoœci.

Kategoria III - Najefektywniejsza zbiórka segrego-
wanych odpadów komunalnych przez budynki wie-
lorodzinne.

 5. Liczba osób zameldowanych pod adresem uczest-
nika konkursu/ mieszkañców so³ectwa.....................
Akceptujê regulamin konkursu "Dbajmy œrodowisko".
Oœwiadczam, ¿e zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy
z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych oso-
bowych, wyra¿am zgodê na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb konkursu "Dbajmy
o œrodowisko" przez Urz¹d Miejski w G³ubczycach.
                                                                                   ………………………………..
                Data, czytelny podpis zg³aszaj¹cego
……………………………………………………………..
Data z³o¿enia i podpis pracownika UM G³ubczyce
potwierdzaj¹cego z³o¿enie wniosku
* dotyczy kategorii I, III

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wia-
domoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umiesz-
czeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczy-
cach w dniu 08.12.2011 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹
do zbycia nieruchomoœæ zabudowan¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach
ul. Olimpijska, oznaczon¹ wg ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
272/133 o pow. 0,1003 ha.
Z dniem 19.01.2012 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (t.j. Dz. U. nr
102 z 2010 r.,   poz. 651 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje
roszczenie o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy
lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœci-
cielem zbywanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci.

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu 10 stycznia 2012 r.
odbêdzie siê III przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprze-
da¿y nieruchomoœci oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ki nr 661/43, 661/45, 661/47, 661/44 o ³¹cznej powierzchni
0,1316 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Ko³³¹taja. Cena wy-
wo³awcza netto do przetargu wynosi 67.200,00 z³. Wadium wyno-
si 6.800,00 z³. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesie-
nie wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzê-
du lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpóŸniej w dniu 4 stycznia
2012 r. (kasa czynna w godzinach: poniedzia³ek 8.00 - 14.45,
 wtorek - pi¹tek 8.00 - 14.15).
Szczegó³owe informacje nale¿y uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim
w G³ubczycach ul.Niepodleg³oœci nr 14 (pokój nr 20)
- telefon (77) 485 30 21 wewnêtrzny 222 i 224
lub w internecie na stronie WWW.glubczyce.pl
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WYRÓ¯NILIŒMY NAJLEPSZYCH, DZIÊKUJ¥C IM ZA S£U¯BÊ
18 listopada z
okazji Œwiêta
Niepodleg³o-
œci nagrodzili-
œmy naszych
funkcjonariu-
szy i pracowni-
ków, którzy
swoim dzia³a-
niem i zaanga-
¿ o w a n i e m
przyczyniaj¹
siê do ugrun-
towania w
s p o ³ e c z e ñ -

stwie wizerunku
sprawnej, praworz¹d-
nej i efektywnej S³u¿-
by Wiêziennej. Wy-

ró¿niliœmy tak¿e osoby spoza s³u¿by, które przez lata, na ró¿nych p³asz-
czyznach zawodowych, s³u¿y³y nam wsparciem oraz doœwiadczeniem w
poszukiwaniu optymalnych rozwi¹zañ z zakresu dzia³alnoœci s³u¿by.
  Gospodarzem uroczystej akademii by³ Zak³ad Karny w G³ubczycach.
Na uroczystoœci, które zorganizowano w miejscowej Hali Sportowej Za-
rz¹du Oœwiaty, Kultury i Sportu przybyli parlamentarzyœci, przedstawi-
ciele w³adz województwa i miasta oraz reprezentanci innych s³u¿b mundurowych.
Goœci wita³ pp³k Jerzy Junka Dyrektor Zak³adu Karnego w G³ubczycach.
Z³ot¹ odznakê "Za zas³ugi w pracy penitencjarnej" otrzymali: Stani-
s³aw Krzaczkowski (Dyrektor G³ubczyckiego Zarz¹du Oœwiaty Kultury i
Sportu), nadinsp. Tadeusz Kulesza (Pierwszy Zastêpca Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Opolu), Wiolantyna Mataniak (Prokurator Pro-
kuratury Okrêgowej w Opolu), pp³k Piotr Pomianowski (dotychczasowy
Dyrektor Delegatury Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego w Opolu).
Srebrn¹ odznak¹ "Za zas³ugi w pracy penitencjarnej" wyró¿niono:
Ryszarda Kropacza (Wydzia³ Zarz¹dzania Kryzysowego Urzêdu Miasta
Opole), Barbarê Mo³otkiewicz - K³yœ (lekarza psychiatrê Aresztu Œled-
czego w Prudniku), podinsp. Krzysztofa Mroza (Komendanta Powiato-
wego Policji w Prudniku).

W tym dniu 300 funkcjonariuszy otrzyma³o wyró¿nienia
i awanse na wy¿sze stopnie s³u¿bowe, jednak z uwagi
na pe³nion¹ s³u¿bê w uroczystoœci mog³o wzi¹æ udzia³
140 funkcjonariuszy.
Mjr Witold Derewecki Zastêpca Dyrektora Zak³adu Kar-
nego w G³ubczycach odczyta³ list p³ka Wiktora G³ow-
niaka Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Za-
rz¹du S³u¿by Wiêziennej skierowany do uczestników
okrêgowych uroczystoœci. Pp³k Wiktor G³owniak pod-

kreœla³ w nim, ¿e ogromny wysi³ek, jaki podejmuje dziœ S³u¿-
ba Wiêzienna realizuj¹c codzienne trudne zadania, daje rów-
nie¿ chwile radoœci oraz satysfakcji z wykonywanego zawo-
du, czego przyk³adem s¹ w³aœnie takie dni.
Z ¿yczeniami do zgromadzonych podczas pi¹tkowego spotka-
nia zwróci³ siê równie¿ p³k Zbigniew Owczarek Prezes Zarz¹du
Wojewódzkiego Zwi¹zku ̄ o³nierzy Wojska Polskiego. Dziêku-
j¹c za zaproszenie na uroczystoœci podkreœla³ trudn¹ i odpowie-
dzialn¹ rolê, jaka ci¹¿y na funkcjonariuszach i pracownikach
wiêziennictwa w wype³nianiu ustawowych zobowi¹zañ.
Ks. Tadeusz S³ocki kapelan diecezjalny S³u¿by Wiêziennej okrê-
gu opolskiego w tak szczególnym dla naszej formacji dniu, ¿yczy³
funkcjonariuszom i pracownikom b³ogos³awieñstwa Bo¿ego,
pomyœlnoœci oraz zdrowia i wytrwa³oœci w wykonywaniu co-
dziennych zadañ.
Dziêkuj¹c wszystkim za przybycie Dyrektor Okrêgowy S³u¿-
by Wiêziennej w Opolu pp³k Ilona Pietrasz zwróci³a uwagê
na specyfikê i wysok¹ odpowiedzialnoœæ zawodow¹, która
ci¹¿y na ka¿dym funkcjonariuszu i pracowniku wiêziennic-
twa. Podkreœla³a, ¿e praca w tak specyficznym miejscu, jakim
jest wiêzienie, wymaga od wszystkich funkcjonariuszy i pra-
cowników odpowiednich predyspozycji psychofizycznych,
odpornoœci na stres, a nawet w pewnych okolicznoœciach
dzia³ania w warunkach zagro¿enia ¿ycia.
Miêdzy innymi trudy s³u¿by, nara¿enie na stres, wymagana
dyspozycyjnoœæ, przeci¹¿enie zadaniami, czy szczególne
obowi¹zki ochronne wszystkich funkcjonariuszy, a wszyst-
ko to stanowi o fakcie koniecznej i s³usznej rekompensaty za
pe³nion¹ s³u¿bê - podkreœla³a pp³k Ilona Pietrasz.
Na zakoñczenie uroczystoœci przedstawiciele w³adz gmin-
nych i powiatowych wraz z komendantem Hufca ZHP w G³ub-
czycach przekazali na rêce pp³k Ilony Pietrasz wyró¿nienie
dziêkuj¹c za dotychczasow¹ wspó³pracê oraz dzia³ania na
rzecz lokalnej spo³ecznoœci.Uroczystoœci swoim wystêpem
uœwietni³ chór Liceum Ogólnokszta³c¹cego w G³ubczycach.
Po czêœci oficjalnej goœcie uroczystoœci, a przede wszystkim
Ci, dla których wszyscy spotkali siê w G³ubczycach zasiedli
do poczêstunku. I to ju¿ koniec…(foto Jqn Wac str. 20)

        m³. chor. Kawulok Bart³omiej

KONKURS RECYTATORSKI "STROFY O OJCZY•NIE"
W dniu 30.11.2011r. w auli Specjalnego Oœrodka Szkolno - Wychowawczego, odby³ siê XIII konkurs recytatorski "Strofy o
OjczyŸnie". Organizatorem konkursu by³a Komenda Hufca ZHP w G³ubczycach. Komisja w sk³adzie: Jan Wojnarski - prze-
wodnicz¹cy, Gra¿yna Liczkowska, Violetta Maciej, Barbara Starczewska, Lidia Grz¹dziel, Oceni³a i nagrodzi³a w:

Kat I (kl. I-III szko³y podst.): I m. Magdalena Morawiec, II m. Ma³gorzata Gronowicz, II m. Maria Kaniowska, III m El¿bieta Konopka
Kat II (kl. IV-VI szko³y podstawowe): I m. Marcel Gisal, II m. Maciej Bartusik, III m. Maciej Kaniowski
Kat III (gimnazjum):  I m. Paulina Fitzoñ,  II m. Anna P³aczek,  III m. Nicola Junka
Kat IV (szko³y ponadgimnazjalne):  I m.  Aleksandra Wojciechowska, I m.  Monika Sabatowicz
Ka¿dy otrzyma³ dyplom i nagrodê. Ogó³em w konkursie udzia³ wziê³o 52 wykonawców. Nagrody wrêczy³ Burmistrz G³ubczyc Pan Jan
Krówka, Dyrektor SOSzW Pani Barbara Rosicka oraz Komendant Hufca hm. Ryszard Kañtoch. KH sk³ada serdeczne podziêkowania
Pani Dyrektor oraz kadrze SOSzW   za  pomoc i udostêpnienie auli w internacie  (FOTO STR. 20)                                 Natalia Wojtuœ
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III.WEWN¥TRZWSPÓLNOTOWE
ŒWIADCZENIE I NABYWANIE US£UG
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku
od towarów i us³ug przez œwiadczenie us³ug
rozumie siê ka¿de œwiadczenie na rzecz
osoby fizycznej, osoby prawnej lub jed-
nostki organizacyjnej niemaj¹cej osobowo-
œci prawnej, które nie stanowi dostawy
towarów. W odniesieniu do transgranicz-
nego œwiadczenia us³ug nale¿y zwróciæ
szczególn¹ uwagê na zmiany wprowadzo-
ne dyrektyw¹ Rady 2008/8/WE z dnia 12
lutego 2008 r. zmieniaj¹c¹ dyrektywê 2006/
112/WE w odniesieniu do miejsca œwiad-
czenia us³ug.
    W przypadku importu us³ug podatnika-
mi s¹ równie¿ osoby prawne, jednostki or-
ganizacyjne niemaj¹ce osobowoœci praw-
nej oraz osoby fizyczne bêd¹ce us³ugobior-
cami us³ug œwiadczonych przez podatni-
ków nieposiadaj¹cych siedziby, sta³ego
miejsca zamieszkania lub sta³ego miejsca
prowadzenia dzia³alnoœci na terytorium kra-
ju. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia
importu us³ug jest, aby us³ugobiorca by³
podatnikiem, o którym mowa w art. 15 usta-
wy o podatku od towarów i us³ug, a w przy-
padku us³ug, do których stosuje siê art. 28b
ustawy (art. 44 dyrektywy 2006/112/WE),
dopuszczalne jest równie¿, aby us³ugobiorca
by³ osob¹ prawn¹ niebêd¹c¹ takim podat-
nikiem zarejestrowan¹ dla potrzeb prowa-
dzenia wewn¹trzwspólnotowych nabyæ to-
warów jako podatnik VAT-UE [zgodnie z art.
97 ustawy o podatku od towarów i us³ug
(art. 214 dyrektywy 2006/112/WE)].
Dla prawid³owego rozliczenia podatku
VAT istotnym jest w³aœciwe ustalenie miej-
sca œwiadczenia us³ug. Co do zasady (art.
28b ustawy) miejscem œwiadczenia us³ug
na rzecz podatnika jest miejsce, w którym
us³ugobiorca posiada siedzibê lub sta³e
miejsce zamieszkania.
      W przypadku gdy us³ugi œwiadczone
s¹ dla sta³ego miejsca prowadzenia dzia-
³alnoœci gospodarczej podatnika, znajdu-
j¹cego siê w innym miejscu ni¿ jego siedzi-
ba lub sta³e miejsce zamieszkania – miej-
scem œwiadczenia takich us³ug bêdzie to
sta³e miejsce prowadzenia dzia³alnoœci, na-
tomiast gdy us³ugobiorca nie posiada sie-
dziby, sta³ego miejsca zamieszkania lub sta-
³ego miejsca prowadzenia dzia³alnoœci –
miejscem œwiadczenia takich us³ug bêdzie
miejsce, w którym podatnik zwykle prowa-
dzi dzia³alnoœæ b¹dŸ w którym ma miejsce
zwyk³ego pobytu.

