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ZIMA PRZYSZ£A 13.01.2012 (PI¥TEK) I O�NIE¯Y£A KWITN¥CY  OCZAR  NA PL.  JPII  - 1,
WIELKA ORKIESTRA �WI¥TECZNEJ POMOCY -2,

NOWOROCZNE  SPOTKANIE KRESOWIAN  - 3
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grudzieñ 2011/ 2012 styczeñ
      W bie¿¹cym G³osie G³ubczyc koñczymy relacje z prze³omu
lat 2011/ 2012   (grudzieñ/styczeñ), by w nastêpnym, marco-
wym, wprowadziæ ducha wiosny. Rozpoczniemy druk cyklu "Tra-
sy rowerowe powiatu g³ubczyckiego" opracowanego w ramach
projektu "Wsi¹d� na rower" przez  m³odzie¿ow¹ grupê rowe-
rzystów "Eskapada" (foto str.19)

8.12. 11 r. Jarmark
w Krnovie, to przed-
�wi¹teczna kilkudniowa
inicjatywa krnovsko -
g³ubczycko - prudnicka,
st¹d w jego otwarciu  obok
organizatorów  uczest-
nicz¹ burmistrzowie Jan
Krówka i Franciszek Fej-
dych z Prudnika.(foto)
12.12.11 r. Jarmark
w Sali pod Anio³em
g³ubczyckiego ratusza
tworzy³ nowy przed�wi¹-
teczny klimat w mie�cie, bo
towarzyszy³y mu ró¿ne  im-
prezy: jak pokazy odlewa-
nia �wiec, wyrób myde³,
dekorowanie pierników.

Obok straganów ze �wi¹tecznymi smako³ykami przedstawiane
by³y m in. jase³ka �DS, "Przedszkolaki dla Jezuska" "Kolêdowa-
nie na ¿ywo"(foto)

13.12.11r.
spotkanie  cz³onków
Stowarzyszenia Miast
 Partnerskich G³ubczyce -
Rockenhausen  odby³o siê w hote-
lu Domino. By³a to okazja powspominaæ
letni¹ wizytê rodzin polskich  u rodzin

niemieckich, omówiæ przygotowania do rewizyty w 2012r., podzieliæ
siê op³atkiem i z³o¿yæ sobie wzajemnie ¿yczenia. (foto + str. 20/8)

13.12.11r.
 "Od komunizmu
do wolno�ci" to wysta-
wa otwarta w rocznicê og³o-
szenia stanu wojennego w
Powiatowym Muzeum Zie-
mi G³ubczyckiej. Wystawa
czynna jeszcze do koñca
lutego. (foto + str. 20/6)
15.12.11R.
 SPOTKANIE
PRZED�WI¥
TECZNE
kombatantów, s³u¿b
mundurowych, przed-

stawicieli firm i instytucji wspó³pracuj¹-
cych z gmin¹ z w³adzami samorz¹dowymi
przy udziale KH ZHP z Ogniem Betlejem-
skim, G³ubczyckiej Orkiestry Dêtej i chóru
mieszanego LO. (foto + str. 20/1,2)

15.12.11R.
OBYWATELSKI
KOMITET
G£UBCZYC
 spotkanie Bo¿onaro-
dzeniowe potraktowa³
jako spotkanie inte-
gracyjno-sprawoz-
dawczo-informacyjne.
Zgodnie z tradycj¹ za-
koñczone ¿yczeniami i dzieleniem siê op³atkiem. (foto + str.20/7)
16.12.11R.
 OCHOTNICZA
STRA¯ PO¯ARNA
 W GROBNIKACH,
nale¿¹ca do systemu ra-
towniczo -ga�niczego,
wzbogaci³a siê o nowy
sprzêt umo¿liwiaj¹cy
szybk¹ i sprawn¹ pomoc
ofiarom wypadków drogowych - przekazany przez Burmistrza
G³ubczyc. Stra¿acy poka-
zali jego  mo¿liwo�ci na
przyk³adzie ma³ego fiata
z którego w mig zrobili
"cabriolet".(foto)
19.12.11R.
 �RODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
 w okresie przed�wi¹tecz-
nym kilkakrotnie dla ró¿-
nych odbiorców prezen-
towa³ jase³ka np. na Jar-
marku, w MOK, u siebie
dla rodzin, dobrodziejów,
sponsorów. Wszêdzie
byli mocno oklaskiwani.(foto)
19.12.11R. BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA zaprezentowa³a w MOK w
Klubie Na Skrzy¿owaniu dorobek konkursu dla dzie-
ci na kartkê Bo¿onarodzeniow¹. Szeroki by³ wachlarz
form i pomys³ów, wspólna by³a tre�æ bo zwi¹zana ze
zbli¿aj¹cymi siê �wiêtami. (foto)
20.12.11R.   KLUB LZS KARATE

 w  Szkole Podstawowej
nr 1 honorowa³ swoich za-
wodników prezentami
�wi¹tecznymi, stosownie
do zas³ug i wyników spor-
towych w koñcz¹cym siê
roku 2011, które przedsta-
wi³ licznie zgromadzonym
rodzicom, trener i za³o¿y-
ciel klubu  Janusz Ho³da.(foto + str.1)
20.12.11R. OGIEÑ BETLEJEMSKI
tym razem trafi³, przez ko�ció³ w Bogdanowicach (foto str.20/5)
do naszych domów, instytucji, ko�cio³ów, na terenie dzia³ania
Komendy Hufca  ZHP. W uroczysto�ci uczestniczy³y w³adze sa-
morz¹dowe gmin i powiatu, s³u¿by mundurowe, delegacje szkó³,
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kombatanci, ks.
proboszcz z Kie-
trza z grupk¹ m³o-
dzie¿y, który za-
proponowa³ na
przysz³y rok roz-
nie�æ w powiat
ogieñ z Kietrza.
Do organizacji
uroczysto�ci w³¹-
czy³y siê Parafial-
ne Ko³o Caritas,
Szko³a Podstawo-

wa i Gimnazjum, nad ca³o�ci¹ czuwali ks. proboszcz Adam Szub-
ka i komendant Ryszard Kañtoch. (foto)
21.12.11R. SESJA RADY MIEJSKIEJ
 Wczê�ci uroczystej zawiera³a mi³e akcenty jak : wrêczenie Ho-
norowego Herbu G³ubczyc, zas³u¿onemu so³tysowi Lisiêcic Ja-
nowi Roskowiñskiemu (str.5), wrêczenia nagród i dyplomów naj-
lepszym zawodnikom klubów sportowych: LZS Karate i Taekwon
do oraz ich trenerom Januszowi Ho³dzie i Danielowi Jano (foto
str.1 )by³y równie¿ ¿yczenia, op³atek i harcerze z Ogniem  Betle-
jemskim (str.20/1,2)
22.12.11R. W DOMU DZIENNEGO POBYTU
 wieczerzy wigilijnej dla osób starszych i samotnych towarzy-
szy³ chór "Fenix"(foto str.20/3) oraz  jase³ka w wykonaniu dzieci
ze Szko³y Podstawowej w Zopowych. (str.20/4)
31.12.11R. KOÑCZ¥CY SIÊ ROK podsumowa³ wg sta-
tystyki parafialnej na wieczornej Mszy �w. proboszcz ks. Micha³
�lêczek. (dla porównania równie¿ lata wcze�niejsze - dane w
tabelce) "Kronika roku 2011" zawiera³a m.in. sprawy personal-
ne, religijne, kulturalne, gospodarcze i ekonomiczne, pielgrzym-
ki, czytelnictwo, katechezy, pomoc parafian i  podziêkowania.

8.01.12R. PAÑSTWOWA
SZKO£A MUZYCZNA
I st. im. Ignacego Jana Paderew-
skiego  "Koncertem Noworocz-
nym"  zainaugurowa³a na sce-
nie MOK tegoroczny sezon kul-
turalny. W programie o charak-
terze kolêdowym zaprezentowa-

no widowni  umiejêtno�ci i mo¿liwo�ci kszta³cenia
muzycznego naszych dzieci i m³odzie¿y. Koncert
wzbogaca³y pokazy taneczne mistrzów (dzieci i m³o-
dzie¿y) Szko³y Tañca  Blowdance  prowadzonej przez
Tomasza  Nawrockiego w naszym MOK (foto )
8.01.12 WIELKA ORKIESTRA
 �WI¥TECZNEJ POMOCY od wczesnych Mszy

porannych "gra³a" w  okolicy ko�cio³ów i innych miejscach G³ub-
czyc. Jej "granie" obejmowa³o zasiêgiem ca³y obszar dzia³ania
Komendy Hufca ZHP (foto str.2+6)

11.0.12R. DZIEÑ
PRZEDSIÊBIORCZO�CI
zorganizowany w Liceum Ogól-
nokszta³c¹cym w ramach pro-
jektu Pt. "Moja firma w mojej
gminie" zgromadzi³ w auli
przedstawicieli firm którzy mo-
gli wykazaæ siê przed m³odzie¿¹
przedsiêbiorczo�ci¹ i du¿ymi
osi¹gniêciami, byli te¿ poczatkuj¹cy z udanym startem, nie kryli
przed m³odzie¿¹ równie¿ trudno�ci jakie napotykali,  jak i nie-
udanych  pomys³ów na swoim przyk³adzie. Uczestniczyli w spo-
tkaniu m.in. Burmistrz Jan Krówka, kierownik Powiatowego Urzê-
du Pracy. (foto)
13.01.12R. (PI¥TEK) ZAWITA£A
 SPÓ�NIONA  ZIMA
i pokry³a lekkim �niegiem kwitn¹cy ju¿ na Placu Jana Paw³a II
oczar wirginijski (foto str.2)
19.01.12R. SPOTKANIE KRESOWIAN
corocznie w okresie Bo¿onarodzeniowym Stowarzyszenie Mi³o-
sników Lwowa i Kresów Po³udniowo-Wschodnich organizuje
spotkanie op³atkowe dla kresowian i m³odszego pokolenia które
pragnie zachowaæ historiê,  tradycje, zw³aszcza kulinarno-wigi-
lijne i pamiêæ o rodowodzie swoich przodków. Wspotkaniu uczet-
niczyli równie¿ czescy wo³yniacy z Krnova, Rusina i okolicy
oraz z oddzia³u Kêdzierzyñsko-kozielskiego.(foto str.2)
22.01.12R. "TRASY ROWEROWE W POLSCE
 I EUROPIE" to tytu³ wystawy w MOK przygotowanej przez
grupê rowerzystów Eskapada w ramach projektu przy wsparciu
finansowym Komisji Europejskiej. (foto str.19)
16-27.01.12R. HARCERSKA AKCJA ZIMOWA
- relacja, foto str. 6