NACZELNIK URZÊDU SKARBOWEGO W G£UBCZYCACH PRZEDSTAWIA
OBSZARY RYZYKA NA 2011 ROK

Podatnicy dokonuj¹cy transakcji wewn¹trzwspólnotowych cz. 2

Od powy¿szej zasady ogólnej istniej¹ jed-
nak wyj¹tki i miejscem œwiadczenia us³ug
np. w poni¿szych przypadkach jest:
· miejsce po³o¿enia nieruchomoœci - gdy
us³ugi zwi¹zane s¹ z nieruchomoœciami (m.in.
us³ugi rzeczoznawców, poœredników, us³u-
gi zakwaterowania w hotelach lub obiektach
o podobnej funkcji, us³ugi zwi¹zane z koor-
dynacj¹ prac budowlanych) – art. 28e;
· miejsce, gdzie odbywa siê transport z
uwzglêdnieniem pokonanych odleg³oœci -
gdy us³ugi zwi¹zane s¹ z transportem pa-
sa¿erów – art. 28f ust. 1;
· miejsce ich faktycznego wykonania - w
przypadku, co do zasady, us³ug restaura-
cyjnych i cateringowych – art. 28i ust. 1;
· miejsce, w którym dane imprezy faktycz-
nie siê odbywaj¹ – w przypadku œwiad-
czonych na rzecz podatnika us³ug wstêpu
na imprezy kulturalne, artystyczne, spor-
towe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe
lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz
us³ug pomocniczych zwi¹zanych z us³uga-
mi wstêpu na ww. imprezy – art. 28g ust. 1.
W przypadku importu us³ug nie stosuje siê
zwolnieñ podmiotowych, zatem podatnik
korzystaj¹cy ze zwolnienia z tytu³u nieprze-
kroczenia w poprzednim roku podatkowym
kwoty 150.000 z³ limitu obrotu (100.000 z³
dla 2010 r.) zobligowany jest wykazaæ im-
port us³ugi w deklaracji VAT-9M i rozliczyæ
z tego tytu³u podatek w terminie do 25. dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w któ-
rym powsta³ obowi¹zek podatkowy.
IV. PODSTAWOWE ZASADY OBO-
WI¥ZUJ¥CE W ZAKRESIE TRANSAK-
CJI WEWN¥TRZWSPÓLNOTOWYCH
1. Obowi¹zek rejestracyjny
Przed zrealizowaniem pierwszej transakcji
wewn¹trzwspólnotowej podatnik zobligo-
wany jest do dokonania we w³aœciwym
urzêdzie skarbowym rejestracji jako „po-
datnik VAT-UE”. Zg³oszenie sk³ada siê na
formularzu VAT-R, w którym podatnik in-
formuje o zamiarze dokonywania transak-
cji wewn¹trzwspólnotowych.
2. Po otrzymaniu od naczelnika urzêdu skar-
bowego potwierdzenia rejestracji (druk
VAT-5UE) podatnik jest zobowi¹zany po-
s³ugiwaæ siê“w transakcjach wewn¹trzw-
spólnotowych numerem identyfikacji po-
datkowej (NIP) poprzedzonym dwulitero-
wym prefiksem PL (numer VAT-UE). Posia-
danie i pos³ugiwanie siê powy¿szym nu-
merem przy dokonywaniu wewn¹trzwspól-
notowej dostawy towarów uprawnia po-
datnika do stosowania preferencyjnej staw-
ki 0% podatku VAT.

3. W przypadku zaprzestania dokonywa-
nia transakcji wewn¹trzwspólnotowych
podmiot zarejestrowany jako podatnik
VAT-UE informuje o tym naczelnika urzê-
du skarbowego poprzez z³o¿enie aktuali-
zacji zg³oszenia rejestracyjnego - w termi-
nie 15 dni od dnia zaistnienia tej okolicz-
noœci. Zg³oszenie to stanowi podstawê do
wykreœlenia podmiotu z rejestru podatni-
ków VAT-UE.
4. Podatnik ma, co do zasady, obowi¹zek
wystawienia faktury VAT stwierdzaj¹cej w
szczególnoœci: dokonanie sprzeda¿y, datê
jej dokonania, cenê jednostkow¹ bez po-
datku, podstawê opodatkowania, stawkê i
kwotê podatku, kwotê nale¿noœci oraz
dane dotycz¹ce podatnika i nabywcy.
5. Podatnik zarejestrowany dla celów trans-
akcji wewn¹trzwspólnotowych obowi¹za-
ny jest do sk³adania deklaracji podatko-
wych (VAT-7, “VAT-7K lub VAT-7D) oraz
rozliczania dokonanych dostaw i nabyæ.
Obowi¹zek ten maj¹ równie¿ podatnicy, o
których mowa w art. 15 ustawy, inni ni¿
zarejestrowani jako podatnicy VAT czyn-
ni, oraz osoby prawne niebêd¹ce podatni-
kami w rozumieniu art. 15 ustawy – zareje-
strowani jako podatnicy VAT-UE, którzy
zadeklarowali w zg³oszeniu rejestracyjnym
VAT-R, ¿e bêd¹ dokonywaæ wewn¹trzw-
spólnotowych nabyæ towarów (VAT-8). W
przypadku gdy podmiot nie z³o¿y deklara-
cji za 6 kolejnych miesiêcy (VAT-7) lub 2
kolejne kwarta³y (VAT-7K, VAT-7D), zosta-
je z urzêdu wykreœlony z rejestru podatni-
ków VAT-UE.
6. Podatnik zobligowany jest tak¿e do sk³a-
dania informacji podsumowuj¹cych zawie-
raj¹cych w szczególnoœci:
- nazwê lub imiê i nazwisko podmiotu sk³a-
daj¹cego informacjê podsumowuj¹c¹ oraz
jego numer VAT-UE,
- w³aœciwy i wa¿ny numer VAT-UE pod-
miotu nabywaj¹cego towary lub us³ugi,
- w³aœciwy i wa¿ny numer VAT-UE pod-
miotu dokonuj¹cego dostawy towarów,
- ³¹czn¹ wartoœæ WNT, WDT oraz us³ug,
do których stosuje siê art. 28b, œwiadczo-
nych na rzecz podatników podatku od
wartoœci dodanej lub osób prawnych nie-
bêd¹cych takimi podatnikami, zidentyfiko-
wanych na potrzeby podatku od wartoœci
dodanej, œwiadczonych na terytorium pañ-
stwa cz³onkowskiego innym ni¿ terytorium
Polski, innych ni¿ zwolnionych od podat-
ku od wartoœci dodanej lub opodatkowa-
nych stawk¹ 0%,     >>>>>> str.14
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4 lipca - poniedzia³ek
Po Mszy Œw. i œniadaniu wyjazd z Tarnopola w kierunku Wi-

œniowca. Miejscowoœæ po³o¿ona nad Horyniem by³a siedzib¹
rodow¹ Korybutów Wiœniowieckich, potomków ksiêcia litew-
skiego Olgierda. Pierwsza wzmianka pochodzi z koñca XIV w. i
dotyczy zamku wzniesionego przez Dymitra Korybuta. Budowlê
wielokrotnie przerabiano i fortyfikowano. Obecny - w stylu kla-
sycyzuj¹cego baroku francuskiego - pochodzi z I po³owy XVIII
w. i jest dzie³em ostatniego z rodu Wiœniowieckich hetmana Mi-
cha³a Serwacego. Po jego œmierci w 1744r. rezydencja przesz³a w
rêce Mniszchów, którzy sprzedali dobra w po³owie XIX w. Zde-
wastowany w czasie dzia³añ wojennych przeszed³ w okresie miê-
dzywojennym w posiadanie Sejmiku Krzemienieckiego. Du¿ych
zniszczeñ dokona³a tu II wojna œwiatowa. Odbudowano go w
1950r. ale z bogatych zbiorów nie zachowa³o siê nic. Obecnie
trwaj¹ prace remontowe - wewn¹trz k³adzione s¹ posadzki, opa-
lona farba olejna na balustradzie schodów. Z balkonu, bêd¹cego
niejako przed³u¿eniem ogromnej sali roztacza siê wspania³y wi-
dok... U stóp wzgórza drewniana cerkiew z bogat¹ polichromi¹.
W koœciele œw. Stanis³awa - bêd¹cym w op³akanym stanie - w
lutym 1944r. nacjonaliœci spalili ok. 200 osób.

Nastêpny etap to Krzemieniec miasto rodzinne Juliusza S³o-
wackiego. Po latach na obczyŸnie je wspomina:

"Tam - pod okiem pamiêci - pomiêdzy gór szczytem,
Piêkne, rodzinne miasto, wie¿ami wytryska
Z doliny w¹skim nieba nakrytej b³êkitem.
Czarowne, gdy w mgle nocnej wieñcem okien b³yska;
Gdy s³oñce rzêdem bia³e ukazuje domy,
Jak per³y szmaragdami ogrodów przysnute. /.../
Tam stoi góra, Bony ochrzczona imieniem
Wiêksza nad inne - miastu panuj¹ca cieniem;
Stary - posêpny zamek, który czo³em trzyma,
Ró¿ne przybiera kszta³ty - chmur ³amany wirem,
I w dniu strzelnic b³êkitnych spogl¹da oczyma..."
Zwiedzanie rozpoczynamy od dziewiêtnastowiecznego koœcio-

³a p.w. œw. Stanis³awa, który nie straci³ nic z pierwotnego wystro-
ju. Od momentu konsekracji w 1857r. by³ zawsze czynny i s³u¿y³
wiernym nie tylko z Krzemieñca, ale diecezji i Wo³ynia. Znajduje
siê tu pomnik J.S³owackiego z 1909r. dzie³o W. Szymanowskiego.
Tu bierze nas pod opiekê przewodnik Aleksander Butyñski i pro-
wadzi do dworku S³owackich - muzeum wieszcza. Wyposa¿enie
stanowi¹ sprzêty pochodz¹ce z ró¿nych mieszkañ zajmowanych
przez S³owackich, oryginalne portrety i obrazy, w salonie p. Salo-
mei klawikord na którym grywa³a. Czuje siê tu obecnoœæ autora
"Króla - Ducha"

Po przeciwnej stronie ulicy miejsce, gdzie znajdowa³ siê s³aw-
ny ogród botaniczny, dalej budynki, w którym mieœci³o siê Li-
ceum Krzemienieckie za³o¿one przez Tadeusza Czackiego i H.Ko³-
³¹taja. Oprócz ogrodu botanicznego, bardzo dobrze wyposa¿o-
nych pracowni fizycznej i mineralogicznej mia³o bogat¹ bibliote-
kê, której podstawê stanowi³ ksiêgozbiór S. Augustyna Ponia-
towskiego. Wyk³adali tu miêdzy innymi J.Lelewel, A. Feliñski,
L.Osiñski, E.S³owacki. Wœród absolwentów - oprócz najwybitniej-
szego obywatela - J.S³owaciego, byli J.Korzeniowski, A.Malczew-
ski, S.Worcell. Zlikwidowane w ramach represji popowstaniowych
w 1831 zosta³o reaktywowane w 1922r. jako zespó³ szkó³ obejmuj¹-
cych Gimnazjum, seminarium nauczycielskie, szko³ê æwiczeñ, szko³ê
zawodow¹ oraz muzeum J.S³owackiego. Przesta³o istnieæ w 1939r.

W imponuj¹cym kompleksie pojezuickim mieœci siê szpital, ko-

œció³ jest obecnie cerkwi¹ Przemienienia Pañskiego i nale¿y do
Patriarchatu Kijowskiego, a po³o¿ony po drugiej stronie ulicy
koœció³ i klasztor Franciszkanów podlega Patriarchatowi Mo-
skiewskiemu. Przyci¹ga wzrok piêknym b³êkitnym kolorem œcian.

Z panuj¹cej nad miastem Góry Królowej Bony urzekaj¹ca
panorama miasta oraz okolicy pociêtej jarami Wzgórz Krzemie-
nieckich. Przewodnik przedstawia historiê miasta. Krzemieniec
uznany by³ za naj³adniejsze miasto polskie o zabudowie drew-
nianej z XVIII i XIX w . Wzmiankowany w 1064r. jako ruski
gród obronny. W 1240r. przetrzyma³ oblê¿enie Tatarów, w XIV
w. podporz¹dkowany Litwie, ostatecznie w 1366r. wszed³ w
posiadanie Kazimierza Wielkiego. Od Zygmunta Starego w
1536r. otrzyma³ miejskie prawa magdeburskie i zosta³ podaro-
wany królowej Bonie. Ona starostwu nada³a wiele przywile-
jów, a na najwy¿szym wzniesieniu zbudowa³a zamek zniszczo-
ny przez Kozaków w 1648 r. Do dziœ przetrwa³y jedynie frag-
menty ruin. Przed wojn¹ by³y tu klasztory oo. Franciszkanów,
Reformatów, Bazylianów i Jezuitów. Zabieramy ten widok i ru-
szamy dalej, do Poczajowa.

Mijamy wsie, pola uprawne i nieu¿ytki, wiele kêp drzew owo-
cowych rosn¹cych przy domach, po których nie ma ju¿ œladu.
Po wjeŸdzie na kolejne wzgórze zaskakuje widok wielu b³ysz-
cz¹cych w s³oñcu kopu³ cerkiewnych - to Poczajów. Miastecz-
ko le¿y w paœmie Wzgórz Krzemienieckich. Ju¿ w XIVw. by³
miejscem pustelniczego ¿ycia mnichów prawos³awnych, a od
XVIw. sta³ siê jednym z najwiêkszych sanktuariów i wschod-
nich miejsc pielgrzymkowych. Wed³ug tradycji w tym miejscu
ukaza³a siê Matka Boska. Wybudowano wiêc kompleks klasz-
torny objêty w 1720r. przez greckokatolickich bazylianów, za
których do s³yn¹cego cudami obrazu pielgrzymowali wierni ze
wschodnich ziemi Rzeczypospolitej, nazywaj¹ce to miejsce
"rusk¹ Czêstochow¹". Zespó³ wiele razy przebudowywano.
W Latach 1771 - 1785 dziêki fundacji Miko³aja Bazylego Potoc-
kiego wybudowano cerkiew Wniebowziêcia Najœwiêtszej Ma-
rii Panny - najwspanialsz¹ œwi¹tynie na Kresach. Po III rozbio-
rze w 1795r. Poczajów - jak ca³y Wo³yñ - znalaz³ siê pod pano-
waniem Rosji, która w 1832r. skasowa³a zgromadzenie bazylia-
nów, a kompleks ponownie objêli mnisi prawos³awni. Wybu-
dowano pa³ace archimandrytów (prze³o¿onych monastyru), a
w latach 1906 - 1912 cerkiew Trójcy Œw., której car Miko³aj
podarowa³ ogromny ¿yrandol umieszczony pod g³ówn¹ kopu³¹.
£awra  nie ucierpia³a w czasie II wojny œwiatowej. W³adze ra-
dzieckie zamieni³y j¹ w muzeum ateizmu, ale dla wyznawców
prawos³awia by³a zawsze miejscem œwiêtym, ostoj¹ ¿ycia reli-
gijnego. Ciekawostk¹ architektoniczn¹ jest kszta³t cerkwi Wnie-
bowziêcia....lekko wyginaj¹c¹ siê przez co dopasowuje siê do
wzgórza, przy którym zosta³a wybudowana oraz poczet œwiê-
tych prawos³awnych w poszczególnych wiekach umieszczo-
nych przy schodach prowadz¹cych do œwi¹tyni. £awra w Po-
czajowie zwana te¿ Uspieñœk¹ to obok Kijowsko - Peczerskiej
najwa¿niejsze miejsce pielgrzymkowe na Ukrainie.

¯egnamy przewodnika i wyruszamy do Podkamienia.
Asfaltow¹ drog¹ wchodzimy na Górê Ró¿añcow¹. Na prze³o-
mie XVI i XVII wieku sta³ tu zamek Cetnerów, a przy nim kaplica
z cudownym obrazem Matki Boskiej Podkamieñskiej, znajduj¹-
cym siê obecnie w koœciele oo. Dominikanów we Wroc³awiu.
Obraz koronowano dwukrotnie w 1727 i 1927r.

"... POK£ON Z£O¯YLIŒMY  LUDZIOM MINIONYM..." (cdn)

(Cz.Mi³osz "Legenda")

                                                          >>>>> dok. str.10



STYCZEÑ 2012  nr 1/223 9

Dzia³o siê to jesieni¹ 1943 roku w Palikrowach. Mia³em wów-
czas dziesiêæ lat. Nie pamiêtam dok³adnie jaki by³ dzieñ i miesi¹c
ale spad³ ju¿ œnieg. We wsi Palikrowy na Podolu zjawili siê dwaj
Niemcy w kompletnym ( rynsztunku) umundurowaniu i uzbroje-
niu. Ka¿dy z nich mia³ karabin dziesiêciostrza³owy 'Mauser' au-
tomatyczny i po kilka granatów. Obaj prosili o schronienie i po-
moc w ukryciu siê bo s¹ dezerterami z niemieckiej armii. Razem z
nimi przyszed³ te¿ ̄ yd. Obaj Niemcy doskonale mówili po pol-
sku, ̄ yd te¿ posiada³ pistolet, dodatkowe magazynki i dwa gra-
naty. Ludnoœæ polska naszej wsi bardzo siê ucieszy³a z pojawie-
nia siê tych Niemców. Mówiono, ¿e to Polacy, którzy zdezertero-
wali. To ich przybycie napawa³o ludnoœæ Polsk¹ radoœci¹ i umac-
nia³o w nadziei na lepsze czasy, na zwyciêstwo.

““Wieœ mia³a zorganizowan¹ obronê przed bandami ukraiñ-
skich rizunów. Wygl¹da³o to tak, ¿e pe³niono noc¹ wartê. War-
townicy byli podzieleni na oddzia³y. Jedni pe³nili wartê, a drudzy
odpoczywali w wyznaczanych kolejno chatach. Zmiana warty i
czas trwania zale¿a³y od pory roku, pogody, temperatury i jak
d³ugo mo¿na by³o byæ na stanowisku wartowniczym. Jesieni¹
odnowiono zaporê na grobli na rzece Sior³a. Zapora by³a umiesz-
czona za wsi¹, pod £ys¹ Gór¹, w kierunku wsi Kutyszcze na ³¹ce
mojego dziadka, Jana Krompca. Zapora spowodowa³a spiêtrze-
nie i zalanie ³¹k wzd³u¿ wsi od strony wschodniej i pó³nocnej,
wzmacniaj¹c z tej strony bezpieczeñstwo przed napadem rizu-
nów. Mo¿na by³o za to skupiæ wiêksz¹ uwagê na stronê po³u-
dniow¹ i zachodni¹. Oddzieli³o to te¿ niestety ludnoœæ mieszka-
j¹c¹ za stawem i pogorszy³o to ich bezpieczeñstwo. Byli to w
wiêkszoœci 'Osadnicy Pi³sudskiego'. Ca³e osiedle to rdzenni Po-
lacy. Na noc szli oni do centrum wsi do rodzin lub znajomych na
nocleg. Na moœcie do Podkamienia i na moœcie do Kutyszcz noc¹
ustawiano koz³y drewniane uzbrojone drutem kolczastym. War-
townicy byli zorganizowani wg wojskowej struktury. Mê¿czyzni,
którzy s³u¿yli w Polskim Wojsku przed wojn¹, teraz umiejêtnoœci
nabyte stosowali w organizowaniu zasad obrony przed bandami
rizunów. Wielu mê¿czyzn posiada³o broñ. By³a to broñ ró¿nego
kalibru. Czasem nowa i doskona³a, a czasem jakieœ samopa³y lub
przeróbki uciête z d³ugiego karabinu.

 ““Organizacj¹ obrony dowodzili: Józef Fedorowicz, Wawrzyk
Ziombra (pseudonim Poleszuk), Piotr Bieguszewski, Wróbel i inni
ale ja ca³oœci sk³adu dowodz¹cych nie pamiêtam. Piotra Biegu-
szewskiego rizuny mêczyli i chcieli go zmusiæ, by wyda³ nazwi-
ska grupy dowodz¹cej obron¹ wsi. Wycinali mu or³a na pier-
siach, obciêto mu uszy, bo nie s³ysza³ ich pytañ, uciêto mu jêzyk,
w³o¿ono mu do kieszeni. Na koniec zawleczono go do stodo³y
Dajczaków i tam go spalono. W naszej wsi zosta³ zastrzelony
komendant ukraiñskiej policji. Dokona³ tego Tomasz Jurczenko
ukrywaj¹cy siê przed wywozem na roboty do Niemiec. Zastrzeli³
on te¿ ukraiñskiego policjanta, swojego s¹siada, Jasia Soki³a

(przezwisko mia³ Woroczok), który stale polowa³ na Tomasza i
jego brata Józefa, te¿ ukrywaj¹cego siê przed wywózk¹ na robo-
ty do Niemiec.

 ““Pamiêtam jak J. Soki³ stoj¹c z grupk¹ m³odzie¿y ukraiñskiej
pokazywa³ pliki zdjêæ, które zdobywa³ podczas pacyfikacji ro-
dzin ¿ydowskich. Odnosi³ siê z pogard¹ w stosunku do tych
ludzi , ¿e byli bogaci, ¿e piêknie ubrani itp. Ich zdaniem to wszystko
godne pogardy. On zaœ che³pi¹c siê rós³ w ich oczach na bohate-
ra w s³usznej sprawie dla chwa³y Ukrainy.

““Niemcy niechêtnie odwiedzali nasz¹ wieœ, myœlê, ¿e siê tro-
chê obawiali. W wieczór Sylwestrowy 1943/44 roku pojawi³a siê
partyzantka rosyjska. Jak wieœ d³uga tak by³o pe³no koni i party-

zantów. Konie wi¹zali do p³otów a ludnoœæ naszej wsi obficie je
karmi³a i goœci³a hojnie partyzantów. Oni zaœ drog¹ radiow¹ po³¹-
czyli siê ze swoim sztabem w Rosji i podawali swoje miejsce po-
bytu. Mówiono ¿e by³o ich trzy tysi¹ce. By³em œwiadkiem, a by³o
to w naszej chacie, jak jeden Niemiec i ̄ yd poprosili o przyjêcie
ich w szeregi partyzantów. S³ucha³em jak oficer partyzant zapo-
znawa³ ich z regulaminem partyzantki. Ten ̄ yd w owym czasie
podawa³ siê za Tadeusza, mieszka³ w naszym domu. Mama moja
szczodrze go karmi³a, mówi:“Mój syn W³adzio jest gdzieœ daleko
na Sybirze, zabrany jako syn ku³aka, mo¿e go ktoœ te¿ nakar-
mi.“Jeden z Niemców mia³ na imiê Genek. Ten pozosta³ w naszej
wsi. O œwicie partyzanci poszli w lasy, ponoæ w bory Sokolniki.

““By³a to niedziela 12 marca 1944 roku . Dzieñ ten rozpoczyna³
siê piêkn¹ s³oneczn¹ pogod¹. Œniegi ju¿ stopnia³y, tylko jeszcze
w parowach, w¹wozach by³y resztki. S³oñce nagrzewa³o mocno
czarn¹ ¿yzn¹ glebê, a nagrzane powietrze drga³o w bez wietrzu.
Wieœ nasz¹ otoczy³a tyraliera rizunów wraz z SS manami z Gali-
zion Tarnopol. W kierunku wsi oddano dwa wystrza³y armatnie z
szosy wiod¹cej do Podkamienia. Po tych wystrza³ach uzbrojeni
mieszkañcy nasze wsi uznali, ¿e to wojsko niemieckie, regularne
oddzia³y frontowe. Wydano rozkaz, by chowaæ broñ, bo z woj-
skiem walka jest daremna. Wpadliœmy w szpony hordy bandyc-
kiej ukraiñskich rizunów. Bo¿e, taka pomy³ka. Ukryliœmy siê u
s¹siada Ukraiñca w wykopanym dole przykrytym stogiem s³omy.
Ta kryjówka by³a wykonana w wielkiej tajemnicy. W tym strasz-
nym dniu ukry³o siê nas 24 osoby, razem z ¿on¹ tego Ukraiñca,
która jeszcze karmi³a nas chlebem. Tu przesiedzieliœmy do wie-
czora. Gdy zapad³a noc, wyszliœmy z ukrycia i ujrzeliœmy ³uny
p³on¹cych zabudowañ rodzin polskich. P³onê³y te¿ zabudowania
naszego serdecznego przyjaciela Jasia Jurczenki. Mia³ on kry-
jówkê pod jedn¹ ze stodó³. By³a to zamaskowana piwnica, w któ-
rej wykonano inne wejœcie tajemne, a wejœcie prawdziwe zakryto
i zasypano.

 ““Mój Wujek Krompiec Piotr wiedz¹c, ¿e tam s¹ ukryci w piw-
nicy pod zgliszczami stodo³y, otworzy³ z wielkim trudem, bo ¿ar
pogorzeliska utrudnia³ zbli¿enie siê. Otworzy³ i wo³a³ po imieniu,
ale nikt siê nie odzywa³. Udusili siê wszyscy, ³¹cznie z dzieæmi
dwanaœcie osób. Ja z moj¹ siostr¹ Józi¹ te¿ szliœmy siê tam ukryæ,
ale Jasio Jurczenko spotka³ nas w sadzie swoim i powiedzia³, ¿e
on ju¿ tam wszystkich ukry³ i zamaskowa³ w³az i te¿ ju¿ tam nie
wejdzie. “IdŸcie dzieci do domu - powiedzia³. Wieczorem stwier-
dziliœmy ¿e on te¿ jest wœród tych uduszonych. Ja powiadam ¿e
anio³ nas zawróci³. Przysz³a babcia mojego kolegi szkolnego, Ta-
dzia Dañczuka z p³aczem i s³owami: dzieci moje nie mamy siê ju¿
po co ukrywaæ, wasz tatuœ i dziadek zostali zamordowani.

““Wszyscy, ca³a gromadka szla ulic¹ i g³oœno p³aka³a. Straszne
ryki p³on¹cego byd³a wtórowa³y ich rozpaczy. Skoro œwit uciekli-
œmy do wsi Maliniska, tam mieszka³ wujek Stanis³aw Siczyñski.
Dotarliœmy tam wczesnym rankiem. Wszyscy jeszcze spali. Prze-
ra¿eni szykowali nam œniadanie i s³uchali o naszych strasznych
prze¿yciach. Nie trwa³o d³ugo i tu wystrza³ z armaty da³ sygna³
bandzie rizunów do zamykania okr¹¿enia. Trzeba by³o znów ucie-
kaæ. Tym razem z powrotem do naszej wsi. Bardzo d³ugo strzelali
za nami. Na szczêœcie nikogo z nas nie trafili. Razem z nami ucie-
ka³a grupka dzieci, rodzeñstwo - szeœæ osób, najstarsza dziew-
czynka by³a w siódmej klasie. Rodzice ich zostali zamordowani.
Wróciliœmy do naszej wsi. S¹siadka - Ukrainka, ukry³a nas w swojej
piwnicy, do której wejœcie by³o w stajni pod ¿³obem dla krów. Tam
ukrywaliœmy siê do wkroczenia Rosjan.