29.01.12R.
POLSKO-CZE-
SKIE KOLÊDO-
WANIE w ko�ciele
parafialnym zakoñ-
czy³o tegoroczny
czas �wiêtowania
Bo¿ego Narodzenia.
Obok naszego Chó-
ru Mieszanego LO
pod dyr. Tadeusza
Eckerta, wyst¹pi³
M³odzie¿owy Chór "Palora" Gimnazjum im. Jana Opletala w Li-
tovelu dyr. Marcela Barvíøováchór Po czê�ci z kolêdami po pol-
sku i po czesku, w finale  koncertu wyst¹pi³y po³¹czone chóry z
G³ubczyc i Litovela z msz¹ jazzow¹ Karela Rù�ièki  "Celebration
Jazz Mass" i Erling Kulberg, Jens Johansen "Eversmilling Liber-
ty" Rock Oratorium
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               HONOROWY  HERB G£UBCZYC"
dla  so³tysa  Lisiêcic JANA ROSKOWIÑSKIEGO
    Doceniaj¹c dzia³alno�æ Pana Jana ROSKOWIÑSKIEGO,
mieszkañca naszej gminy mocno zaanga¿owanego i spe³nia-
j¹cego siê w wielu dzia³aniach wnioskujê o przyznanie wyró¿-
nienia "Honorowy Herb G³ubczyc"
                                               - Burmistrz G³ubczyc Jan Krówka
   Pan Jan zwi¹zany jest z ziemi¹ g³ubczyck¹ a w szczególno�ci z
So³ectwem Lisiêcice. W 1973 roku zosta³ powo³any przez Gro-
madzk¹ Radê Narodow¹ na zastêpcê so³tysa Adama Oliwy, na-
stêpnie w kwietniu 1977 roku zosta³ awansowany na so³tysa wsi.
Po roku 1989, po rozwi¹zaniu Gromadzkiej Rady pozosta³ so³ty-
sem wybranym w wyborach bezpo�rednich przez mieszkañców
So³ectwa.  W roku 1999 z uwagi na problemy zdrowotne zrezy-
gnowa³ z pe³nienia funkcji so³tysa wsi na jedn¹ kadencjê. W roku
2003 zosta³ ponownie wybrany so³tysem wsi i funkcjê t¹ pe³ni do
dnia dzisiejszego.

Do wiêkszych osi¹gniêæ, w realizacjê których zaanga¿owa³  siê
so³tys Jan Roskowiñski nale¿y zaliczyæ:
a) budowa drogi do miejscowo�ci Cieszniów, która dalej prowa-
dzi do Kazimierza i Go�ciêcina,
b) remont kapitalny Domu Ludowego w Lisiêcicach,
c) budowa nowej remizy OSP i po�wiêcenie sztandaru,
d) budowa ogrodzenia cmentarza,
e) remont ko�cio³a i budowa kaplicy pogrzebowej,
f) wspó³dzia³anie z gmin¹ w remoncie szko³y,
     budowie boiska sportowego wspólnie  z LZS - em,
g) przewodniczy³ Komitetowi budowy wodoci¹gu i telekomunikacji
h) obecnie koordynuje przygotowania do budowy kanalizacji sanitarnej
     i remontu kapitalnego ulicy G³ubczyckiej.
Zaanga¿owany jest w planowane inwestycje w  So³ectwie tj.:
- budowa boiska sportowego w ramach programu "Orlik",
- poprawê stanu dróg transportu rolnego.
Jest d³ugoletnim  prezesem OSP Lisiêcice, wspó³pracuje z Policj¹ i Stra¿¹
Miejsk¹ dla poprawy ¿ycie i bezpieczeñstwa mieszkañców.
Za swoje zas³ugi uhonorowany zosta³:
- Statuetk¹ "Przyjaciel Szko³y w Lisiêcicach",
- Statuetk¹ - Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Statuetk¹ �w. Floriana za zaanga¿owanie w dzia³alno�æ OSP
 - Odznak¹  "Zas³u¿ony dla Rolnictwa",
- Srebrnym medalem "Za Zas³ugi dla Rzeczypospolitej Polskiej".
   Uwa¿am, ¿e Pan so³tys Jan Roskowiñski  w pe³ni zas³uguje na przyznanie
wyró¿nienia "Honorowy Herb G³ubczyc" napisa³ we wniosku Burmistrz.
KAPITU£A  RM przychyli³a siê do wniosku Burmistrza.
Honorowy Herb wrêczony zosta³ podczas uroczystej �wi¹tecznej sesji
                                                    Opr. na podstawie wniosku Jan Wac

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 O gospo-

darce nieruchomo�ciami (t. jedn. DZ. U. Nr 102 poz. 651 z
2010r) podaje siê do publicznej wiadomo�ci wykaz wolnych
lokali u¿ytkowych znajduj¹cych siê na terenie O�rodka Re-
kreacyjno - Wypoczynkowego - Camping nr 240 w Pietrowi-
cach oraz na terenie Miejskiego Basenu K¹pielowego w  G³ub-
czycach przeznaczonych do oddania w najem w sezonie tury-
stycznym 2012r,

Nazwa lokalu /Pow. u¿ytkowa /Wymagany rodzaj us³ug/ - Mi-
nimalny okres dzia³alno�ci w sezonie
1. Sto³ówka Camping nr 240 w Pietrowicach
/ 214 m2 / pe³ne wy¿ywienie dla turystów  indywidualnych i grup
zorganizowanych dania obiadowe,barowe /26.04-31.08.2012/
2. Bufet - Camping nr 240 w Pietrowicach
 / 178 m2 / ma³a gastronomia / 15.06 - 31.08.2012
3. BUFET Miejski Basen K¹pielowy w G³ubczycach
/ 60 m2 / ma³a gastronomia / 15.06 - 31.08.2012
4. Kiosk Du¿y / Miejski Basen K¹pielowy w G³ubczycach
/ 30 m2 / ma³a gastronomia / 15.06 - 31.08.2012
5. Kiosk Ma³y / Miejski Basen K¹pielowy w G³ubczycach
 / 13 m2 / ma³a gastronomia / 15.06 - 31.08.2012
Lokale te posiadaj¹ czê�ciowe wyposa¿enie do prowadzenia dzia-
³alno�ci handlowo - gastronomicznej. Stawkê wyj�ciowa do prze-
targu za 1m2 powierzchni u¿ytkowej ustala siê w wysoko�ci:
- 7,50 z³ - dla lokali po³o¿onych na ORW w Pietrowicach,
- 13,80 z³ - dla lokali po³o¿onych na Basenie Miejskim w G³ubczycach.

Koszt wynajêcia wyposa¿enia okre�lony zostanie w og³osze-
niu o przetargu. Wykaz ten wywiesza siê na okres 21 dni tj. od
dnia 25 styczniu 2012 w siedzibie Urzêdu Miejskiego w G³ubczy-
cach, siedzibie ZOKiS w G³ubczycach oraz na stronie BIP Urzêdu
Miejskiego w G³ubczycach. Wybór najemcy odbêdzie siê w dro-
dze przetargu. Og³oszenie o  przetargu oraz informacje o  formie
przeprowadzenia  przetargu  podane  bêd¹ do publicznej wiado-
mo�ci po up³ywie terminu wywieszenia na 2 tygodnie przed wy-
znaczonym terminem przetargu.

                                           Burmistrz Jan Krówka

POSTÊPOWANIE W SILNE MROZY
1. Prawid³owy ubiór
    Najbardziej na uraz termiczny nara¿one s¹ ods³oniête czê�ci
cia³a: twarz, uszy, d³onie i stopy. Ubieraj siê ciep³o, w kilka warstw
odzie¿y tak, by ³atwo by³o zdj¹æ sweter, gdy siê spocisz  w trakcie
np. wysi³ku. Za³ó¿ nieprzewiewn¹ kurtkê z kapturem, czapkê, sza-
lik, rêkawiczki, nieprzemakalne buty. Pamiêtaj, ¿e ciasne buty
pogarszaj¹ ukrwienie stóp.
2. Zwróæ uwagê na dziecko
     Niska masa cia³a sprzyja szybkiej utracie ciep³a. Dziecko powin-
no byæ ubrane wielowarstwowo, na cebulkê. Pilnuj, by nosi³o zim¹
czapkê (przez g³owê tracimy 30 proc. ciep³a!). Pilnuj zmiany skarpet
i koszulek  po lekcjach WF na suche. Nie pozwól dziecku wyj�æ zim¹
bez ciep³ego �niadania. Zabieraj na spacer dodatkowe rêkawiczki na
zmianê dla najm³odszych. Uczulaj dziecko na w³a�ciwe oddychanie
(przez nos a nie usta).Temperatura poni¿ej 15 stopni Celsjusza jest
przeciwwskazaniem do spaceru z ma³ym dzieckiem.
3. Unikaj alkoholu i papierosów
    Przed wyj�ciem na zewn¹trz i w czasie pobytu na �wie¿ym
powietrzy nie nale¿y piæ alkoholu, gdy¿ silnie rozszerza naczy-
nia, co sprzyja utracie ciep³a bez uczucia mrozu. Palenie papiero-
sów przyspiesza utratê ciep³a przez skurcz naczyñ krwiono�nych.
Wiêkszo�æ przypadków zamarzniêæ zwi¹zanych jest ze spo¿ywa-
niem alkoholu.     >>>>> dok str.18
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     W dniach 16. - 27.01.2012 roku Komenda Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego i  Stowarzyszenie Przyjació³ Harcerstwa
by³a organizatorem Harcerskiej Akcji Zimowej 2012. Zorganizowanie tak du¿ej akcji dla dzieci i m³odzie¿y z terenu Miasta i
Gminy  nie by³oby mo¿liwe, gdyby nie pomoc finansowa Urzêdu Miasta i Gminy G³ubczyce, Urzêdu Marsza³kowskiego w

Opolu, Kuratorium O�wiaty w Opolu oraz Zarz¹dowi O�wiaty, Kultury i Sportu. Sztab
akcji mie�ci³ siê w Ratuszu Miejskim w G³ubczycach w Sali pod Anio³em. Nad bezpie-
czeñstwem i sprawnym funkcjonowaniem  akcji czuwa³o 16 instruktorów oraz 18 harce-
rzy starszych  i wêdrowników.
      Go�æmi honorowymi HAZ byli Burmistrz  G³ubczyc - Jan Krówka, Przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej - Kazimierz Naumczyk, Przewodnicz¹ca Komisji O�wiaty -  Barbara Piechaczek.
Patronat honorowy przyj¹³  Marsza³ek Województwa Opolskiego Józef Sebesta
    W akcji wziê³o udzia³ ok. 1500 dzieci. Uczestnicy HAZ mieli codziennie zagwaranto-

wane drugie �niadanie, posi³ek regeneracyjny przygotowywany
by³ w Szkole Podstawowej nr 2 oraz wiele atrakcji polegaj¹cych na
umileniu dzieciom czasu poprzez zajêcia plastyczne, rysunkowe,
zajêcia �wietlicowe: gry, zabawy, konkursy, zorganizowano pro-

jekcje bajek i filmów, wyj�cie na wie-
¿ê ratusza oraz zajêcia sportowe. Po-
nadto dzieci i m³odzie¿ mia³y mo¿li-
wo�æ uczestniczenia w grach terenowych na terenie miasta. Najwiêkszym powo-
dzeniem cieszy³y siê wyjazdy do Raciborza na lodowisko oraz wycieczki krajoznaw-
cze w których bra³o udzia³ oko³o 450 osób.
     W czasie akcji m³odzie¿ mia³a mo¿liwo�æ zwiedzania Powiatowej Komendy Poli-
cji . Podczas wizyty dzieci mog³y zapoznaæ siê z funkcjonowaniem Komendy. Dzieci
zosta³y oprowadzone po komendzie z poznzniem  poszczególnych ogniw oraz ob-
serwowa³y pracê oficera dy¿urnego i technika kryminalistyki.