Jan Lis          >>>>> dok. w nastêpnym GG

MOJE SMUTNE WSPOMNIENIA Z PALIKRÓW
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 POK£ONILIŒMY SIÊ....
>>>>ze str.8  Dominikanie przybyli do Pod-

kamienia ju¿ w XIII w. W latach 1612 - 1695
wybudowali klasztor i ufortyfikowali go. W
ich rêkach pozosta³ a¿ do II wojny œwiatowej.
Czêœæ zabudowañ sp³onê³a w czasie dzia³añ
wojennych 1915 - 1916. Po¿ar strawi³ cenne
zbiory, w tym licz¹c¹ 5 tys. tomów bibliotekê z
cennymi rêkopisami. W czasie II wojny Ro-
sjanie zmusili zakonników do opuszczenia
klasztoru i umieœcili tu spó³dzielniê rzemieœl-
nicz¹. Miejscowych Polaków aresztowali i de-
portowali. Niemcy, wykorzystuj¹ce antagoni-
zmy polsko - ukraiñskie, rozprawili siê z  ̄ yda-
mi. W marcu 1944r. banderowcy dokonali
straszliwej rzezi ok. 300 Polaków z Wo³ynia,
którzy schronili siê w murach klasztoru. Po
wojnie w istniej¹cych budynkach umieszczo-
no szpital psychiatryczny czynny do dzisiaj.
W czêœci kaplicy zamienionej na cerkiew pra-
wos³awn¹ rozlegaj¹ siê g³osy mnichów œpie-
waj¹cych modlitwy. Wznosz¹ca siê nad wzgó-
rzem wie¿a czêœciowo zawali³a siê wiosn¹ tego
roku, ustawione rusztowania wskazuj¹, ¿e
bêdzie remontowana. I jeszcze wyprawa do
Malenisk - miejscowoœci rodzinnej p. Heleny
Skwarek. Z trudem odnajduje znak szczegól-
ny - krzy¿ i cztery lipy, bo dwie wyciêto. Z
wielkiej wsi o kilku ulicach prostopad³ych do
szosy pozosta³a jedna i kilka domów. W to-
warzystwie innych uczestników odnajduje
miejsce, gdzie sta³ dom. Teraz ktoœ wybudo-
wa³ inny. Ze starego sadu wziê³a garœæ liœci
"Chocia¿ tyle. Szkoda, ¿e nikt nie wyszed³"
mówi z ¿alem. Zza betonowego ogrodzenia do-
biegaj¹ s³owa œwiadcz¹ce o nienawiœci do La-
chiw. Pani Helena ma w oczach ³zy, za którymi
kryj¹ siê obrazy przesz³oœci. Po wejœciu do
autokaru stwierdza "Jak zdrowie pozwoli, jesz-
cze tu przyjadê".            Tadeusz Skrzyp

DYREKTOR
POWIATOWEGO MUZEUM

ZIEMI G£UBCZYCKIEJ
zaprasza na  wystawê

„OD KOMUNIZMU
DO WOLNOŒCI”

 G³ubczyce, Rynek1- RATUSZ
Wystawa bêdzie czynna

do 29 lutego 2012 r.:
od wt. do pt. – od 10.00 do 15.30

oraz  w II i IV niedzielê miesi¹ca
– od 12.00 do 15.30

Bilety:
2 z³ bilet ulgowy,

 3 z³ bilet normalny,
dzieci do 7 lat wstêp bezp³atny

Œroda – wstêp bezp³atny
(nie dotyczy  tarasu widokowego)

>>> dok. ze str. 3 J.W. Panie Burmistrzu kilka dni po zakoñczeniu Dni
G³ubczyc powiedzia³ Pan, „zabieramy siê do pracy nad Dniami G³ubczyc w
2012 roku”. Co Pan mia³ na myœli ?
M.M. Tak, to prawda, tak powiedzia³em a chodzi³o mi o to ¿eby w³¹czyæ miesz-
kañców miasta w wybór wykonawców których chcieliby ogl¹dn¹æ na scenie
w³aœnie podczas Dni naszego miasta w 2012 r. Zapytaliœmy wiêc mieszkañców
o to i w chwili obecnej wiemy kto uplasowa³ siê w czo³ówce tego plebiscytu.
J.W. Wyników chyba jednak mieszkañcy nie znaj¹ ?
M.M. Tak, zgadza siê tej informacji jeszcze nie podamy, bo chcemy zapropono-
waæ mieszkañcom konkurs w tej materii, ¿eby odgadli kto zdoby³ najwiêksz¹
iloœæ g³osów.  Trwaj¹ prace nad opracowywaniem regulaminu konkursu oraz
wyborem nagród. Zwyciêzców konkursu poznamy przed koncertem fina³o-
wym Dni G³ubczyc 17.06.2012 spoœród osób które trafnie wska¿¹ zwyciêzcê
naszego plebiscytu ?
J.W. Czy tego zwyciêzcê zobaczymy na scenie w G³ubczycach?
M.M. Dzisiaj nie potrafiê na to pytanie odpowiedzieæ gdy¿ zale¿y to od kilku
czynników. Powiem ¿e zrobimy wszystko ¿eby tak siê sta³o ale nie wszystko
od nas zale¿y wiêc zobaczymy.
J.W. Jarmark Œwi¹teczny to te¿ Pana nowa inicjatywa ?
M.M. Kto mnie zna to wie ¿e tzw. trwanie to nie dla mnie, wiêc myœlê o ró¿nych
sprawach. Od kliku lat chcia³em wdro¿yæ tak¹ inicjatywê w ¿ycie na wzór

Raciborza gdzie na Rynku w drewnia-
nych domkach odbywa siê handel œwi¹-
tecznymi towarami i nie tylko a gor¹ce
p¹czki s¹ po prostu wyœmienite. Mieli-
œmy te¿ swój Jarmark w G³ubczycach ale
dawno temu, nie wiem czy mieszkañcy o
tym pamiêtaj¹ . Organizatorem by³  PSS ,
a odbywa³ siê  przy ul.Koszarowej 6.

Mamy swoj¹ salê Pod Anio³em, mój po-
mys³ popar³a Pani Barbara Piechaczek -
Dyrektor PMZG, Burmistrz Jan Krówka
zaakceptowa³ nasz¹ ideê i dziœ mo¿emy
zaprosiæ mieszkañców na zakupy i nie tyl-
ko do ratusza. Jarmarkowi bêd¹ towarzy-

szy³y ró¿ne ciekawe wydarzenia na które wszystkich zapraszam. Szczegó³y
znajduj¹  siê na plakatach. Mam nadziejê ¿e pomimo trudnoœci przy tym na-
szym I Jarmarku wpisze siê on na sta³e do kalendarium wydarzeñ naszego
miasta . Jeszcze raz serdecznie zapraszam.
J.W. Panie Burmistrzu, chodz¹ s³uchy i¿ relikt przesz³oœci czyli nasze
Targowisko Miejskie doczeka siê modernizacji ?
M.M. Mam tak¹ nadziejê chocia¿ do tego d³uga droga ale marsz do tak wyzna-
czonego celu ju¿ siê rozpocz¹³. Na chwilê obecn¹ mamy ju¿ opracowana kon-
cepcjê targowiska, która uzgodniliœmy z naszymi lokalnymi kupcami, teraz
etap projektowania, który potrwa jeszcze ponad 2 miesi¹ce. W³¹czyliœmy do
tego opracowania równie¿ przebudowê ulicy Krakowskiej na odcinku od Ko-
œciuszki do Niepodleg³oœci. Po otrzymaniu dokumentacji bêdziemy sk³adaæ
wniosek do urzedu marsza³kowskiego o dofinansowanie przebudowy Targo-
wiska w ramach programu " Moje Targowisko - Mój Rynek w ramach którego
mo¿na na ten cele uzyskaæ œrodki w wysokoœci do 50 % wartoœci zadania.
Województwo Opolskie dosta³o na te zadania 7 mln. z³otych. Nabory maja byæ
og³oszone w 2012 r. i jeœli nasz projekt zostanie zaakceptowany i znajdziemy w
bud¿ecie Gminy œrodki na brakuj¹c¹ czêœæ to byæ mo¿e w 2013 roku uda siê.
JW. Czego ¿yczy³by Pan sobie i mieszkañcom  na  nastêpny rok ?
M.M. Wszystkim mieszkañcom z okazji nadchodz¹cych Œwi¹t ¿yczê przede
wszystkim zdrowia i spokoju, mi³ej i rodzinnej atmosfery, smacznych potraw a
na Nowy Rok a¿eby skutecznie obronili siê przed kryzysem i  by spe³ni³y siê
marzenia bo one spe³niaj¹ siê tylko wtedy gdy w nie bardzo mocno wierzymy.
Zatem tej wiary i determinacji, wytrwa³oœci i jeszcze raz du¿o,  du¿o  zdrowia.
 JW. Dziêkujê za rozmowê,
¿yczê Panu równie¿ spe³nienia prezentowanych planów i nie tylko  .......

ROZMOWA Z WICEBURMISTRZEM M. MROZEM
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Minê³o 50 lat, od kiedy Pañstwo  zawarliœcie zwi¹zki ma³-
¿eñskie, ró¿nych lat, przeplatanych k³opotami ale i chwilami
szczêœcia, radoœci, które umacnia³y Pañstwa zwi¹zki ma³¿eñ-
skie. By³ czas wychowywania dzieci, czas kszta³cenia i aktyw-
noœci zawodowej.  Te wartoœci rodzinne doceni³ Prezydent RP
nadaj¹c "Medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie" osobom
które przetrwa³y w jednym zwi¹zku 50 lat. Takie Medale wrêczy
dziœ Pañstwu Burmistrz Jan Krówka - powiedzia³a Pani kierownik
Urzêdu Stanu Cywilnego Beata Grochalska witaj¹c i sk³adaj¹c
¿yczenia Jubilatom. Do ¿yczeñ do³¹czy³ siê przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Kazimierz Naumczyk - nie do wiary, ¿e to ju¿ 50 lat jak
spotyka³em Pañstwa z wózkami z w³asnymi dzieæmi na spacerze.
Po czym nast¹pi³a najwa¿niejsza czêœæ uroczystoœci.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolite Polskiej Bronis³awa
Komorowskiego  mam zaszczyt i honor wrêczyæ Pañstwu  Z³o-
tym Jubilatom -  Jadwidze i Zygmuntowi Apczyñskim, Annie i
Andrzejowi Grzeœków, Józefie i Marianowi Hajda, Barbarze i
Witoldowi Matulkom, Anieli i Kazimierzowi Pendykom, Cze-
s³awie i Janowi Stok³osom, Wandzie i Józefowi Razikom - Me-
dale za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie - powiedzia³ Burmistrz
dodaj¹c - mo¿na siê spieraæ który "Krzy¿", który  "Medal" ma
wiêksz¹ "wartoœæ", ale na ten Medal pracowaliœcie  Pañstwo
pó³ wieku, zas³u¿yliœcie rzeteln¹ prac¹, poœwiêceniem siê  dla
rodziny, wychowywania i kszta³cenia dzieci, wiernoœci¹ ma³-
¿eñsk¹. Jesteœcie parami ma³¿eñskimi na medal, na z³oty me-
dal. Cieszê siê, ¿e mogê z³o¿yæ Wam ¿yczenia - pociechy z dzieci,
wnuków, a i prawnuków. By rodziny wspiera³y  i  by³y przy Was.

  By³y medale, by³y kwiaty, by³y upominki, by³ toast szampa-
nem, kawa …. i wspomnienia do kamery GTV i dla redakcji GG.

Pañstwo Hajdowie: Pierwsze nasze spotkanie mia³o miejsce
podczas jesiennych prac polowych, przy zbieraniu ziemniaków,
bo mieszkaliœmy wtedy na wsi. Pobraliœmy siê 29.  stycznia 1961r.
Wychowaliœmy i wykszta³ciliœmy dwóch synów, mieszkaj¹ w
Raciborzu i Go³uszowicach. Mieliœmy czterech wnuków, jeden
zmar³. Wzajemnie wspieramy siê, szanujemy siê.  Dziêki Bogu,
prze¿yliœmy razem tyle czasu. Skoro jestem  tu to znaczy, ¿e jest
dobrze, choæ ostatnio trochê nie domagam, ale jest o kogo siê
oprzeæ - podsumowa³a wspólne  pó³ wieku pani Józefa.  Pan
Marian doda³ -  pochodzimy ze  'Wschodu" z woj. Lwowskiego,
ja z Sokola, ¿ona z Sambora. Pracowa³em ca³y czas w PKS jako
dy¿urny ruchu, po 35 latach pracy przeszed³em na emeryturê

 Pani Stok³osa zd. Ziobrowska: W 1945 r. przyjecha³am do
G³ubczyc. Po œmierci matki w 1947 r.  zaopiekowa³a siê mn¹ ciocia,
dzieciñstwo spêdzi³am u niej w Zielonej Górze. Tam pozna³am
mê¿a. W 1965r. kupiliœmy dom w Grobnikach i zaczêliœmy ¿ycie
na swoim. Mamy troje dzieci, jak mogliœmy, tak ¿eœmy zapewnili
im wykszta³cenie - s¹ po studiach Mamy szeœcioro wnucz¹t. Cie-
szymy siê, ¿e dzieci tworz¹ zgodne rodziny, utrzymuj¹ kontakty
miêdzy sob¹ i z nami. Ja - mówi pan Jan - pochodzê z kieleckiego,
mia³em 18 lat, pojecha³em na œwiêta do brata do Zielonej Góry. Tam
na weselu  kolegi pozna³em ¿onê i tam zosta³em. Œlub wziêliœmy
29.01.1959r. Pracowa³em 7 lat  w kopalni, w sklepie wielobran¿o-
wym w GS, potem osiedliœmy na swoim w pobli¿u braci  ¿ony w
Grobnikach. W MPRB dopracowa³em ³¹cznie 40 lat.  A recepta na
trwa³oœæ ma³¿eñstwa? Trzeba sobie ustêpowaæ - dodaje ¿ona.

Pani Barbara Matulka:  pochodzê z P³ocka, jako 16-latka bê-
d¹c u kuzynki w Warszawie spotka³am w Nowy Rok na klatce
schodowej pracownika poczty i tak to siê zaczê³o i trwa ponad
piêædziesi¹t lat. Owocem naszego  trwania  jest czterech synów

Z£OTE GODY MA£¯EÑSKIE
JESTEŒCIE PARAMI MA£¯EÑSKMI  NA MEDAL, NA Z£OTY MEDAL

oraz piêcioro wnucz¹t, co nas bardzo cieszy. Pracowa³am w PKS
w G³ubczycach, na centralce.  Nie by³o tak Ÿle - przejmuje wspo-
mnienia pan Witold i rozwija w¹tek okrê¿nej drogi do G³ubczyc -
potwierdza, ¿e pracowa³ na poczcie, dziêki temu pozna³ ¿onê, to
by³bardzo szczêœliwy traf. PóŸniej 3 lata pracowa³ w pocie, nie
tylko czo³a, jako spawacz w fabryce lamp oscyloskopowych,
potem oboje 1 rok  w Horteksie w Górze Kalwarii, póŸniej znowu
wrócili w strony  ¿ony . W tym czasie urodzili siê Darek i Wituœ.
Zdarzy³ mi siê ma³y wypadek z rêk¹  i na rekonwalescencjê poje-
cha³em do siostry ¿ony do G³ubczyc i tu postanowiliœmy zostaæ
na sta³e. Przyby³o nam jeszcze dwóch synów. Pracowa³em w
MZBM, MPGK jako spo³eczny inspektor pracy. A recepta ??? Tu
muszê oddaæ ho³d ¿onie, za cierpliwoœæ i wytrzyma³oœæ, bo ca³e
wychowanie  czterech ch³opaków spada³o na ni¹. Dziœ ka¿dy ma
fach, firmê, pracuje na siebie i na swoim. Tylko Witold po muzycz-
nym wykszta³ceniu jest œpiewakiem i z tego ¿yje w Warszawie.

(znamy z wystêpów w TVP,TVG i na ¿ywo w G³ubczycach -red.)
Anna i Andrzej Grzeœków - pochodz¹ z Kresów woj. Tarnopolskie.

Wywiezieni na zachód w 1945r. zatrzymali siê w Brzegu. Œlub wziêli w
1961 roku, przeprowadzili siê do G³ubczyc. Maj¹  trzy córki, trzy wnuczki
i wnuka. S¹  na emeryturach. Pani Anna mê¿a pozna³a jak przyjecha³
do rodziny z Niemodlina. Potem pracowa³ w transporcie w PTHW, po
przemianach i reorganizacji przeszed³ na emeryturê.

Pañstwo Wanda i Józef Razikowie: Emeryturê wypracowa³am
w przedszkolu s³odowniczym - Zak³adów Piwowarsko S³odow-
niczych, wychowa³am trzech synów, mamy siedmioro wnucz¹t.
Mê¿a pozna³am w 1957 roku, jeszcze przed wojskiem, czeka³am,
a¿ skoñczy s³u¿bê i pobraliœmy siê w kwietniu 1960 roku. Bogu
dziêki prze¿yliœmy te lata w zdrowiu jak na nasz wiek, wspieramy
siê wzajemnie Pan Józef ze wzruszeniem wspomina jak po wy-
mordowaniu jego rodziny w 1946 roku przyjecha³ w transporcie z
ojcem. W 1954r.  zacz¹³em pracowaæ w Zak³adach Piwowarskich
i przepracowa³em 42 lata i 15 dni, przechodz¹c ró¿ne stanowiska
i funkcje do kierownika w³¹cznie. Nie ¿a³owa³em czasu - œwiêta,
nocki, ani wysi³ku, mrozy, zaspy, za³adunek i roz³adunek wago-
nów - dla mojego zak³adu. Dziœ jest znawc¹ œrodków transporto-
wych - pojazdów, ci¹gników, samochodów - z czasów PRL

 Aniela i Kazimierz Pendykowie - w 1945 roku przyjecha³em z
rodzicami do G³ubczyc z Kresów. Busko i Brody to nasze z ¿on¹
strony. Z ¿on¹ znaliœmy siê od  podstawówek jedynki i dwójki.
Na pocz¹tku przybli¿a³y  nas  do siebie tylko zainteresowania
sportowe, obozy, wycieczki. Powa¿niej zaczê³o siê w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym, a po, ju¿  ca³kiem powa¿nie bo zawarliœmy
zwi¹zek ma³¿eñski w 1961r. trwaj¹cy nieustannie do dziœ. Praco-
waliœmy oboje w oœwiacie i dla oœwiaty w naszym mieœcie i gmi-
nie. ̄ ona jako polonistka po WSP, ja jako nauczyciel  WF i tre-
ner. £¹cznie, to pracowaliœmy we wszystkich szczeblach szkó³,
mo¿liwych stanowiskach i funkcjach spo³ecznych. W 1983r. spró-
bowa³em innego  zawodu. Dostaliœmy "ksywy"  mgr pietruszka i
mgr marchewka jako, ¿e za³o¿yliœmy prywatny warzywniak. W
sklepie pozna³em ile mo¿na zarabiaæ w porównaniu ze szko³¹.
Mamy dwoje dzieci  i czworo wnuków. Pani Aniela równie mi³o
wspomina czasy szkolne, obozy harcerskie, sp³ywy, sportow¹
atmosferê, pracê z dzieæmi i m³odzie¿¹ oraz m³odoœæ i ca³e wspól-
ne ¿ycie wszystko w G³ubczycach i dla G³ubczyc. Dziêki dobre-
mu samopoczuciu i dobrej kondycji Pañstwo Pendykowie zapo-
wiedzieli siê na 60-lecie zapraszaj¹c pozosta³ych Jubilatów, a póki
co - uwa¿aj¹ - ¿e czas odpoczywaæ i dbaæ o zdrowie.

Do ¿yczeñ Jubilatom do³¹cza siê Redakcja G³osu G³ubczyc
                                                              Jan Wac (foto str. 20)
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Dom Pomocy Spo³ecznej w Klisinie jest jednostk¹ organiza-
cyjn¹ Powiatu G³ubczyckiego.
     Placówka opiera sw¹ dzia³alnoœæ na Ustawie o pomocy spo-
³ecznej   z  12 marca 2004 roku. Zadaniem Domu (Zespo³u) jest
œwiadczenie ca³odobowej opieki dla swoich mieszkañców. W
sk³ad Domu przed dniem 01 marca 2011 roku wchodzi³y  filie  w
Boboluszkach, Branicach, i Radyni.
         Uchwa³¹ Nr V/48/2011 Rady Powiatu w G³ubczycach z dnia
10 lutego 2011 roku  w sprawie po³¹czenia domów pomocy spo-
³ecznej prowadzonych przez Powiat G³ubczycki Dom Pomocy
Spo³ecznej dla Przewlekle Psychicznie Chorych w Klisinie przej¹³
DPS "Pod Klonami" w Dzbañcach, DPS "Kombatant" w G³ub-
czycach oraz DPS w Bliszczycach.
      DPS w Klisinie po³o¿ony jest na trasie G³ubczyce - Opole
oko³o 15 km od G³ubczyc. Powsta³ w 1971 roku i nie przerwanie
œwiadczy swe us³ugi ju¿ od 40 lat. Przeznaczony jest docelowo
dla 138 mieszkañców przewlekle psychicznie chorych. Mieœci
siê w trzech budynkach.Piêknym  zabytkowym  zamku - zamiesz-
kanym  przez 126 podopiecznych, drugim -  zamieszkiwanym
przez 12 pensjonariuszy, natomiast  w trzecim znajduje siê pral-
nia, szwalnia oraz administracja. Dooko³a tych budynków roz-
przestrzenia siê piêkny, zabytkowy park. Jest to dobre miejsce
do wypoczynku i relaksu mieszkañców. Równie¿ odbywaj¹ siê
tam wszelkiego rodzaju imprezy integracyjne, zajêcia terapeu-
tyczne  oraz podopieczni  ze swoimi rodzinami spêdzaj¹ czas
wolny. Spaceruj¹c alejkami    mo¿na podziwiaæ wiele ciekawych
drzew objêtych ochron¹. W 2008 roku dokonano zabiegów pie-
lêgnacyjnych drzew oraz nasadzono zastêpcze  w drzewostanie
zabytku parku.
     Budynek g³ówny posiada trzy kondygnacje. Pokoje miesz-
kañców s¹ w pe³ni przygotowane  dla  osób  niepe³nosprawnych
fizycznie. Wyposa¿one s¹ w nowoczesne meble: ³ó¿ko, szafkê
nocn¹, szafê oraz telewizor i radio.  W pokoju mo¿na dostrzec
przedmioty prywatne - obrazy, fotografie i inne wa¿ne dla miesz-
kañca rzeczy. Dom zamieszkuj¹ osoby niepe³nosprawne poru-
szaj¹ce siê za pomoc¹  sprzêtu ortopedycznego oraz  sprawne
fizycznie, wykonuj¹cy samodzielnie wiêkszoœæ czynnoœci ¿ycio-
wych, jak równie¿ osoby sprawne fizycznie wymagaj¹ce moty-
wacji i pomocy personelu przy wykonywaniu ¿yciowych czyn-
noœci.W miarê zwiêkszania siê potrzeb spo³eczeñstwa na tego
typu opiekê i pomoc sukcesywnie powstawa³y domy filialne.
    DPS w Boboluszkach  powsta³ w 1985 roku  i pocz¹tkowo
mieszka³y w nim tylko kobiety. W 2002 roku zaadaptowano drugi
budynek, w którym zamieszkali mê¿czyŸni. Obecnie zamieszkuje
w nim 76 osób przewlekle psychicznie chorych, w tym 52 kobie-
ty i 24 mê¿czyzn. Dom mieœci siê w dwóch dwukondygnacyj-
nych budynkach,   z czego jeden jest zamieszkiwany przez kobie-
ty,  a drugi przez mê¿czyzn.
      DPS w Radyni powsta³ w 1987 roku i przeznaczony jest dla
75 osób w tym 51 kobiet i 24 mê¿czyzn przewlekle psychicznie
chorych. Jest to budynek dwu piêtrowy otoczony dobrze zago-
spodarowanym terenem wœród zieleni, pól i lasu oraz piêknego
krajobrazu Gór Opawskich.
        DPS  w Branicach zosta³ wykupiony w roku 1991 od Woje-
wódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bra-
nicach przez ówczesnego Dyrektora Domu w Klisinie i sta³ siê

jego fili¹. Przeznaczony jest dla  83 mê¿czyzn.   Dom po³o¿ony
jest na terenie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Branicach. Otoczenie zewnêtrzne domu pozbawione barier ar-
chitektonicznych. Wokó³ domu znajduje siê park wpisany, jak
ca³y szpital, do rejestru zabytków. Jest tak usytuowany, aby
mieszkañcy bez przeszkód mogli korzystaæ z jego œcie¿ek, ³awek
czy otaczaj¹cej zieleni. Znajduje siê równie¿ kaskada wodna
przy której mo¿na usi¹œæ i spokojnie spêdzaæ czas.
    DPS  w Dzbañcach zosta³ zbudowany oko³o 1916 roku i by³
integraln¹ czêœci¹ Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Branicach. Za³o¿ycielem i fundatorem Szpitala Branickiego
by³ biskup Józef Nathan. W pocz¹tkowym okresie  by³ prowa-
dzony przez siostry zakonne. W póŸniejszych latach zosta³ prze-
kszta³cony na Dom Pomocy Spo³ecznej dla doros³ych przewle-
kle i psychicznie chorych. W 2001 roku  nazwê zmieniono na
Dom Pomocy Spo³ecznej "Pod Klonami". Dom przeznaczony
jest dla 190 mieszkañców obojga p³ci.
     DPS w Bliszczycach zosta³ powo³any do ¿ycia jesieni¹ 1998
r. Dom przeznaczony jest dla 81 osób przewlekle psychicznie
chorych Dom znajduje siê w ma³ej miejscowoœci, przy granicy z
Czechami, otoczonej lasami. Po³o¿enie to zapewnia czyste, zdro-
we powietrze, spokój i ciszê, a tym samym warunki sprzyjaj¹ce
wypoczynkowi i terapii na œwie¿ym powietrzu.
     DPS dla Kombatantów w G³ubczycach jest domem sta³ego
pobytu dla 29 osób obojga p³ci w podesz³ym wieku. Jego ofi-
cjalne otwarcie odby³o siê 23 wrzeœnia 1998 r.Dom œwiadczy
podstawowe us³ugi zgodnie z obowi¹zuj¹cym standardem.
Dom Pomocy Spo³ecznej  w Klisinie  uzyska³ certyfikat stan-
daryzacji. Decyzj¹ Nr 10/2011 Wojewoda Opolski orzek³ wy-
daæ Powiatowi G³ubczyckiemu, zezwolenie  na prowadzenie
DPS  w Klisinie z filiami w Branicach, Boboluszkach, Radyni,
Bliszczycach, Dzbañcach i  G³ubczycach, z  672 miejscami, w
tym: 643 miejscami dla osób przewlekle psychicznie chorych i
29 miejscami dla osób w podesz³ym wieku, na czas nieokreœlo-
ny. W Domu spe³nione s¹ wszystkie warunki efektywnej reali-
zacji us³ug opiekuñczych i wspomagaj¹cych w zakresie: zapew-
nienia mieszkañcom kontaktu z psychologiem, posiadania wy-
maganego dla tego typu Domu (przeznaczonego dla osób prze-
wlekle psychicznie chorych i dla osób w podesz³ym wieku)
wskaŸnika zatrudnienia pracowników zespo³u terapeutyczno -
opiekuñczego.
      Domem zarz¹dza Dyrektor  przy pomocy  zastêpcy i kierow-
ników Filii. Wykszta³cona i doœwiadczona kadra w codziennej
pracy przestrzega zasad rzetelnoœci, uczciwoœci, indywidualne-
go i podmiotowego traktowania mieszkañców Domu.Dom jest
otwarty na wspó³pracê z bli¿szym i dalszym œrodowiskiem.
 Liczne kontakty z innymi podobnymi placówkami oraz z m³o-
dzie¿¹ szkoln¹, prowadz¹ do lepszej integracji ze œrodowiskiem
oraz lepszego zrozumienia,  funkcjonowania domów pomocy.
Organizujemy cykliczne spotkania "biesiadne" mieszkañców i
ich rodzin, których celem jest podtrzymanie kontaktów z rodzi-
nami.W DPS Klisino (z filiami pracuje 365 pracowników.
Us³ugi  pielêgniarskie zapewniaj¹ firmy z zewn¹trz; œwiadcz¹ce
us³ugi   w ramach NFZ.  Firma RAD-MED œwiadczy us³ugi dla
mieszkañców Filii Radynia, natomiast pozosta³e filie, s¹ pod
opiek¹ Firmy DOM-MED. Z-ca dyr. Micha³ Dobrowolski