Ponadto mia³y mo¿liwo�æ zapoznania siê z tresur¹ psa. Dzieci i m³odzie¿
odwiedzili równie¿ Stra¿ Po¿arn¹. Zosta³ zademonstrowany im  sprzêt
po¿arniczy oraz przedstawione zasady bezpieczeñstwa przeciwpo¿aro-
wego. W akcjê zimow¹ w³¹czyli siê równie¿ funkcjonariusze �l¹skiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu, którzy w trakcie spotkania z
uczestnikami HAZ przeprowadzili pogadankê na temat dzia³alno�ci Stra-
¿y Granicznej oraz zaprezentowali pokaz sprzêtu. Z kolei ¿o³nierze z 10.
Opolskiej Brygady Logistycznej przeprowadzali musztrê,  zabawy i gry
na orientacjê w terenie oraz zabezpieczenie logistyczne w czasie zimo-
wiska.
     Placówka wizytowana by³a przez Kuratorium O�wiaty w Opolu i
Stacjê Sanitarno - Epidemiologiczn¹ z G³ubczyc.
Komenda Hufca ZHP i Stowarzyszenie Przyjació³ Harcerstwa  sk³ada
serdeczne podziêkowania sztabowi, instruktorom ZHP, nauczycielom,
dyrektorom szkó³ z terenu dzia³ania hufca, kadrze Hufca Pracy 8-1 i Filii
M³odzie¿owego Biura Pracy, dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi
G³ubczyckiej, Dowódcy 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, Komen-

dantowi �l¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu, Ko-
mendantowi Powiatowej Policji oraz Komendantowi PP Stra¿y
Po¿arnej.
Dziêkujemy TV G³ubczyce, Radiu Opole, G³osowi G³ubczyc, Part-
nerowi, Rzeczypowiatowej. Sk³adamy równie¿ podziêkowania
sponsorom i przyjacio³om Harcerstwa za bezcenn¹ pomoc w cza-
sie trwania HAZ 2012.                                      Natalia Wojtu�

HARCERSKA AKCJA ZIMOWA 2012

WIELKA ORKIESTRA
�WI¥TECZNEJ POMOCY 2012

    Dnia 08.01.2012 r. na terenie dzia³ania Hufca w G³ubczycach
odby³a siê kwesta na rzecz Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Po-
mocy. W akcji wziê³o udzia³ ponad 150 harcerzy i  zuchów pod
opiek¹ instruktorów. £¹cznie zebrano kwotê: 45 000,00 z³ w tym
6 dolarów, 20 euro, 1 gram z³ota i ma³y bursztyn, Wszystkim
darczyñcom oraz zaanga¿owanym w kwestê serdecznie dziêku-
jemy! (foto str.2)
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 WIÊZIENIE CZY DOM?
 - WYBÓR NALE¯Y DO OSADZONEGO
    Z dniem 1 stycznia 2012 roku okrêg opolski S³u¿by Wiêziennej
zosta³ objêty Systemem Dozoru Elektronicznego (SDE) kojarz¹-
cym siê zwyk³emu mieszkañcowi z tzw. zaobr¹czkowaniem. Po-
zwala on osobie skazanej na odbycie kary we w³asnym domu, o ile
wyra¿¹ na to zgodê mieszkañcy lokalu. Rozwi¹zanie ma za zadanie
przede wszystkim pozwoliæ skazanemu na utrzymywanie wiêzi z
rodzin¹ oraz daæ szansê na podjêcie nauki lub pracy w warunkach
wolno�ciowych. Ponadto poprzez zmniejszenie zaludnienia wiê-
zieñ s³u¿y polepszeniu warunków bytowych w nich panuj¹cych.
     Podstaw¹ prawn¹ wprowadzenia powy¿szego rozwi¹zania jest
ustawa z dnia 7 wrze�nia 2007 roku o wykonywaniu kary pozba-
wienia wolno�ci poza zak³adem karnym w systemie dozoru elek-
tronicznego.
  Z SDE mo¿e skorzystaæ ka¿dy skazany na karê pozbawienia wol-
no�ci lub osoba, wobec której orzeczono karê zastêpcz¹ za prze-
stêpstwo lub przestêpstwo skarbowe, gdy wyrok nie przekracza 1
roku. Wystarczy, ¿e z³o¿y stosowny wniosek do s¹du penitencjar-
nego wraz z o�wiadczeniem osób z nim zamieszkuj¹cych, ¿e wyra-
¿aj¹ zgodê na umieszczenie w ich lokalu specjalnego nadajnika
oraz prowadzenia czynno�ci kontrolnych w zakresie jego prawi-
d³owego funkcjonowania.
W imieniu skazanego z wnioskiem wyst¹piæ mo¿e równie¿ jego
obroñca, prokurator, kurator s¹dowy zawodowy oraz dyrektor
zak³adu karnego, w którym osadzony przebywa. Nie mo¿e zrobiæ
tego natomiast jego rodzina.
Je�li s¹d penitencjarny odmówi skazanemu odbycia kary w SDE
ma prawo z³o¿yæ za¿alenie do s¹du odwo³awczego, b¹d� te¿ po 3
miesi¹cach wyst¹piæ z ponownym wnioskiem. Skazani przebywa-
j¹cy w zak³adach karnych i aresztach �ledczych podleg³ych Okrê-
gowemu Inspektoratowi S³u¿by Wiêziennej w Opolu objêci zosta-
li jurysdykcj¹ s¹du apelacyjnego we Wroc³awiu.
Objêcie osadzonego SDE polega w praktyce na za³o¿eniu na nogê
lub rêkê niekrêpuj¹cego nadajnika, który swym wygl¹dem przy-
pomina du¿y zegarek. W miejscu zamieszkania (nie musi byæ to
miejsce zameldowania) montowane jest specjalne urz¹dzenie mo-
nitoruj¹ce pracê nadajnika. Wa¿ne jest, ¿e system mimo pewnych
ograniczeñ, pozwala na prowadzenie osobie skazanej w miarê nor-
malnego ¿ycia, a przede wszystkim na utrzymywanie wiêzi rodzin-
nych, podejmowanie lub kontynuacjê nauki oraz pracê. Skazany
decyduj¹c siê na odbywanie kary w tym systemie nie ponosi ¿ad-
nych op³at ani kosztów.
Mo¿liwo�ci ubiegania siê o objêcie SDE pozbawieni s¹ skazani na
podstawie art. 64§2 kk, czyli wielokrotni recydywi�ci. W grupie tej
znale�li siê równie¿ tymczasowo aresztowani, osoby wobec któ-
rych orzeczono zastêpcz¹ karê aresztu za wykroczenie, zastêpcz¹
karê pozbawienia wolno�ci za wykroczenie skarbowe, karê po-
rz¹dkow¹ lub �rodek przymusu skutkuj¹cy pozbawienie wolno�ci
oraz skazani na areszt wojskowy.
Ponadto osoba, która odbywa karê w systemie dozoru elektro-
nicznego nie mo¿e ubiegaæ siê o warunkowe przedterminowe zwol-
nienie z reszty kary, jednak trwaj¹ prace nad zmian¹ kodeksu kar-
nego wykonawczego w tym zakresie.
W opolskich zak³adach karnych i aresztach �ledczych prowadzo-
na jest akcja informacyjna u�wiadamiaj¹ca skazanym korzy�ci, ja-
kie niesie ze sob¹ objêcie ich SDE, stwarzaj¹c mo¿liwo�ci sta³ego
kontaktu z bliskimi, �wiadczenia pracy, uczenia siê, jak równie¿ w
okre�lonym zakresie korzystania z miejsc po¿ytku publicznego.
Opracowa³a:                                    ppor. Katarzyna Idziorek
rzecznik prasowy Dyr. Okrêgowego S³u¿by Wiêziennej w Opolu