DZIEÑ PRACOWNIKA SOCJALNEGO
artyku³ zastêpuje relacjê z uroczystoœci Dnia zorganizowanej w hali ZOKiS, na której  by³y

powitania, przemówienia, kwiaty, podziêkowania,odznaczenia, wystêpy, poczêstunek,
w³adze powiatu i gminy,.......
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 REMONTUJEMY
ABY LEPIEJ  MIESZKAÆ
Zadanie remontowe  pn. "Remontujemy aby lepiej mieszkaæ" -
poprawa sytuacji bytowej Romów poprzez remont budynku z
lokalami mieszkalnymi przy ul. Sosnowieckiej Nr 3 w G³ubczy-
cach  (foto) zosta³o zakoñczone w listopadzie, a przeprowadzone
by³o w ramach Programu na rzecz spo³ecznoœci romskiej w Pol-
sce w 2011 roku. Zakres remontu obejmowa³ m.in.:
    1) przebudowê  3 lokali mieszkalnych ( roboty ogólnobudow-
lane - roboty rozbiórkowe, murowanie œcian, postawienie œcianek
dzia³owych, wymianê stolarki drzwiowej i okiennej, wymianê pod-
³óg, wykonanie kominów i wentylacji, roboty malarskie oraz wymia-
nê instalacji-kanalizacyjnej, wodnej, elektrycznej, gazowej, co),
   2) remont  elewacji ( wzmocnienie œcian zewnêtrznych, odbicie
tynków, impregnacja elewacji, uzupe³nienie podk³adów pod tynki
zewnêtrzne, uzupe³nienie boni i gzymsów, tynkowanie, malowanie),
    3) remont klatki schodowej (roboty murarskie, malarskie, reno-
wacjê drzwi wejœciowych i schodów) .
Koszty przeprowadzenia remontu wynios³y ogó³em 297.430,33 z³
i zosta³y sfinansowane przez:
- dotacjê z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji w
wysokoœci 110.000,00 z³,
-  z bud¿etu Gminy w wysokoœci 187.430,33 z³.
      Gmina G³ubczyce realizuj¹c w ramach Programu na rzecz spo-
³ecznoœci romskiej w Polsce zadania remontowe w  latach 2007 -
2010 wykona³a modernizacjê budynku przy ul. S³owackiego nr 9.
  Na ten cel otrzyma³a dotacjê z Ministerstwa Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji w wysokoœci - 260.000,00 z³  z przeznacze-
niem na zadanie pn. "Remontujemy aby lepiej mieszkaæ",
- 41.000,00 z³ z przeznaczeniem na realizacjê zadania pn. "Zadbaj-
my o korytarze naszego budynku". Natomiast z bud¿etu Gminy

dofinansowano remont
nastêpuj¹co: -
255.235,39 z³  z przezna-
czeniem na realizacjê za-
dania pn. "Remontuje-
my aby lepiej mieszkaæ",
- 32.874,33 z³ z przezna-
czeniem na realizacjê za-
dania pn. "Zadbajmy o
korytarze naszego bu-
dynku".W wyniku prze-
prowadzonego remontu - modernizacji otrzymano:
- 11 lokali mieszkalnych o pow. u¿ytkowej po ok.45 m2 sk³ada-
j¹cych siê z dwóch pokoi, kuchni, ³azienki i przedpokoju,
-1 lokal mieszkalny sk³adaj¹cy siê z jednego pokoju, kuchni,
³azienki i przedpokoju o pow. u¿ytkowej  27,39 m2 ,
- 2 pomieszczenia tymczasowe, jednoizbowe o pow. ok.. 24 m2 ,

- pomieszczenie gospodarcze, suszarniê, komórki gospodarcze,
- wc wspólne dla pomieszczeñ tymczasowych.
- wyremontowano wspólny korytarz - wymieniono okna, drzwi
wejœciowe, wymieniono instalacje elektryczn¹, doprowadzono
instalacjê wodno - kanalizacyjn¹, wymalowano korytarz farbami
emulsyjnymi i olejnymi lamperiê,
- wymieniono pokrycie dachowe wraz z obróbkami blacharskimi.
     Jak widaæ Gmina G³ubczyce od wielu lat uczestniczy w Pro-
gramach na rzecz spo³ecznoœci romskiej w Polsce. Dziêki uzyska-
nym dotacjom z MSWiA sukcesywnie przeprowadza remonty
przez co poprawia sytuacjê bytow¹ mieszkaj¹cych tam rodzin.
                                        Halina Stebnicka Wydz. Kom.-Inwest.

 "WSPÓLNIE NA DROGACH
- CZESKO - POLSKIE

  NAUCZANIE RUCHU DROGOWEGO
DLA DZIECI Z KRNOWA I G£UBCZYC"

W ramach wspólnego projektu Miasta Krnowa i Gminy G³ub-
czyce wspieranego finansowo z  Funduszu mikroprojektów Eu-
roregionu Pradziad, dzieci z G³ubczyc wspólnie z czeskimi od-
wiedzi³y 14 razy plac nauczania ruchu drogowego w Krnowie

Dzieci mog³y zapoznaæ siê na placu z podstawowymi zasa-
dami ruchu drogowego, w bardzo bezpiecznym miejscui i to z punktu widzenia pieszego i rowerzy-
sty. Dzieci mog³y te¿ sprawdziæ w³asne umiejêtnoœci i technikê jazdy.

Z pomoc¹ nauczycieli dzieci uczy³y siê uwa¿aæ na drodze, jazdy po prawej stronie jezdni i dlaczego piesi chodz¹ po lewej stronie
drogi. Ruch drogowy ka¿dego roku nasila siê i wzrasta te¿ zagro¿enie dla dzieci. Zwa¿ywszy na ten fakt istotne jest aby kontynu-
owaæ ten projekt w przysz³oœci.
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NACZELNIK URZÊDU SKARBOWEGO

      Wystawa zdjêæ lotniczych i ukazanie siê jesiennego nume-
ru wydawnictwa pt.: "Czesko - polskie pogranicze z ptasiej
perspektywy" na pocz¹tku grudnia zakoñczy czesko - polski
projekt o tej samej nazwie, który w bie¿¹cym roku wspólnie
zrealizowa³y miasta partnerskie Krnów i G³ubczyce.
       Ostatni, jesienny numer kwartalnika, ponownie oferuje na
trzydziestu dwu stronach ponad piêædziesi¹t zdjêæ lotniczych
Jeseników, czeskich i polskich miast i gmin, wraz z krótkim opi-
sem w jêzyku czeskim, polskim i angielskim. "Kwartalnik pojawi
siê w nak³adzie tysi¹ca sztuk, po³owa nak³adu zawiera p³ytê DVD,
która zawiera zdjêcia i filmy. Niektóre miejsca fotograf uchwyci³
podczas wszystkich czterech pór roku, co umo¿liwia czytelniko-
wi  porównanie i zdecydowanie, kiedy te miejsca s¹ najpiêkniej-
sze. Wierzê, ¿e potem wiele osób uda siê do tych miejsc osobi-
œcie," stwierdzi³ mened¿er projektu Tomáš Kolárik.
     Nak³ad czasopisma bêdzie jak zwykle podzielony pomiêdzy
poszczególne miasta i gminy, ale równie¿ kilkadziesi¹t sztuk otrzy-
ma Turystyczne Centrum Informacyjne (Turistické informaèní
centrum) na rynku g³ównym (Hlavním námìstí) w Krnowie, gdzie
mo¿na otrzymaæ je za darmo.
   Do wydanego jesiennego numeru bezpoœrednio nawi¹zuje te¿
wystawa zdjêæ, która odbêdzie siê w sali wystawowej Willi Flem-
micha w Krnowie od 6 do 11 grudnia 2011 roku. "Wystawa za-
oferuje setkê zdjêæ w formacie A4 podzielonych tematyczne.
Jest to wybór z ponad czterech tysiêcy zdjêæ, które zrobione
zosta³y w ramach projektu. Po zakoñczeniu krnowskiej wystawy
zdjêcia zostan¹ pokazane w Miejskim Oœrodku Kultury w G³ub-
czycach, w dniach od 15 do 22 grudnia 2011 roku," informuje
Tomáš Kolárik.
Projekt "Czesko - polskie pogranicze z ptasiej perspektywy"
sk³ada siê z trzech czêœci. Pierwsza czêœæ to kwartalnik, który
pokazuje atrakcje turystyczne i przyrodê przygranicznego re-
gionu krnowsko - g³ubczyckiego i ca³ego obszaru Euroregionu
Pradziad w formie zdjêæ lotniczych podczas czterech pór roku,
druga to baza zawieraj¹ca zdjêcia cyfrowe i filmy lotnicze, które
przeznaczone s¹ dla celów promocyjnych poszczególnych gmin
oraz z trzeciej, koñcowej wystawy zdjêæ lotniczych pogranicza
czesko - polskiego w Krnowie i w G³ubczycach. Miasta realizuj¹
projekt dziêki wsparciu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w celu przedstawienia mieszkañcom pogranicza cze-
sko - polskiego jako wspólnego regionu i wspierania przygra-
nicznej turystyki krótkoterminowej.
                                                                            Pawe³ Maleñczyk

"CZESKO - POLSKIE POGRANICZE
Z PTASIEJ PERSPEKTYWY">>>>>> dok. ze str. 7

dla których zobowi¹zanym do zap³aty podatku jest us³ugobior-
ca - w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów.
W przypadku wewn¹trzwspólnotowych transakcji trójstronnych,
o których mowa w art. 136 (procedura uproszczona), informacja
podsumowuj¹ca powinna dodatkowo zawieraæ adnotacjê, ¿e
nabycie i dostawa zosta³y dokonane w ramach wewn¹trzwspól-
notowych transakcji trójstronnych.
Informacje podsumowuj¹ce sk³adane s¹, co do zasady, za okre-
sy miesiêczne. Wyj¹tek stanowi¹ transakcje WDT, w przypadku
gdy ca³kowita ich wartoœæ w danym kwartale ani w ¿adnym z
czterech poprzednich kwarta³ów nie przekroczy³a kwoty 250.000
z³ (do 31 grudnia 2011 r. kwota ta, zgodnie z przepisami przejœcio-
wymi, wynosiæ bêdzie odpowiednio 500.000 z³), transakcje WNT,
w przypadku gdy ich wartoœæ w danym kwartale nie przekroczy-
³a kwoty 50.000 z³, lub œwiadczenie us³ug, o których mowa w art.
100 ust. 1 pkt 4 ustawy. W takim przypadku informacje podsu-
mowuj¹ce mog¹ byæ sk³adane za okresy kwartalne. Ponadto
podatnik, który nie dokona³ w danym okresie rozliczeniowym
¿adnych transakcji wewn¹trzwspólnotowych, nie ma obowi¹z-
ku  sk³adania informacji podsumowuj¹cej za ten okres.
Informacje podsumowuj¹ce nale¿y sk³adaæ w terminie do 15.
dnia miesi¹ca (lub kwarta³u) nastêpuj¹cego po miesi¹cu (kwar-
tale), w którym powsta³ obowi¹zek podatkowy z tytu³u dokona-
nia transakcji wykazywanej w informacji podsumowuj¹cej. Ter-
min ten ulega przed³u¿eniu do 25. dnia miesi¹ca, gdy informacja
jest sk³adana za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej.
7. Dziêki systemowi wymiany informacji o VAT (tzw. VIES) po-
datnik ma mo¿liwoœæ weryfikacji statusu podatkowego oraz ak-
tualnoœci“i poprawnoœci numeru VAT-UE swoich kontrahentów
z innych pañstw cz³onkowskich. Potwierdzenia numeru identy-
fikacyjnego zagranicznego kontrahenta mo¿na dokonaæ za po-
œrednictwem naczelnika urzêdu skarbowego lub te¿ Biura Wy-
miany Informacji Podatkowych, pisemnie: Biuro Wymiany In-
formacji Podatkowych,  ul. Poznañska 46, 62-510 Konin;
· telefonicznie: (063) 242 33 55;   · faksem: (063) 240 19 89;
· poczt¹ elektroniczn¹:  numery.vat@mofnet.gov.pl
Weryfikacji takiej mo¿na dokonaæ tak¿e na stronie internetowej
Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies.
Osoba zainteresowana dokonaniem potwierdzenia numeru VAT
musi wprowadziæ jedynie kod pañstwa kontrahenta oraz podaæ
jego numer VAT.“Ze wzglêdu na ochronê danych osobowych ad-
ministracje podatkowe, co do zasady, nie udostêpniaj¹ nazwy i
adresu podmiotu, a jedynie udzielana jest nastêpuj¹ca odpowiedŸ:
TAK - podany numer jest wa¿ny w danym momencie lub
NIE - podany numer jest niewa¿ny lub nieprawid³owy.
                                                Ci¹g dalszy w kolejnym numerze