 Z  E-PACZK¥
- TANIEJ, SZYBCIEJ I BEZPIECZNIEJ
    S³u¿ba Wiêzienna okrêgu opolskiego rozszerza akcjê infor-
macyjn¹ zwi¹zan¹ z mo¿liwo�ci¹ dodatkowego sposobu reali-
zacji uprawnieñ osadzonych do otrzymywania paczek z ¿yw-
no�ci¹. Od nowego roku dziêki dokumentom dostêpnym m.in.
na stronach internetowych aresztów �ledczych i zak³adów
karnych opolskich jednostek bêdzie mo¿na zamówiæ wcze�niej
konkretne produkty znajduj¹ce siê w wiêziennej kantynie, które
nastêpnie otrzyma skazany.
     Kodeks karny wykonawczy w art. 113a § 3 przyznaje osa-
dzonemu prawo do otrzymania raz na kwarta³ paczki z ¿ywno-
�ci¹ o ciê¿arze nieprzekraczajacym 5 kg.  Do tej pory rodziny
wysy³aj¹c skazanym paczkê korzysta³y zazwyczaj z us³ug pocz-
ty lub te¿ firm kurierskich. Zdarza³o siê, ¿e paczka mog³a trafiæ
pod z³y adres, b¹d� te¿ wyd³u¿a³ siê czas jej dostarczenia.
Nierzadko bywa³o równie¿, ¿e produkty, jakie przesy³ali osadzo-
nemu bliscy nale¿a³y do grupy rzeczy niedozwolonych i zacho-
dzi³a konieczno�æ odsy³ania ich na koszt skazanego. Aby unik-
n¹æ tych sytuacji S³u¿ba Wiêzienna podjê³a dzia³ania zwi¹zane z
u³atwieniem zasad, zgodnie z którymi rodziny mog¹ przekazaæ
skazanym paczkê. Wprowadzenie tzw. e-paczki pozwoli osadzo-
nym terminowo i bezpiecznie otrzymaæ przesy³kê.
Informacjê o nowej mo¿liwo�ci skorzystania z tej formy prze-
kazania skazanemu paczki bêdzie mo¿na uzyskaæ:
- na stronie internetowej ka¿dego zak³adu karnego i aresztu
�ledczego okrêgu opolskiego w zak³adce "paczki",
 - na tablicy og³oszeñ umieszczonej w poczekalni, na sali wi-
dzeñ,  oraz na zewn¹trz jednostki penitencjarnej,
- w biurze przepustek.
Dodatkowo o takiej mo¿liwo�ci osadzeni cyklicznie informowani
s¹ w audycjach emitowanych przez wewnêtrzny radiowêze³ oraz
na spotkaniach, w których uczestnicz¹ podczas realizacji zajêæ
kulturalno - o�wiatowych.
Aby w kantynie wiêziennej mo¿na by³o przygotowaæ
paczkê, bliscy powinni poprzez wymienione wy¿ej spo-
soby zaopatrzyæ siê w dwa dokumenty:
- listê produktów, które s¹ w ofercie wiêziennej kanty-
ny na bie¿¹co aktualizowane (gdzie okre�lona jest ich
waga oraz cena),
- zamówienie,  które  zostanie  przekazane  do  kantyny dzia³a-
j¹cej w zak³adzie karnym  lub areszcie �ledczym (na którym
znajd¹ siê wybrane przez bliskich produkty),
Zamówienie rodzina bêdzie mog³a z³o¿yæ bezpo�rednio w kan-
tynie podczas widzenia lub przes³aæ poczt¹ na adres kantyny,
jednocze�nie wp³acaj¹c na wskazane konto lub dokonuj¹c prze-
lewu pocztowego kwoty odpowiadaj¹cej warto�ci zamówio-
nych w paczce artyku³ów.
   Aby osadzony móg³ otrzymaæ produkty wybrane przez bli-
skich, musi byæ do tego uprawniony, tj. w ci¹gu bie¿¹cego
kwarta³u nie otrzyma³ ju¿ paczki ¿ywno�ciowej. Je�li oka¿e siê,
¿e paczka nie bêdzie mog³a byæ z tego tytu³u zrealizowana,
osoba prowadz¹ca punkt sprzeda¿y niezw³ocznie ode�le bli-
skim kwotê wp³acon¹ za produkty zamówione w paczce wraz z
informacj¹ o przyczynach odmowy  przyjêcia  zamówienia.
�rodki  pieniê¿ne wp³acone  na  zakup  paczki ¿ywno�ciowej
zostan¹ zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu
lub przekazu pocztowego   .>>>>>>dok. str. 15
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POZYTYWISTA ROKU
     Dnia 15 grudnia 2011r. w Szkole G³ównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie odby³a siê uroczysto�æ wrêczenia presti¿o-
wych Nagród Pozytywista Roku 2010, zwyciêzców ogólnopolskie-
go plebiscytu zorganizowanego przez Fundacjê Regionalnych In-
kubatorów Przedsiêbiorczo�ci: "Wokulski" oraz Fundacjê Rozwo-
ju Regionalnego i Przedsiêbiorczo�ci M³odzie¿y "Staszic".
   W grupie nominowanych i wyró¿nionych statuetk¹ Pozytywista
Roku 2010 by³a Maria Farasiewicz - nauczycielka jêzyka polskiego
ZSM w G³ubczycach, która zosta³a uhonorowana w kategorii
"O�wiata" za zas³ugi w dzia³alno�ci edukacyjnej i anga¿owanie siê
w projekty prorozwojowe m³odzie¿y. Wrêczenia owych statuetek i
pami¹tkowych dyplomów dokonali: prezes kapitu³y - prof. dr hab.
Janusz Gudowski z Uniwersytetu Warszawskiego, rektor Pañstwo-
wej Wy¿szej Szko³y Zawodowej w Suwa³kach - prof. dr hab.Jerzy
Sikorski oraz ks. pra³at Józef Maj. W uroczysto�ci towarzyszy³ p.Marii

dyrektor " Mechanika" - Jan £ata. (foto)
   Maria Farasiewicz znalaz³a siê w gronie znakomitych postaci kul-
tury, sztuki, nauki, polityki, biznesu i instytucji wyró¿nionych i
nagrodzonych POZYTYWIST¥ ROKU, co jest swoist¹ nobilitacj¹
jej osoby. W�ród nich: Anna Dymna, Piotr Rubik, Adam Ma³ysz,
Maciej Or³o�, Micha³ Boni, Leszek Balcerowicz, Tadeusz Mosz,
Centrum Nauki Kopernik, TV Biznes, Narodowy Bank Polski, Ka-
baret Moralnego Niepokoju, Teatr Kamienica, Muzeum Powstania
Warszawskiego i inni.
   Kapitu³a Nagrody POZYTYWISTA ROKU sk³adaj¹ca siê z przedstawi-
cieli organizacji pozarz¹dowych, �wiata nauki i biznesu  wyró¿ni³a i nagro-
dzi³a w nastêpuj¹cych kategoriach: gospodarka, dzia³alno�æ spo³eczna,
nauka, o�wiata, kultura i sztuka, osobowo�æ i ca³okszta³t dzia³alno�ci.
   Nagroda POZYTYWISTA ROKU to docenienie dorobku, wk³adu
pracy i innego typu dzia³añ, które s³u¿¹ rozwojowi ró¿nych dziedzin
¿ycia i przek³adaj¹ siê na warto�æ praktyczn¹ dla spo³eczeñstwa. Na-
wi¹zuje do idei pozytywistycznych - pracy organicznej i pracy u pod-
staw, a laureaci to wspó³cze�ni Wokulscy, Si³aczki, Judymowie.
    List Gratulacyjny do M. Farasiewicz wystosowa³a Halina Bilik -
Opolski Kurator O�wiaty, sk³adaj¹c w nim "serdeczne s³owa uzna-
nia za szlachetn¹ postawê, podejmowanie spo³ecznych inicjatyw,
niezwyk³y dar otwierania ludzkich serc".
To wyj¹tkowe wyró¿nienie przynosi zaszczyt nie tylko osobie Marii
Farasiewicz, czy szkole w której pracuje, ale tak¿e �rodowisku o�wia-
ty Ziemi G³ubczyckiej.                                        Gra¿yna Zaworska

  "WSI¥D� NA ROWER"
- CZAS PODSUMOWAÑ
     "Wsi¹d� na rower" to has³o pod którym kryje siê inicjatywa
kilkuosobowej grupy m³odzie¿y o nazwie "Eskapada". Grupa po-
wsta³a na pocz¹tku 2011r. Po³¹czy³ ich program "M³odzie¿ w dzia-
³aniu" udzielaj¹cy wsparcia finansowego z Unii Europejskiej tym,
którzy chc¹ rozwijaæ swoje pasje i realizowaæ marzenia.
Pasj¹ "Eskapady" jest turystyka rowerowa.(foto str.19)  Posta-
nowili zaraziæ ni¹ m³odzie¿  z terenu Powiatu G³ubczyckiego.
Poza tym zdawali sobie sprawê, ¿e utworzenie profesjonalnych
tras rowerowych i udogodnieñ dla rowerzystów jest przedsiê-
wziêciem dosyæ kosztownym i d³ugoterminowym. St¹d w³a-
�nie zrodzi³ siê pomys³ o innym rozwi¹zaniu - utworzeniu i roz-
powszechnieniu mapy z trasami rowerowymi.
   ̄ eby utworzyæ tak¹ mapê wykonali wiele zadañ.Rozpoczêli
w czerwcu 2011r. og³aszaj¹c konkurs na opracowanie "Tras
rowerowych w Powiecie G³ubczyckim". M³odzie¿ mog³a nad-
sy³aæ opracowane przez siebie trasy rowerowe, do³¹czaæ zdjê-
cia mapy, ciekawe opisy.
Nastêpnie zaprosili kilkana�cie chêtnych osób do wspólnej
pracy w warsztatach terenowych.  W zale¿no�ci od  pogody,
grupa odby³a kilkana�cie jedno i dwudniowych wyjazdów w
formie warsztatów na terenie naszego powiatu oraz prudnic-
kiego, nyskiego i Krakowa - to tereny posiadaj¹ce dobrze ozna-
kowane  trasy rowerowe i wiele udogodnieñ dla rowerzystów.
Uczestnicy uczyli siê pod czujnym okiem przodownika tury-
styki kolarskiej wyznaczaæ i opisywaæ trasy rowerowe.   W celu
zwiêkszenia bezpieczeñstwa uczestnicy warsztatów odbyli kurs
pierwszej pomocy.
    W listopadzie "Eskapada" w oparciu o zdobyt¹ wiedzê i ze-
brane materia³y opracowa³a 8 ciekawych  tras o zró¿nicowa-
nym stopniu trudno�ci.  Mo¿na je  znale�æ m.in. na www.portal-
rowerowy.pl,  www.wyjdznarower.pl  czy  www.pedaluj.pl.
   22. 01. 2012r. pokazano efekt ca³orocznej pracy w postaci
gotowego folderu z map¹ "Trasy rowerowe Powiatu G³ubczyc-
kiego".  Promocjê   po³¹czono z uroczystym otwarciem wysta-
wy fotograficznej pt.: "Trasy rowerowe w Polsce i Europie" w
"Klubie na skrzy¿owaniu" w MOK.  Zosta³y wrêczone zwy-
ciêzcom konkursu  nagrody ufundowane przez Starostwo Po-
wiatowe  w postaci: roweru trekkingowego, cyfrowego apara-
tu fotograficznego i odtwarzacza mp 4.
  Wystawê mo¿na ogl¹daæ do koñca lutego w sali wystawowej
MOK.  Folder - Mapa "Trasy rowerowe...� bêdzie dostêpny m.in w
PIT w MOK , w LPI w Starostwie Powiatowym  oraz  na stronie
www.wsiadznarower.pl.  Realizacja projektu "Wsi¹d� na rower" by³a
mo¿liwa dziêki wsparciu finansowemu programu "M³odzie¿ w dzia-
³aniu" oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.
 Podziêkowania kierujemy do  Regionalnego Stowarzyszenia
Kulturalnego oddzia³ "Fantazja" w G³ubczycach - organizacji
wspieraj¹cej nasz projekt.Pomocn¹ d³oñ wyci¹gnê³o do nas
równie¿ Starostwo Powiatowe. Patronat medialny obj¹³ G³os
G³ubczyc. Bazê lokalow¹  zapewni³ MOK i SP we W³odzieninie
za co jeste�my ogromnie wdziêczni.  Dziêkujemy firmom:   Ban-
kowi Spó³dzielczemu,Getin Bank,  ASA, Okrêgowej Spó³dzielni
Mleczarskiej,  Piekarni Prassol,  Elektromet z Go³uszowic. Dziê-
ki  ich pomocy i wsparciu wiele osób mog³o zrealizowaæ swoje
marzenia.Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym
Komisji Europejskiej. Materia³ odzwierciedla jedynie stanowi-
sko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialno�ci za
sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.
Serdecznie dziêkujemy, M³odzie¿owa grupa "Eskapada"

                                                      >>>>> dok. str
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DYREKTOR
POWIATOWEGO MUZEUM

ZIEMI G£UBCZYCKIEJ
zaprasza na  wystawê

�OD KOMUNIZMU
DO WOLNO�CI�

 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
�roda � wstêp bezp³atny

(nie dotyczy  tarasu widokowego)