"3 XII- ŒWIATOWY DZIEÑ OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH"
   Dnia 2 grudnia br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie obchodzono
uroczyœcie Miêdzynarodowy Dzieñ Osób Niepe³nosprawnych zorganizowany przez
nauczycieli: Barbarê Wagê, Lidiê Wrzos i Urszulê Mekitów przy wsparciu pani dyrek-
tor Alicji Szuby. Wœród zaproszonych goœci by³a wiceprzewodnicz¹ca Rady Powiatu
- Maria Farasiewicz, a przygotowa³a na tê okolicznoœæ program integracyjny, w któ-
rym wespó³ z ni¹ wyst¹pili: psycholog - Beata Krzaczkowska, muzyk - Józef Kaniow-
ski, teatr Tradycja Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w G³ubczycach oraz Piotrek Mach.
Ten pe³en nadziei, optymizmu i wiary m³odzieniec w rapowanych tekstach swego autor-
stwa da³ œwiadectwo swej heroicznej walce z kalectwem i chorob¹ nowotworow¹, bêd¹c wzorem dla zmagaj¹cych siê z brzemieniem
niepe³nosprawnoœci.    Ponadto wœród wystêpuj¹cych mo¿na by³o zobaczyæ dzieci i m³odzie¿ specjalnej troski z nauczania indywidualne-
go i klas integracyjnych oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Spo³ecznej w Kietrzu. Program ten to niejako lekcja solidaryzmu, akceptacji,
tolerancji, zrozumienia i przyjaŸni z tymi, dla których los nie by³  ³askawy.                                                                    Violetta Maciej
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NIECODZIENNE
 WYDARZENIE

   Korzystaj¹c z zaproszenia dr. Andrzeja
Sa³ackiego- prezesa Klubu JeŸdzieckiego
,,Lewada'' w Zakrzowie pani Maria Fara-
siewicz i aktorzy teatru Tradycja  Zespo³u
Szkó³ Mechanicznych wziêli udzia³ w jubi-
leuszu 50-lecia pracy artystycznej s³ynne-
go polskiego aktora o miêdzynarodowej
s³awie Daniela Olbrychskiego, co mia³o
miejsce w Zakrzowie i Centrum Kultury w
Polskiej Cerekwi 5 listopada 2011r..

W boga-
tym progra-
mie jubile-
u s z o w y m
pani Fara-
siewicz za-
prezentowa-
³a przed nie-
zwyk³ym ju-
b i l a t e m

utwór ,,Rzecz o Danielu Olbrychskim w
strofach'' jej autorstwa napisany specjal-

nie na tê okolicznoœæ, co spotka³o siê z
aplauzem tak samego aktora, jak i licznie
zgromadzonych goœci. Ponadto Alina Piê-

ciak, Monika Sabatowicz i Mietek Zaj¹c
przedstawili kilka scenek kabaretowo-sa-
tyrycznych, które rozbawi³y Daniela Ol-
brychskiego oraz publicznoœæ. Mieczys³aw
Zaj¹c przedstawi³ równie¿ fragment mono-
dramu Ireneusza Iredyñskiego ,,Sk¹d ta
wra¿liwoœæ'', a jego sceniczna >>>>>

29.11.2011r. strzelcy z
Jednostki Strzeleckiej
3009 G³ubczyce ZS "Strze-
lec" OSW, uczestniczyli w
obchodach Dnia Patrona
10 Brygady Logistycznej
p³k. Piotra Wysockiego
po³¹czonej z obchodami
181. rocznicy wybuchu
Powstania Listopadowe-
go i 90-lecia powstania Zwi¹zku Oficerów
Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego.

 Pierwsza czêœæ obchodów odby³a siê na
terenie Brygady przed Pomnikiem Patro-
na. Dowódca Brygady pu³kownik Adam
S³odczyk przywita³ przyby³ych goœci, a w
swoim przemówieniu nawi¹za³ do postaci
pu³kownika Piotra Wysockiego bohatera
Powstania Listopadowego, który w swo-
im ¿yciu kierowa³ siê dewiz¹ "Wszystko
dla Ojczyzny, nic dla mnie". W dalszej czê-
œci uroczystoœci, odczytano "Apel Pamiê-
ci", a kompania honorowa odda³a salwê
Po przemówieniach zaproszonych goœci,
delegacje uczestnicz¹ce w obchodach,
przy akompaniamencie "Warszawianki",
z³o¿y³y wieñce i wi¹zanki kwiatów pod Po-
mnikiem p³k. Piotra Wysockiego.

 Druga czêœæ obchodów odby³a siê  w
Klubie 10. Brygady Logistycznej, gdzie
prelekcjê na temat postaci pu³kownika Pio-
tra Wysockiego oraz  roli Powstania Listo-
padowego w polskich zrywach narodowo
- wyzwoleñczych przedstawi³ profesor Da-
mian Tomczyk. Prezes Okrêgu Regionu Œl¹-
skiego Zwi¹zku Oficerów Rezerwy RP im.
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Wojewo-
da Opolski  Ryszard Wilczyñski podkreœli³
szczególn¹ rolê 10. Brygady Logistycznej,
która wed³ug niego "³¹czy tradycjê z co-
dziennymi i odpowiedzialnymi obowi¹zka-
mi realizowanymi przez ¿o³nierzy Brygady
w kraju i poza jego granicami".  W ramach
uroczystoœci DOWÓDCA BRYGADY p³k
Adam S³odczyk uhonorowA£ dowódcê
Jednostki Strzeleckiej 3009 G³ubczyce ZS
"STRZELC" OSW m³. insp. ZS Grzegorza
Tobiasiñskiego PAMIATKOWYM RYN-
GRAFEM 10.OBLog.

 OSW STRZELCY

>>>>>>>>   postaæ zrobi³a ogromne wra-
¿enie. M³odzi artyœci zostali wysoko
ocenieni przez Mistrza.

Wyrazi³ swe uznanie pod adresem na-
szej amatorskiej grupy teatralnej, której
umiejêtnoœci przyrówna³ do zawodo-
wego aktorstwa. To swoiste wyró¿nie-
nie dla TRADYCJI, która otrzyma³a za-
proszenie, by zagraæ spektakl w Te-
atrze RAMPA w Warszawie.

  Maria Farasiewicz jako wiceprzewod-
nicz¹ca Rady Powiatu G³ubczyckiego w
imieniu pana starosty Józefa Koziny od-
czyta³a stosown¹ poetyck¹ dedykacjê za
50 twórczych lat, sk³adaj¹c na rêce wielkie-
go artysty prezent z logo powiatu - czyli
szklany zegar. Przytoczy³a równie¿ gratu-
lacje od dyrekcji ZSM, Grona Pedagogicz-
nego i spo³ecznoœci uczniowskiej za aktor-
skiego parnasu szczyt. Udzia³ g³ubczyczan
w tak donios³ym wydarzeniu to niew¹tpliwie
nobilitacja i promocja Ziemi G³ubczyckiej.

                      Gra¿yna Zaworska

"KOLÊDA Z …"

I. Kolêda z dobr¹ nowin¹
Narodzenie Bo¿ej Dzieciny
Tej jedynej zbawczej mi³oœci
Koœcio³a i ca³ej ludzkoœci

Ref. Raduj¹ siê serca nasze
Raduje siê œwiat ca³y
W ubogiej stajence
S³owo cia³em siê staje

II. Kolêda z pe³ni¹ wiary
£ask wszelkich obfitym darem
Œwiêtej Rodziny wzorem
Anielskim œpiewem
przy wigilijnym stole

Ref. Raduj¹ siê…

III. Kolêda z ¿yw¹ nadziej¹
Co urok ¿ycia rozpromienia
Trzema królami ze Wschodu
I gwiazd¹ betlejemsk¹
i czci¹ narodów

Ref. Raduj¹ siê…

IV. Kolêda z bosk¹ mi³oœci¹
Modlitw¹ i wielk¹ pobo¿noœci¹
Przedsmakiem cierpienia i krzy¿a
Który do chwa³y Pana przybli¿a

Ref. Raduj¹ siê…
                      S³owa: Maria Farasiewicz
                      Muzyka: Józef Kaniowski
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PRELEKCJA W HUFCU PRACY
Krew nazywana jest darem ¿ycia, gdy¿ jest niezbêdna do

ratowania ludzkiego zdrowia i ¿ycia. Zapotrzebowanie na ni¹ jest
ogromne. Wychodz¹c naprzeciw m³odzie¿y chêtnej do oddawania krwi
goœciliœmy w dniu 20.10.2011r.  Pani¹ Adê Winkowsk¹ z Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, która zaprezento-
wa³a uczniom klasy III naszego Hufca Pracy w G³ubczycach prelekcjê.

Podczas spotkania uczniowie uzyskali potrzebn¹ wiedzê kto i kiedy
mo¿e oddaæ krew. Zapoznali siê równie¿ z histori¹ krwiodawstwa.

W czasie prelekcji obejrzeli prezentacjê z objaœnieniami prelegentki.
W koñco-
wej czêœci
Pani  Ada
wyczerpuj¹-
co odpo-
wiada³a na
zadawane
pytania ze
s t r o n y
u c z n i ó w.
m³odzie¿  za-
deklarowa³a
swoj¹ chêæ
do ddawa-
nia krwi
udowadnia-
j¹c tym
swoj¹ doj-
rza³oœæ i wra¿liwoœæ na potrzeby innych ludzi. Cieszymy siê, ¿e m³odzi
ludzie s¹ chêtni pomagaæ innym, ¿e s¹ w stanie podarowaæ cz¹stkê siebie
aby nieœæ pomoc innym ludziom w ratowaniu ich zdrowia i ¿ycia.

Dziêkujemy Pani Adzie za dostarczenie wiedzy naszym uczniom,
która pozwoli œwiadomie przyst¹piæ do Akcji Zbiórki Krwi.

                                                                         Justyna Popczyk
"KREW DAREM ¯YCIA"
Takie oto has³o przyœwieca³o poborowi krwi, który mia³

miejsce 20 paŸdziernika br. w Zespole Szkó³ Mechanicz-
nych w G³ubczycach.

Dlaczego w³aœnie tam? Otó¿ m³odzie¿ tej szko³y stanowi
bardzo liczn¹ grupê wœród honorowych dawców krwi, a
idea krwiodawstwa zatacza w œrodowisku "Mechani-
ka" coraz szersze krêgi. Sprzyjaj¹ temu prelekcje i akcje
wychowawczo - uœwiadamiaj¹ce prowadzone przez na-
uczycieli, zw³aszcza Beatê Lechun-Madzia³ê i Ewê Wy-
rwalec przy wsparciu oczywiœcie dyrektora Jana £aty.

Prezes g³ubczyckiego Klubu HDK - Micha³ Kubal -
spo³ecznik oddany wraz z ¿on¹ dzia³alnoœci na rzecz
krwiodawstwa - jest czêstym goœciem w murach ZSM, a
to przynosi efekty.

Wspomnianego dnia, w auli zamienionej na swoiste
ambulatorium, ponad 30 m³odych ludzi maj¹cych ukoñ-
czone 18 lat, w szlachetnym geœcie cz³owieczeñstwa od-
da³o krew, by tym samym uratowaæ ¿ycie innym. To praw-
dziwe bohaterstwo!

Nad przebiegiem akcji czuwa³a szkolna higienistka -
Janina Wêgrzyn. Ca³oœæ przedsiêwziêcia koordyno-
wali Pañstwo Kubalowie.

Za ka¿d¹ kroplê oddanej krwi i okazane tym samym
dobre serca dziêkujê w imieniu potrzebuj¹cych tego
bezcennego daru.

DAR KRWI - DAREM SERCA
 Z okazji Dni Honorowego Dawstwa Krwi
odby³o siê 23.12.2011r. w Urzêdzie Miejskim  spotkanie z
Honorowymi Dawcami Krwi. Na spotkanie przybyli przed-
stawiciele Zarz¹du Rejonowej Rady HDK i PCK w Opolu,
wiceprezes Jan Mogielnicki i przewodnicz¹cy Miros³aw
Szmit, którzy z prezesem Micha³em Kubalem wrêczyli Od-
znaki Zas³u¿ony Honorowy Dawca Krwi 12 osobom.
Odznaki otrzymali: I stopnia - Artur Lipski,
II st.-Grzegorz Russ, III st.- Szymon Antoszczyszyn,
Mariusz Kobylañski, Daniel Kostuœ, Konrad Paprocki,
Pawe³  Pasirka, Ewa Wêgrzyn, Katarzyna, Katarzyna
Wêgrzyn, Adam Karaczan, Artur Kodrak, Marek Kruk.
 By zostaæ wyró¿nionym tak¹ presti¿ow¹ odznak¹ trzeba
czasem wielu lat, by uzbiera³ siê niema³y potencja³ iloœci
oddanej krwi. Zaiste honorowa jest rola dawcy krwi, na co
dzieñ przechodzimy obok nich nie znaj¹c ich twarzy, a to
przecie¿ dziêki nim nieustannie ratowane jest ludzkie ¿ycie.
Toich dar czêsto decyduje, ¿e mo¿emy cieszyæ siê zdro-
wiem sami, czy uratowaniem kogoœ bliskiego. Warto o tym
pamiêtaæ, nie tylko z okazji ich œwiêta. Warto wiedzieæ, ¿e
gdzieœ w maleñkim klubie bez fanfar spotkali siê ludzie,
którym warto chyliæ czo³a. Koñcowym akcentem uroczy-
stoœci by³o spotkanie wszystkich uczestników przy ciast-
ku i kawie.
Od red.
W miejscu na podpis autora informacji - piecz¹tka
 Polski Czerwony Krzy¿
Miêdzyzak³adowy Klub Honorowych Dawców Krwi,
 Niepodleg³oœci 14, a na kopercie Has³o:

TWOJA KREW MO¯E
 URATOWAÆ KOMUŒ ¯YCIE

W£AŒCICIELE
I ZARZ¥DCY BUDYNKÓW

    W zwi¹zku rozpoczêtym sezonem zimowym zwracam siê do
wszystkich w³aœcicieli i zarz¹dców nieruchomoœci z proœb¹ o sku-
teczne zapewnienie bezpieczeñstwa w podleg³ych budynkach i na
przyleg³ych chodnikach. Przypominam, ¿e do obowi¹zków w³aœci-
ciela nieruchomoœci nale¿y:
 - odœnie¿anie chodnika przyleg³ego do posesji;
 - oczyszczanie wjazdów na posesjê oraz podwórka nale¿¹ce do posesji;
 - usuwanie sopli, nawisów lodowych lub œnie¿nych zalêgaj¹cych
na dachach budynku, które mog¹ stanowiæ bezpoœrednie  zagro¿e-
nie zdrowia lub ¿ycia; - sk³adowanie œniegu w miejscu nie powoduj¹-
cym ¿adnych zak³óceñ w komunikacji.
    Zapewnienie bezpieczeñstwa u¿ytkowania budynków obejmuje
równie¿ usuwanie nadmiaru œniegu z dachów  po intensywnych opa-
dach. Równie¿ w okresie zimowym nasila siê zagro¿enie zwi¹zane z
eksploatacj¹ instalacji grzewczych. Brak szczelnoœci i sprawnoœci
urz¹dzeñ spalaj¹cych paliwa, instalacji komino-wych i gazowych oraz
brak dro¿noœci i w³aœciwego ci¹gu przewodów wentylacyjnych s¹
najczêstszymi przyczynami zatrucia czadem, wybuchu gazu i po¿aru.
W³aœciwe kontrole stanu technicznego tych urz¹dzeñ i instalacji oraz
rzetelne usuniêcie nieprawid³owoœci pozwoli na unikniêcie takich
wypadków.       W aspekcie wskazanej problematyki, warto zwróciæ
uwagê na kwestiê odpowiedzialnoœci prawnej za ewentualne szko-
dy, co mo¿e dotyczyæ zarówno w³aœcicieli, zarz¹dców obiektów jak i
wspólnot mieszkaniowych.             Burmistrz  Jan Krówka
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KPP Stra¿y Po¿arnej
25 listopada o godz. 13:28 otrzymaliœmy zg³oszenie o wypadku na

drodze krajowej nr 38 w miejscowoœci Mokre Kolonia. Po przybyciu
na miejsce zdarzenia zastano samochody osobowe Fiat Uno i Skoda

Superb po zderzeniu,
które znajdowa³y siê
na ko³ach na jezdni.
Na miejscu obecny by³
ju¿ zespó³ ratownic-
twa medycznego, któ-
ry prowadzi³ na pobo-
czu reanimacjê kobie-
ty kieruj¹cej Fiatem
Uno. Niestety mimo
usilnych starañ ze-
spo³u medycznego, le-
karz stwierdzi³ zgon
kobiety. Kierowca

Skody Superb nie odniós³ praktycznie ¿adnych obra¿eñ. Dzia³ania
stra¿y polega³y na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, od³¹czeniu aku-
mulatorów w pojazdach, usuniêciu z jezdni p³ynów samochodowych
oraz innych pozosta³oœci po wypadku.

26 listopada o godz. 2:15 w Nowym Ro¿nowie  dosz³o do po¿aru
tworzywa sztucznego, sk³adowanego na placu, które by³o przeznaczo-
ne do sprzeda¿y. Dzia³ania stra¿y polega³y na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, podaniu dwóch pr¹dów wody na pal¹ce siê tworzywo oraz
jednego pr¹du wody w obronie na s¹siaduj¹ce budynki magazynowe,
a tak¿e ze wzglêdu na porê nocn¹, oœwietleniu terenu akcji.

Od 23 listopada przez 3 dni, na obiekcie PSB "Mrówka" w G³ub-
czycach przy ul. Oœwiêcimskiej, przeprowadziliœmy æwiczenia w za-

kresie mo¿liwoœci prowadze-
nia dzia³añ ratowniczo - ga-
œniczych. Æwiczeniami dowo-
dzi³ m³. kpt. in¿. Krzysztof Wi-
ciak, który jest z-c¹ dowód-
cy Jednostki Ratowniczo -
Gaœniczej KP PSP

Trzy zmiany s³u¿bowe zapo-
zna³y siê z rozk³adem pomiesz-
czeñ biurowych i magazyno-
wo - handlowych oraz z zagro-

¿eniami i utrudnieniami jakie mog¹ w nich wyst¹piæ w czasie akcji.
Ponadto stra¿acy przeæwiczyli elementy wprowadzania linii ga-

œniczej do obiektu, jak równie¿ mo¿liwoœci prowadzenia dzia³añ na
wysokoœci z podnoœnika hydraulicznego, który zosta³ rozstawiony
przy œcianie frontowej budynku.Takie æwiczenia prowadzimy raz w
miesi¹cu, na wczeœniej zaplanowanym obiekcie. Organizowane s¹ w
porze nocnej lub dziennej, a celem ich jest zapoznanie stra¿aków z
obiektami w ca³ym powiecie. W trakcie prowadzenia dzia³añ ratow-
niczo - gaœniczych, stra¿acy znaj¹c ju¿ dany obiekt, mog¹ siê w nim
³atwiej poruszaæ, przewidywaæ zagro¿enia, a wszystko to niew¹tpli-
wie wp³ywa na skutecznoœæ i czas prowadzonych dzia³añ.

3 grudnia o godz. 21:54 otrzymaliœmy informacjê od dy¿urnego
pogotowia ratunkowego, ¿e  na ul. Sobieskiego w ³azience zas³ab³a
kobieta w wieku 83 lat i prawdopodobnie wystêpuje tam tlenek wê-
gla. Przybyli na miejsce stra¿acy dokonali pomiaru tlenku wêgla,
stwierdzaj¹c jego obecnoœæ na poziomei 199 ppm. Po przewietrzeniu
mieszkania ponowiono pomiar stwierdzaj¹c ju¿ jedynie œladowe ilo-
œci czadu. Starsza pani zosta³a zabrana do szpitala na badania kon-
trolne. Natomiast stra¿acy wydali polecenie o nieu¿ywaniu piecyka
gazowego do czasu przegl¹du i wydania pozytywnej opinii przez
uptrawnion¹ osobê. >>>>>>

>>>>    W dniu 29 listopada na hali ZOKiS  rozegrano
mecze o awans do fina³u w pi³ce rêcznej o puchar Opol-
skiego Komendanta Wojewódzkiego. Zagra³y dru¿yny z
komend po-
wiatowych
z G³ubczyc,
Kluczborka,
Nysy i Prud-
nika. Nieste-
ty nasi stra-
¿acy zajmu-
j¹c trzecie
miejsce nie
zakwalifiko-
wali siê do
fina³u
                      Sporz¹dzi³: m³. bryg. Wojciech Semeniuk

90. URODZINY PU£KOWNIKA
ZYGMUNTA TURZAÑSKIEGO

W dniu 11. listopada w czasie uroczystej Mszy œw. z
okazji Narodowego Swiêta Niepodleg³oœci, na któr¹ przy-
by³ z rodzin¹ Pan Zygmunt Turzañski, ks. proboszcz
Micha³ Œlêczek z³o¿y³ Jubilatowi ¿yczenia zdrowia z
okazji 90. urodzin.
Wieczorem Jubilat przy-
by³ do Domu Kultury na
spektakl teatralny pt
".Ballada o Wo³yniu".Po
spektaklu Jubilat zapro-
si³  goœci, przyjació³, zna-
jomych  do restauracji "U
Kurka" gdzie odbiera³
liczne ¿yczenia
min. od Bur-
mistrz G³ubczyc
i Przewodnicz¹-
cego Rady
Miejskiej list
gratulacyjny z
¿yczeniami stu i
wiêcej lat. Har-
cerze Komendy

Hufca oraz go-
œcie i rodzina
sk³adali ciep³e,
s e r d e c z n e
¿yczenia zdro-
wia. Wnuczêta
Karolina i
Antoœ œpiewa-
³y  Jubilatowi
patr iotyczne

pieœni oraz recytowa³y piêkne wiersze. ̄ yczeniom nie by³o
koñca dla jak¿e  sêdziwego - Jubilata. Panie Zygmuncie -
¿yczymy co najmniej  120 lat w dobrym zdrowiu !!!!!!
                             Do ¿yczeñ do³¹cza siê G³os G³ubczyc
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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.

"KOMITET NA RZECZ UCZESTNIKÓW SRODOWISKOWEGO
 DOMU SAMOPOMOCY W NOWYCH GO£USZOWICACH"

Komitet zawi¹za³ sie w dniu 07 grudnia 2011r i dzia³a  jako porozumienie powo³ane na czas  realizacji
jego celów tzn: od 12 do 22 grudnia 2011r. Komitet powo³any zosta³ w celu zebrania œrodków finanso-

wych na przygotowanie paczek œwi¹tecznych dla podopiecznych srodowiskowego domu. Komitet bêdzie
realizowa³ powyzszy cel poprzez sprzeda¿ stroików œwi¹tecznych, szopek bo¿onarodzeniowych oraz
odlewow gipsowych. Komitet rozwi¹zuje siê w chwili zatwierdzenia sprawozdania z przeprowadzonej
zbiorki przez organ wydaj¹cy pozwolenie oraz po wykonaniu wszystkich zadañ koñcz¹cych zbiórkê.

Wyniki zbiórki zostan¹ upublicznione .
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Serdecznie Witamy 24 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych w listopadzie 2011 w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach, Rodzicom  -  Gratulujemy!

Fotografie noworodków:

 KADR Studio

Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur,

G³ubczyce,

 Grunwaldzka 2,

77 485 31 07,    662 065 354

Bi³as Oliwia c.Anety
Go³uszowice 29.11.11

12.20 3040-54

Burakowski Igor
s.Ewy Lubotyñ

25.11.11 18.30 3050-52

Darmoros Agata
c.Alicji G³-ce Sady

04.11.11 17.17 2950-54

Gaw³owski Dawid
s.Ma³gorzaty Œwidnica
02.11.11 7.25 3400-55

Hutnik Emilia
c.Gra¿yny Kietrz

04.11.11 2.30 3800-57

Krajczy s.Marioli
Baborów 30.11.2011

13.05 3800-57

Krawiec Agata c.
Sabiny D³ugomi³owice
19.11.11 7.40 3750-58

Kury³ów Nikola
c.Malwiny Bliszczyce
03.11.11 8.15 3800-58

£ubocki  Bartek
s.JustynyW³odzieninK
17.11.11 1.20 3850-60

Malkiewicz Alek-
sandra c.Anny G³ -ce
25.11.11 14.50 4300-62

Marzec Jakub
s.Kamili Tarnów Op.

17.11.11 19.45 3380-59

Olchowska Weroni-
ka c.Moniki G³-ce

09.11.11 12.45 2800-51

Przychodzka Anna
c.MagdalenyKrasne P.
09.11.11 1.25 3570-57

Rogalski Tobiasz
s.Alicji Wysoka

17.11.11 12.05 3700-57

Sowa Amelia
c.Agnieszki Baborów

15.11.2011 8.35 2300-49

Sówka Dawid
s.Agnieszki Gliwice

27.11.11 16.20 3550-59

Sywulak Antonina
c.Anny Cha³upki

12.11.11 14.35 3630-58

Sznurawa Rafa³
s.Marii Lewice

14.11.2011 6.25 2950-53

Szpak Filip s.Anny
G³-ce 06.11.2011 18.25

4200-61

Œlepak Oliwia
c.Karoliny Branice

21.11.11 19.15 3800-54

Tracz Radek s.Anny
Zubrzyce 24.11.2011

21.30 4000-59

Zaremba Lena
c.Anny Rozumice

21.11.11 2.00 2800-52
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