ODWIEDZINY W URZÊDZIE MIEJSKIM
      W Zespole Szkó³ w Lisiêcicach od dwóch lat realizowany jest ogólnopolski
projekt pod nazw¹ "Z ma³ej Szko³y w Wielki �wiat", bior¹ w nim udzia³ ucznio-
wie klas I - III oraz od IV do VI Szko³y Podstawowej. W ramach tego projektu
grupa uczniów kl. IV-VI opracowa³a temat "Jak wp³ywaæ na gminê?"
     Dziêki uprzejmo�ci pana Burmistrza  oraz Przewodnicz¹cego Rady Miej-
skiej, którzy zgodzili siê na spotkanie, udzielenie wywiadu oraz udzia³ uczniów
w Sesji Rady Gminy, uczniowie mieli okazjê zobaczyæ jak to wszystko wygl¹da
w praktyce. Najpierw uczniowie spotkali siê z panem Burmistrzem, na trwaj¹-
cym ponad godzinê wywiadzie - uzyskali niezwykle wyczerpuj¹ce odpowiedzi
na wcze�niej przygotowane pytania dotycz¹ce naszej szko³y oraz naszych
miejscowo�ci. Pan Burmistrz du¿o opowiada³ o Gminie i samym urzêdzie miej-
skim, a na zakoñczenie uczniowi otrzymali od pana Burmistrza drobne upo-
minki na pami¹tkê odwiedzin w Urzêdzie Miejskim.
"Jak wp³ywaæ na gminê?" to jeden z wielu tematów projektu o charakterze
spo³eczno - obywatelskim. Podczas jego trwania uczniowie uczyli siê i pozna-
wali zasady dzia³ania samorz¹du gminnego, jego zadania i uprawnienia, rolê
Burmistrza w zarzadzaniu Gmin¹ oraz dzia³alno�æ Rad Soleckich z So³tysami na

czele. Takie zajêcia pomog³y
uczniom poznaæ:
 -  zasady dzia³ania samorz¹du
gminnego, jego zadania i
uprawnienia
 - Funkcjê Burmistrza jako w³a-
dzy wykonawczej w Gminie
 - Jak¹ rolê pe³ni so³ectwo i so³-

tys w
ka¿de j
wsi na-
s z e j
Gminy,
- Dowie-
d z i e l i
siê, jak
miesz-
k a ñ c y
g m i n y
m o g ¹
w p ³ y -
waæ na
decyzje
w³adz
 - Od tej
p o r y

znaj¹ ju¿ swoje prawa i obowi¹zki i chc¹ byæ aktywnymi obywatelami - którzy
s¹ wspó³odpowiedzialni za otaczaj¹c¹ ich rzeczywisto�æ.
Ponadto w ramach projektu uczniowie przeprowadzili w w�ród mieszkañców
okolicznych wsi ankietê diagnozuj¹c¹, a opracowany raport z tych badañ
zaprezentowali na wyst¹pieniu szanownej radzie.
    Dziêki takim badaniom dowiedzieli siê jak mieszkañcy oceniaj¹ sytuacjê na
terenie gminy - dostrzegli jej mocne i s³abe strony, oraz zbadali jakie s¹ najpil-
niejsze sprawy do za³atwienia wed³ug mieszkañców. Jak to zosta³o przedsta-
wione w raporcie najs³abiej wypad³y pytania zwi¹zane z komunikacj¹ lokaln¹,
stanem dróg itp., gdzie przewa¿a³y odpowiedzi "�le" i "bardzo �le". Najlepiej
wypad³y pytania dotycz¹ce edukacji oraz organizacji pracy szko³y, tam prze-
wa¿a³y odpowiedzi pozytywne. Uczniowie g³êboko wierz¹ i¿ zaprezentowane
przez nich wyniki badañ choæ w niewielkim stopniu bêd¹ mia³y wp³yw na
podejmowane przez Radê decyzje w przysz³o�ci. Uczniowie bardzo siê cieszy-
li, ¿e mogli wzi¹æ udzia³ w "¿ywej lekcji samorz¹dno�ci", która na pewno wzbo-
gaci ich wiedzê i od tej pory obiecali, ¿e czynnie bêd¹  uczestniczyæ w ¿yciu
swojej gminy oraz namawiaæ innych do czynnego uczestnictwa,

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e:
1. w dniu 21 lutego 2012 r. odbêdzie siê I
przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy
sprzeda¿y nieruchomo�ci lokalowej po³o¿o-
nej w G³ubczycach przy ulicy Piastowskiej nr
1/1 wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czê�ci grun-
tu oznaczonego wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ka   nr 455/4 o powierzchni 0,0325 ha.
Cena wywo³awcza do przetargu wynosi
50.000,00 z³. Wadium wynosi 5.000,00 z³. Wa-
runkiem uczestnictwa w przetargu jest wnie-
sienie wadium w pieni¹dzu. Wadium winno
wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ wp³acone
w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 14 lutego
2012 r. (kasa czynna w godzinach: poniedzia-
³ek 8.00 - 14.45, wtorek - pi¹tek 8.00 - 14.15).
2. w dniu 6 marca 2012 r. odbêd¹ siê:
a/ I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy
sprzeda¿y nieruchomo�æ zabudowanej, ozna-
czonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³-
ka nr 272/133 o pow. 0,1003 ha, po³o¿onej w
G³ubczycach przy ul. Olimpijskiej. Cena wy-
wo³awcza do przetargu wynosi 194.557,10
z³. Wadium wynosi 20.000,00 z³.
b/ IV przetarg ustny nieograniczony dotycz¹-
cy sprzeda¿y nieruchomo�ci niezabudowanej,
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 wywo-
³awcza netto do przetargu wynosi 56.860,00 z³
+ VAT. Wadium wynosi  6.000,00 z³.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach
jest wniesienie wadium w pieni¹dzu. Wadium
winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ wp³a-
cone w kasie Urzêdu najpó�niej  w dniu 1 mar-
ca 2012 r.
 Szczegó³owe informacje nale¿y uzyskaæ w
Urzêdzie Miejskim w G³ubczycach ul.Niepod-
leg³o�ci nr 14 (pokój nr 20) - tel.77 485 30
21 wewnêtrzny 222, 223 i 224 lub w interne-
cie na stronie WWW.glubczyce.pl
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MOJE SMUTNE WSPOMNIENIA Z PALIKRÓW (dok.)
    Wszyscy, ca³a gromadka szla ulic¹ i g³o�no p³aka³a. Straszne
ryki p³on¹cego byd³a wtórowa³y ich rozpaczy. Skoro �wit uciekli-
�my do wsi Maliniska, tam mieszka³ wujek Stanis³aw Siczyñski.
Dotarli�my tam wczesnym rankiem. Wszyscy jeszcze spali. Prze-
ra¿eni szykowali nam �niadanie 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 szczê�cie nikogo z nas nie trafili. Razem z nami ucieka-
³a grupka dzieci, rodzeñstwo - sze�æ osób, najstarsza dziewczyn-
ka by³a w siódmej klasie. Rodzice ich zostali zamordowani. Wró-
cili�my do naszej wsi. S¹siadka - Ukrainka, ukry³a nas w swojej
piwnicy, do której wej�cie by³o w stajni pod ¿³obem dla krów. Tam
ukrywali�my siê do wkroczenia Rosjan. Nie pamiêtam ile minê³o
dni od czasu mordu Polaków (mo¿e dwa tygodnie) w naszej wsi
do wkroczenia Rosjan. Od tego dnia przestali�my siê ukrywaæ,
te¿ tego dnia spotka³em mego kolegê Kazika Moczarê. Ubrany
by³ w p³aszczyk cienki szarego koloru i szed³ bardzo wolno pod-
pieraj¹c siê kijem gdzie� znalezionym. By³ bardzo blady. Podbie-
g³em do niego i zapyta³em: �Kazik, co ci jest ? �Odpowiedzia³: Ja
jestem ranny, by³em na ³¹ce i po skoñczonej akcji wylaz³em spod
trupów. By³em w domu u swej babci, ale tam nikogo nie ma. Zja-
d³em wszystko co tam by³o i teraz idê do cioci ona nie wie, ¿e ja
¿yjê. Zapyta³em: gdzie ciê ranili, pokaza³ mi palcem rdzaw¹ plamê
na brzuchu. �Tu mnie boli, ale kula nie wysz³a bo nigdzie wiêcej
mnie nie boli. �Poszed³ do cioci. ¯y³ jeszcze kilka dni. Rodzice
Kazika i jego dwaj m³odsi bracia te¿ zostali zamordowani. ��Janka
Kobiakowska, (dzi� po mê¿u Wasylinka) Maryna Dyszluk, stary
Ukrainiec Kutniak i kilka innych Ukrainek w 12 marca podczas
selekcji wskazywali na ³¹ce, kto jest Polakiem, a oprawcy od razu
ustawiali ich w osobn¹ grupê do rozstrzelania. Ustawiono dwa
karabiny maszynowe, oprawcy prze¿egnali siê i wymordowali
wszystkich Polaków. Potem poszukiwali w�ród pomordowanych,
¿ywych i rannych dobijaj¹c ich strza³ami.
Po wymordowaniu Polaków, obrabowaniu i spaleniu ich domów,
banda rizunów ukraiñskich opu�ci³a nasz¹ wie�. Wieczorem kto
prze¿y³ szed³ szukaæ w�ród pomordowanych  swoich bliskich.
Poszed³ te¿ Jendruch Piontkowski szukaæ swojej ¿ony, córeczki i
synka. Wo³a³ ich po imieniu. Odezwa³a siê jego córeczka, �Tatu-
siu tu jestem ale podnie� mamusiê bo mamusia umar³a
i le¿y na mnie, a ja mam postrzelan¹ nogê i nie mogê wstaæ.  - A
gdzie jest Kazio ? - Kazio le¿y obok bardzo d³ugo drapa³ palusz-
kami ziemiê nim umar³�.
    ��Tam te¿ zosta³ zamordowany mój dziadek, Jan Krompiec, nie
ma go w wykazie pomordowanych. Zginê³a moja nauczycielka
Nagi i jej m¹¿. Imion ich nie pamiêtam. Zginêli równie¿ Polacy z
Wo³ynia, którzy zamieszkali w naszej wsi. By³o ich wielu. Przygar-
niêci po tragedii na Wo³yniu. Oprawcy zdzierali z zabitych lepsz¹
odzie¿ i obuwie. Nastêpnie przed spaleniem Polskich domów ra-
bowali, ³adowali na wozy i wywie�li dla swoich rodzin. £up god-
ny oprawców z UPA . �Na pomniku, który stoi w miejscu gdzie
wymordowano Polaków z mojej wsi, napisane jest ¿e zginê³o ich
367 osób z zaznaczeniem, ¿e zginêli w czasie wojny. Zamordowa-
no wiele wiêcej ale dzi� ju¿ trudno ustaliæ ich nazwiska.
    ��Po wojnie s³ysza³em jak matka Stefanii Dajczak opowiada³a
jak w Podkamieniu w Klasztorze OO Dominikanów po zakoñczo-
nej akcji mordowania, odbywa³a siê narada rizunów podsumo-
wuj¹ca wynik mordowania. Dla ozdoby narady Pani¹ Dajczak
powiesili na jej we³nianym szalu w drzwiach sali narad na terenie
Klasztoru. Szal siê po chwili urwa³, a ona spad³a. Jeden z opraw-
ców przebi³ jej pier� bagnetem. Ta, pozostawiona na zimnej po-

sadzce w sali, w której by³y powybijane okna, przele¿a³a kilka
dni. W dniu kiedy wywo¿ono cia³a pomordowanych z Kasztoru
OO. Dominikanów do wspólnej mogi³y, po zdjêciu jej z wozu
przed z³o¿eniem cia³a do wspólnej mogi³y, okaza³o siê Pani Daj-
czak ¿yje, przed z³o¿eniem cia³a do wspólnej mogi³y, pani usiad³a.
Udzielono jej pomocy. Nastêpstwem powieszenia by³a utrata
wzroku.
    ��Niemiec Gienek okaza³ siê szpiegiem. Poszed³ do Podkamie-
nia, tam zameldowa³ siê na posterunku niemieckim. Zadanie wy-
kona³.
     ��Dzi� Ukraiñcy nazywaj¹ swoich rizunów, zbrodniarzy, ¿o³-
nierzami armii powstañczej. Co to za ¿o³nierze, co siekierami zabi-
jali ma³e dzieci? �Bêdê usatysfakcjonowany je¿eli moje wspo-
mnienia zostan¹ przyjête.
��£¹czê pozdrowienia i uk³ony szerokiej mojej Rodzinie, Pola-
kom Milnianom i Podolanom.
                                                        ��Jan Lis, Gorzów Wlkp.

OG£OSZENIE
       Burmistrz G³ubczyc informuje
   o podaniu do publicznej wiadomo�ci poprzez wywieszenie na
tablicy og³oszeñ oraz umieszczeniu na stronie internetowej Urzê-
du Miejskiego  w G³ubczycach w dniu 24 stycznia 2012 r. wykazu
obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia nieruchomo�æ niezabu-
dowan¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ulicy Sudeckiej, oznaczon¹
wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ki nr 683/17 o pow. 0,0182
ha, nr 683/18 o pow. 0,0175 ha, nr 683/19 o pow. 0,0169 ha, nr 683/
20 o pow. 0,0164 ha, nr 683/21 o pow. 0,0160 ha i nr 683/22 o pow.
0,0127 ha.
Z dniem 6 marca 2012 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku
przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieru-
chomo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustaw  z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (t.j. Dz. U. nr 102
z 2010 r., poz. 651 z pó�n. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje rosz-
czenie o nabycie nieruchomo�ci  z mocy cytowanej ustawy lub
odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³a�cicie-
lem zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci.

      26 stycznia strzelcy z Jednostki strzeleckiej 3009 G³ubczyce
ZS "Strzelec" OSW wziêli udzia³ w zajêciach z je�dziectwa w Lu-
dowym Klubie Sportowym "Ostroga" w Opolu, które ma na celu
poprawienie tê¿yzny fizycznej "Strzelców" oraz kultywowanie
tradycji kawaleryjskich w Jednostce Strzeleckiej.
Szkolenie podstawowe, które w tym dniu, rozpoczêli strzelcy,
nauczy samodzielnej, swobodnej i poprawnej jazdy we wszyst-
kich trzech chodach. Umo¿liwi jednoczesne æwiczenie tych ele-
mentów nauki, bez których je�dziec nigdy nie opanuje konia,
jazdy uj¿d¿eniowej, skoków przez przeszkody i jazdy w terenie.
Ten etap szkolenia nie jest ograniczony w czasie. Realizuje siê go
w trzech stopniach wyszkolenia. Ka¿dy stopieñ koñczy siê uzy-
skaniem (po egzaminie przed Wojewódzk¹ Komisj¹ Egzamina-
cyjn¹) Powszechnej Odznaki Je�dzieckiej (POJ), odpowiednio:
br¹zowej, srebrnej, z³otej. Odznaki, to potwierdzenie opanowa-
nia umiejêtno�ci i stopnia wyszkolenia je�dzieckiego, okre�lo-
nych w obowi¹zuj¹cym programie. G³ubczyccy "STRZELCY"
by³y zadowoleni z zajêæ i mi³o spêdzili ostatnie chwile ferii zimo-
wych.

STRZELCY W KLUBIE SPORTOWYM
"OSTROGA"
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Tego jeszcze nie by³o
"Pod Skrzyd³ami Anio³a."

"Narodzi³ siê Jezus Chrystus
b¹d�my weseli�.."

       Dnia 12.01.2012r. po raz pierwszy z inicjatywy Rady Rodzi-
ców Przedszkola Nr 1 odby³ siê "Wieczór Kolêd i Pastora³ek". W
czwartkowe popo³udnie  wszyscy zainteresowani gromadzili siê
w sali "Pod skrzyd³ami Anio³a" mieszcz¹cej siê w naszym Ratu-
szu. W kameralnej atmosferze przy d�wiêkach gitary, organów,
skrzypiec oraz innych instrumentów Rodzice: Pañstwo Karina i

Grzegorz Giertowscy, Ma³gorzata Kopczyñska, Barbara Zdeb z
córk¹ Natalk¹, Ma³gorzata Matusz, Brygida Kotwica, Kazimierz
Klim, Marzena Gaczkowska, Agnieszka Kubów wprowadzili
wszystkich obecnych w Bo¿onarodzeniowy nastrój. W ich wy-
konaniu i aran¿acji us³yszeli�my kolêdy i pastora³ki. Wieczór umi-

li³y wszystkim zebranym  dzieci z grupy "Pracowite pszczó³ki"
przedstawiaj¹c jase³ka przygotowane przez Agnieszkê Bi�ta i
Dorotê Sobol. Dodatkow¹ atrakcj¹ spotkania by³ wystêp zespo-
³u "Kropelki" z Mokrego pod kierunkiem Pani Krystyny Zamoj-
skiej
  Ka¿dy kto przyby³ na kolêdowanie otrzyma³ od rodziców  pier-
nikowe serduszko upieczone przez dzieci i panie z przedszkola.
�wi¹teczna atmosfera towarzysz¹ca spotkaniu po³¹czy³a obec-
nych we wspólnym kolêdowaniu. Owacjom nie by³o koñca. Rada
Rodziców Przedszkola Nr1 podziêkowa³a wszystkim za przyby-
cie oraz zaprosi³a na kolejne spotkanie w przysz³ym roku.
                                                     Nauczycielki Przedszkola nr1
                                    Lucyna Satarowska i Zdzis³awa Skowyra

LEKCJA HISTORII W STRA¯Y GRANICZNEJ
 WIZYTA G£UBCZYCKICH STRZELCÓW.
   Funkcjonariusze �l¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Ra-
ciborzu po raz kolejny go�cili cz³onków Zwi¹zku Strzeleckiego z
Jednostki Strzeleckiej 3009 w G³ubczycach. W trakcie wizyty
m³odzi ludzie w mundurach mogli obejrzeæ sprzêt i uzbrojenie
Stra¿y Granicznej oraz wypróbowaæ swoje umiejêtno�ci na no-
woczesnej strzelnicy, gdzie pod okiem instruktorów, strzelali z
pistoletów pneumatycznych. Specjalnym punktem wizyty by³a
pogadanka historyczna na temat przedwojennej Stra¿y Granicz-
nej i jej roli w obronie Górnego �l¹ska we wrze�niu 1939 roku,
wzbogacona prezentacj¹ archiwalnych zdjêæ. Uzupe³nieniem tej
wyj¹tkowej lekcji historii by³o obejrzenie eksponatów zgroma-
dzonych w Sali Tradycji �l¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej.
Tego typu spotkania s¹ elementem sta³ej wspó³pracy Zwi¹zku
Strzeleckiego ze Stra¿¹ Graniczn¹, usankcjonowanej specjalnym
porozumieniem zawartym na szczeblu kierownictwa "Strzelca" i
Komendy G³ównej Stra¿y Granicznej. Celem wspó³pracy jest ze
strony Stra¿y Granicznej przede wszystkim pomoc i wspieranie
dzia³añ Zwi¹zku Strzeleckiego w zakresie rozwijania w�ród dzie-
ci i m³odzie¿y postaw patriotycznych i spo³ecznych, a tak¿e
propagowania s³u¿by w Stra¿y Granicznej m.in. poprzez rozwi-
janie umiejêtno�ci i zainteresowañ cz³onków organizacji oraz
podnoszenie poziomu ich wiedzy na temat formacji.
Z powa¿aniem
Rzecznik Prasowy Komendanta �l¹skiego Oddzia³u Stra¿y
                Granicznej w Raciborzu pp³k SG Cezary Zaborski

"PROJEKTU CI¥G DALSZY�"
Kolejne, trzecie spotkanie z cyklu " Arty�ci w szkole"

mia³o miejsce 30 listopada br. w auli Zespo³u Szkó³ Mechanicz-
nych w G³ubczycach. Zorganizowane przez polonistki: Mariê
Farasiewicz i Violettê Maciej w ramach projektu innowacyjnego
realizowanego w roku szkolnym 2011/2012. Go�ciem specjal-
nym i jednocze�nie prowadz¹cym warsztaty artystyczne by³
dyrektor LO i jednocze�nie dyrygent Chóru Mieszanego - Ta-
deusz Eckert, który przyby³ z grup¹ chórzystów, by wprowadziæ
m³odzie¿  "Mechanika" w tajniki wiedzy o chórze. Podzieli³ siê

swa pasj¹, prze¿yciami, do�wiadczeniem w pracy  z m³odzie¿¹ i
sukcesami. Nie zabrak³o tak¿e z jego strony praktycznych æwi-
czeñ wokalnych i oddechowych. Zachêca³ i motywowa³ m³o-
dzie¿ "Mechanika" do rozwijania w³asnych zainteresowañ arty-
stycznych i samorealizacji tak¿e w dziedzinie muzyki chóralnej.
                                                                  Gra¿yna Zaworska
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 Okres �wi¹teczny i Nowego Roku min¹³ nam zdecydo-
wanie spokojnie. W czasie od Wigilii do drugiego dnia
�wi¹t nie zanotowali�my ani jednego zdarzenia.
  Podsumowuj¹c krótko ubieg³y rok, to odnotowali�my
434 zdarzenia. W�ród nich by³o 153 po¿ary, 270 miej-
scowych zagro¿eñ oraz 11 alarmów fa³szywych.
   Natomiast w
okresie od 19 grud-
nia 2011 r. do 1
stycznia 2012 r. za-
notowali�my ogó³em
8 zdarzeñ i by³y to 3
po¿ary, 4 miejscowe
zagro¿enia oraz 1
alarm fa³szywy.
19 grudnia o godz.
11:57 w³¹czy³ siê
alarm po¿arowy z
monitoringu szpitala w Branicach. Do akcji dy¿urny zadyspo-
nowa³ dwa zastêpy z JRG w G³ubczycach. Po przejechaniu 10
km otrzymali�my potwierdzenie, i¿ jest to alarm fa³szywy, spo-
wodowany przez pacjenta, który zbi³ szybkê w³¹cznika po¿a-
rowego i uruchomi³ alarm.
19 grudnia o godz. 12:48 w G³ubczycach przy ul. Chrobrego
dosz³o do po¿aru  w piwnicy jednego z budynków mieszkal-
nych. Zapali³y siê sk³adowane tam trociny i drewno. Na szczê-
�cie po¿ar zosta³ szybko ugaszony i oby³o siê bez strat.
20 grudnia o godz. 6:45 w G³ubczycach na ul. Wroc³aw-
skiej w okolicach cmentarza dosz³o do zderzenia czo³owe-
go dwóch samochodów osobowych marki VW Golf i Audi
A4. W zdarzeniu tym bra³ jeszcze udzia³ samochód oso-
bowy marki Toyota, który lekko uderzy³ w Audi. W wy-
padku tym poszkodowane zosta³y dwie osoby, tj. kierow-
ca Audi - kobieta lat 39 oraz kierowca VW - mê¿czyzna lat
22. Na czas dzia³añ ratowniczych droga wojewódzka nr
416 by³a ca³kowicie zamkniêta dla ruchu pojazdów.
21 grudnia o godz. 8:28 w G³ubczycach przy ul Armii
Wojska Polskiego stra¿acy w obecno�ci policji otworzyli
mieszkanie, w którym zas³ab³a starsza osoba i na wezwa-
nie pracownika socjalnego nie by³a w stanie podej�æ do
drzwi. Po wej�ciu do mieszkania, osob¹ t¹ zaj¹³ siê Zespó³
Ratownictwa Medycznego.
28 grudnia o godz. 9:50 w Pomorzowicach s³up telefo-
niczny przewróci³ siê na kabinê samochodu ciê¿arowego
Iveco uszkadzaj¹c jedynie drzwi pojazdu. Przybyli na miej-
sce stra¿acy zabezpieczyli teren dzia³añ.
31 grudnia o godz. 21:20 zostali�my wezwani do DPS w
G³ubczycach przy ul. Dworcowej. Kobieta w wieku 82 lat
mia³a zamkniête drzwi do swego pokoju i nie odpowiada³a
na wo³ania dy¿uruj¹cej pielêgniarki. Na szczê�cie stra¿a-
kom, którzy po drabinie weszli na balkon, uda³o siê stuka-
niem w okno obudziæ starsz¹ pani¹. Kobiecie nic siê nie
sta³o, a jedynie mocno zasnê³a.
Z uwagi na okres grzewczy i pojawiaj¹ce siê po¿ary �miet-
ników, apelujemy o niewysypywanie gor¹cego popio³u
do kontenerów na �mieci, gdy¿ to w³a�nie takie dzia³ania
s¹ powodem pó�niejszych po¿arów. Po wyczyszczeniu
pieca, popió³ nale¿y odstawiæ do ca³kowitego wygasze-
nia i ostygniêcia zanim wysypiemy go do kontenera.
                          m³. bryg. mgr in¿. Wojciech Semeniuk

KP STRA¯Y PO¯ARNEJ

    Uczniowie i nauczyciele Zespo³u Szkó³ Specjalnych przy Specjal-
nym O�rodku Szkolno -Wychowawczym w G³ubczycach  wziêli udzia³
w akcji organizowanej przez Stowarzyszenie "Droga i Bezpieczeñ-
stwo" - "Wypadki na drodze-porozmawiajmy".
W akcji wziê³o udzia³ 15 nauczycieli oraz 62 uczniów w wieku od 6 do 22

lat. Akcja ta mia³a na celu wywo³anie zainteresowa-
nia bezpieczeñstwem na drogach coraz wiêkszej rze-
szy odbiorców. Mia³a ona charakter prewencyjno-
edukacyjny. Swym dzia³aniem obejmowa³a szko³y
podstawowe, gimnazja oraz szko³y ponad gimna-
zjalne.. Tegoroczn¹ edycjê, podobnie jak poprzed-
nie, objê³o honorowym patronatem Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa
Rada Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego oraz do-
datkowo po raz pierwszy w tym roku Komenda G³ów-
na Policji i Parlamentarny Zespó³ ds. Bezpieczeñstwa
Ruchu Drogowego.

   W ramach akcji, odby³y siê lekcje wychowawcze w zespo³ach klaso-
wych. Tematy, które zosta³y poruszone z uczniami to: zasada ograni-
czonego zaufania, widoczno�æ na drodze,
nadmierna prêdko�æ, trze�wo�æ warun-
kiem bezpieczeñstwa oraz pasy bezpie-
czeñstwa.  Zosta³y podsumowane g³ów-
ne przyczyny wypadków: nadmierna prêd-
ko�æ, alkohol, narkotyki, leki, zmêczenie,
piesi i rowerzy�ci oraz brawura. Skutki wy-
padków: zabici i ranni, straty materialne,
koszty spo³eczne, cierpienie spowodowa-
ne powrotem do zdrowia, sytuacja rodzin
osób poszkodowanych oraz utrudnienia
dla pozosta³ych uczestników ruchu drogowego itp. Przypomniano nu-
mery alarmowe poszczególnych jednostek. Zosta³y tak¿e wykonane
gazetki �cienne w klasach zawieraj¹ce najwa¿niejsze informacje wyni-
kaj¹ce z akcji. W tym te¿ dniu odwiedzili�my KP Policji, gdzie obejrzeli-
�my bardzo wymown¹ prezentacjê multimedialn¹ zwi¹zan¹ z naj-
czêstszymi wypadkami, które maj¹ miejsce na drodze. Kolejnym miej-
scem by³a  KP St ra¿y
Po¿arne j  tu  s t r a¿acy
dok³adnie i rzetelnie za-
prezentowali nam kolej-
ne etapy pracy, a tak¿e
zorgan izowal i  pokaz
sprzêtu ratowniczego.
Podczas uroczystego ape-
lu szkolnego zosta³y pod-
sumowane wszystkie naj-
wa¿niejsze przes³anki akcji. W czasie apelu zapalono symboliczny znicz
za wszystkich, którzy zginêli w wypadkach drogowych. Apel zakoñ-
czy³ siê minut¹ ciszy za zmar³ych. Przeprowadzona akcja umo¿liwi³a
dzieciom i m³odzie¿y wyra¿enie w³asnych emocji, pogl¹dów i od-
czuæ na temat bezpieczeñstwa ruchu drogowego i wypadków dro-
gowych, w sposób swobodny i nieskrêpowany. Uczniowie opowie-
dzieli o w³asnych prze¿yciach, do�wiadczeniach, obawach, w¹tpli-
wo�ciach. Akcja wywo³a³a zainteresowanie bezpieczeñstwem na dro-
gach. Dzieci s¹ lepiej przygotowane do uczestnictwa w ruchu dro-
gowym i wy¿sza jest ich �wiadomo�æ komunikacyjna. Uczniowie
maj¹ �wiadomo�æ zagro¿eñ wynikaj¹cych z nieprawid³owego funk-
cjonowania w ruchu drogowym.
                                                                             mgr Sabina Popczyk

IV AKCJA "WYPADKI NA
DROGACH -POROZMAWIAJMY'
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Kraj lat dziecinnych! On zawsze zosta-
nie/ �wiêty i czysty, jak pierwsze ko-
chanie/ (�) Bo któ¿ tam mieszka³ -
matka, bracia, krewni,/ S¹siedzi do-
brzy, kogo z nich uby³o,/ Jak¿e tam o
nim czêsto siê mówi³o,/ Ile pami¹tek,
jaka ¿a³o�æ d³uga�
   Przywo³uj¹c te s³owa Wieszcza Ada-
ma Mickiewicza, warto siê zastanowiæ
nad ich ponadczasowym przes³aniem, a

tak¿e nad  w³asn¹ to¿samo�ci¹, nad swoimi korzeniami. Funkcjo-
nujemy dzi� w �wiecie postêpuj¹cej globalizacji, w Europie bez
granic, wiz i paszportów. Dobrze jest jednak czasami zatrzymaæ siê
w tym wielkim biegu, odetchn¹æ  i powróciæ my�l¹ do swojej "ma-
³ej ojczyzny", która równie¿ jest czê�ci¹ sk³adow¹ tego wielkiego
europejskiego dziedzictwa.   Od pocz¹tku lat 90-tych XX stule-

cia obserwuje siê w literaturze ten-
dencjê  powrotów do owych "ma-
³ych ojczyzn", do budowania au-
torytetu prowincji pozostaj¹cej
przez lata w cieniu kulturowego
marginesu. Coraz czê�ciej te¿ zwy-
k³y cz³owiek obci¹¿ony mozo³em
codziennych obowi¹zków zadaje
sobie pytanie o swój "kraj lat dzie-
cinnych", o swoich przodków, z
dum¹ opowiadaj¹c ich dzieje. Kro-
cz¹c po krêtej  drodze pytañ do-
tycz¹cych  w³asnej przesz³o�ci,
dociera siê na pewnym etapie  do
bram instytucji archiwum, która
kryje w sobie wiele odpowiedzi.
Trzeba zatem w tym miejscu wspo-
mnieæ, i¿ w zaciszu magazynów
opolskiego Archiwum Pañstwo-
wego spoczywaj¹ tysi¹ce jedno-
stek aktowych, stanowi¹ce pozo-

sta³o�æ po g³ubczyckim s¹dzie obwodowym (Amtsgericht Le-
obschütz), dzia³aj¹cym do roku 1945. Na niezliczonych kar-
tach, które ocala³y z wojennych po¿óg, zosta³y utrwalone nie-
zwyk³e historie zwyk³ych ludzi - przeciêtnych mieszkañców G³ub-
czyc i wsi powiatu. Urzêdnicy s¹dowi  skrupulatnie udoku-
mentowali tê czê�æ "krótkiego trwania" obywateli ówczesne-
go pañstwa niemieckiego. W�ród materia³ów archiwalnych za-
chowa³y siê w dosyæ poka�nej ilo�ci akta hipoteczne (ksiêgi i
akta gruntowe) siêgaj¹ce niejednokrotnie prze³omu XVIII i XIX
wieku, zawieraj¹ce informacje o dzia³kach gruntowych i ich
w³a�cicielach, bêd¹ce zarazem cennym �ród³em dla opisywa-
nia historii poszczególnych miejscowo�ci. S¹ tak¿e akta zwi¹-
zane z prawem spadkowym (testamenty, po�wiadczenia dzie-
dziczenia) i prawem rodzinnym (m.in. opieka nad ma³oletnimi,
adopcja, alimenty). Swoj¹ ciekawo�æ zaspokoj¹ tu zarówno wy-
kwalifikowani badacze - historycy, jak i amatorzy - mi³o�nicy
w³asnej genealogii, którzy bêd¹ w stanie odczytaæ i zrozumieæ
niemieck¹ mowê tych "�wiadków historii".
Nale¿a³oby tak¿e przypomnieæ, i¿ tradycje s¹downicze G³ub-
czyc s¹ nadzwyczaj bogate, siêgaj¹ce swymi podwalinami po-
³owy XIII stulecia. W 1270 roku bowiem król czeski Przemys³
Ottokar II nada³ miastu wielki przywilej, w którym okre�li³ pod-

stawowe zasady prawne. W toku na-
stêpnych dziesiêcioleci wykszta³ci³a
siê w G³ubczycach tradycja tzw. trybu-
na³u zwierzchniego dla miast �l¹ska i
Moraw, która uczyni³a z tego miasta in-
stancjê odwo³awcz¹ dla innych miast.
W zasobie opolskiego archiwum prze-
chowywana jest ksiêga praw miejskich
(tzw. ksiêga g³ubczycka) pochodz¹ca z
po³owy XV wieku i zawieraj¹ca odpisy
dokumentów oraz zbiory praw tworzo-
nych przez wójta i ³awników. Ksiêga ta ozdobiona niezwyk³ymi,
barwnymi miniaturami stanowi wielkiej wagi �ród³o historyczne
i jest unikatem w dziedzinie pó�no�redniowiecznej kodykologii.
Wraz ze zmian¹ przynale¿no�ci pañstwowej �l¹ska w epoce no-
wo¿ytnej dokonywa³y siê równie¿ zmiany systemu s¹downicze-
go, które dotyczy³y tak¿e miasta G³ubczyc. I tak np. w II po³owie
XVIII wieku funkcje s¹dowe sprawowa³a tu mediatyzowana re-
jencja ksi¹¿¹t von Lichtenstein - ówczesnych w³a�cicieli tej¿e
miejscowo�ci, dla której instancj¹ odwo³awcz¹ by³ trybuna³ w
Berlinie. Wiek XIX przyniós³ nowoczesne reformy administra-
cyjne w pañstwie pruskim oraz nowy trójinstancyjny system
s¹dowy. W efekcie tych przemian w G³ubczycach od po³owy
XIX stulecia dzia³a³ s¹d powiatowy (Kreisgericht), a od roku
1879 na mocy stosownej ustawy funkcjonowa³ s¹d obwodowy
(Amtsgericht Leobschütz). Poprzez niewielkie modyfikacje struk-
turalne w latach 30-tych XX wieku sta³ on nieprzerwanie na
stra¿y powiatowej sprawiedliwo�ci a¿ po kres II wojny �wiato-
wej, by potem ust¹piæ miejsca nowym rz¹dom.
To "d³ugie trwanie" w³adzy s¹downiczej w G³ubczycach zaowo-
cowa³o, jak ju¿ wspomniano, poka�n¹ spu�cizn¹ aktow¹, która
dowodzi, jak znacz¹c¹ rolê odgrywa³ ten o�rodek miejski w dzie-
jach �l¹ska i Moraw. Godzi siê zatem, by u progu nowej reformy
s¹downictwa, która grozi likwidacj¹ g³ubczyckiego S¹du Rejo-
nowego, przypomnieæ s³owa pewnego polskiego historiozofa
rodem z Krakowa, ¿e Mo¿na siê zrzekaæ spadku prywatnego; w
¿yciu publicznem jest to niewykonalnem, bo tu dziedzictwo posia-
da moc �cigania i niszczenia, moc zmia¿d¿enia i obrócenia w nico�æ
spadkobiercê lekkomy�lnego. To jest spadek nak³adaj¹cy obowi¹zki,
od których ucieczka jedyna do nico�ci. Droga do niej przez mierno-
tê i przez marno�æ, miernotê umys³ów a marno�æ charakterów. Bo
kto nie szanuje w³asnej przesz³o�ci i kultury, nara¿a siê na utratê
szacunku i os³abia swoj¹ pozycjê w przysz³o�ci.
                                                                                    Rafa³ Górny

Od Red. Ca³o�æ tekstu uka¿e siê w Kalendarzu G³ubczyckim 2012
Rafa³ Górny urodzi³ siê w 1982 roku w G³ubczycach. W 1997 ukoñczy³
Szko³ê Podstawow¹ w Branicach. W latach 1997 - 2001 uczêszcza³ do
LO w G³ubczycach, do klasy o profilu humanistycznym. Po  maturze
podj¹³ studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Jagielloñskiego w Kra-
kowie.  Dziewi¹ty semestr studiów zaliczy³ na Lugwigs-Maximilian
Universität w Monachium w ramach programu Socrates/Erasmus. W
2006 roku obroni³ pracê magistersk¹ u prof. Wojciecha Krawczuka na
temat nowo¿ytnej kancelarii koronnej. Od 2007 roku pracuje w Archi-
wum Pañstwowym w Opolu jako archiwista oddzia³u akt wytworzo-
nych do czasu zakoñczenia II wojny �wiatowej.

KILKA REFLEKSJI NA TEMAT PRZESZ£O�CI
G£UBCZYCKIEGO S¥DOWNICTWA

S¹d na pocztówce sprzed 1945r. ze zbiorów Piotra Zimnego
Rysunek papierowej pieczêci Ksi¹¿êcego Liechtensteinowskiego
S¹du Wiejskiego i Miejskiego w G³ubczycach, I po³. XIX w.
Pieczêæ Królewskiego Pruskiego S¹du Grodzkiego w G³ubczy
cach, XIX w. ze zb. Katarzyny Maler
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      Serdecznie zapraszam wszystkich rolników z woje-
wództwa opolskiego do wziêcia udzia³u w tegorocznej X
edycji Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Go-
spodarstwo Rolne". Honorowy Patronat nad konkur-
sem obj¹³ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej , Broni-
s³aw Komorowski.
     Organizatorami Konkursu s¹: Ministerstwo Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
³ecznego , Pañstwowa Inspekcja Pracy i inne instytucje
oraz organizacje  dzia³aj¹ce na rzecz poprawy bezpie-
czeñstwa pracy w gospodarstwach rolnych. Celem kon-
kursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i ¿ycia w
gospodarstwie rolnym.
Ocen¹ gospodarstw rolnych zg³oszonych do konkursu
zajm¹ siê komisje konkursowe, które podczas wizytacji
gospodarstw zwracaæ bêd¹ uwagê na ³ad i porz¹dek w
obrêbie podwórza, zabudowañ i stanowisk pracy, stan
budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposa¿e-
nie maszyn i urz¹dzeñ w os³ony ruchomych czê�ci , pod-
pory i inne zabezpieczenia, stan instalacji i urz¹dzeñ elek-
trycznych, stan techniczny pilarek tarczowych i ³añcu-
chowych, warunki obs³ugi i bytowania zwierz¹t, stoso-
wanie, stan i jako�æ �rodków ochrony osobistej oraz es-
tetykê gospodarstw.
     Udzia³ gospodarstwa rolnego w konkursie i poddanie
go ocenie ekspertów z zewn¹trz pozwoli³ Pañstwu na
weryfikacjê jego poziomu bezpieczeñstwa i warunków
pracy. Mo¿e byæ tak¿e zachêt¹ do wprowadzania zmian
poprawiaj¹cych bezpieczeñstwo i higienê pracy.
Laureaci etapu regionalnego, wojewódzkiego i krajowe-
go zdobêd¹ cenne nagrody i wyró¿nienia. Zdobywca I
miejsca w kraju i tytu³u najbezpieczniejszego gospodar-
stwa rolnego w�ród producentów prowadzonych indy-
widualnie produkcjê rolnicz¹ otrzyma g³ówn¹ nagrodê
rzeczow¹ ufundowan¹ przez Prezesa KRUS . W minio-
nym roku by³ ni¹ wysokiej klasy ci¹gnik rolniczy firmy
FARMTRAC 670DT.
W 2011 roku do konkursu przyst¹pi³o 1 218 uczestni-
ków, ³¹cznie we wszystkich edycjach bra³o udzia³ ponad
13 tys. podmiotów. Spo�ród 20 gospodarstw rolnych,
które zg³osi³o siê do ubieg³orocznej edycji konkursu z
województwa opolskiego, na etapie wojewódzkim zwy-
ciê¿y³o gospodarstwo Pañstwa Ireny i Romana Wiesio-
³ek z Kotorza Ma³ego, które tak¿e zosta³o wyró¿nione na
etapie centralnym. Warto przypomnieæ, ¿e dodatkowo
organizatorzy Opolagry ufundowali opolskim laureatom
nagrodê w postaci wyjazdu na wystawê Agritechnica
2011 do Hanoweru.
 Wszystkie niezbêdne informacje o Konkursie (min. re-
gulamin, formularz zg³oszeniowy) znajdziecie Pañstwo
na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl , w Od-
dziale Regionalnym KRUS w Opolu i w ka¿dej Placówce
Terenowej.
                                       Z wyrazami szacunku Dyrektor

Jan Krzesiñski

ZAPROSZENIE DO UDZIA£U
W X OGÓLNOKRAJOWYM

KONKURSIE
"BEZPIECZNE

 GOSPODARSTWO ROLNE"

 >>>> dok. ze str. 7     Z  E-PACZK¥
Wiêzienne kantyny umo¿liwiaj¹ rodzinom i bliskim nabycie dla skaza-
nych artyku³ów spo¿ywczych, higienicznych, tytoniowych oraz papier-
niczych. Ich ceny s¹ u�rednione w odniesieniu do cen powszechnie
obowi¹zuj¹cych w sklepach.
Wprowadzenie nowego sposobu przekazania tzw. e-paczki pozwoli ro-
dzinom oraz bliskim:
- unikn¹æ zwrotu paczki z uwagi na przes³anie produktów niedozwolo-
nych lub takich, których nie mo¿na skontrolowaæ bez naruszenia ich
zawarto�ci,
- unikn¹æ trudno�ci zwi¹zanych z transportem b¹d� przekazywaniem
paczki przez osoby znajome,
- unikn¹æ wyd³u¿enia czasu przekazania paczki z uwagi na nieczytelny
lub niew³a�ciwy adres zak³adu karnego,
- skróci czas oczekiwania na paczkê i ograniczy koszty zwi¹zane z jej
dostarczeniem jedynie do kwoty przelewu warto�ci zamówienia oraz
znaczka na list, w którym przes³ane zostanie zamówienie.
Opracowa³a:
ppor. Katarzyna Idziorek
      rzecznik prasowy Dyr. Okrêgowego S³u¿by Wiêziennej w Opolu

CHWILE RADO�CI
    Dnia 23 stycznia br. w Domu Pomocy Spo³ecznej w G³ubczycach
przy ul. Dworcowej odby³ siê koncert noworoczny w wykonaniu wice-
przewodni-
cz¹cej Rady
Powiatu -
Marii Fara-
siewicz przy
akompania-
mencie orga-
nowym Kazi-
mierza £an-
kowskiego
(zespó³ Ma-
riel). Zorga-
nizowany zo-
sta³ przez star-
szego asystenta osób
niepe³nosprawnych - Bo-
¿enê Ziêcinê.
     Koncert ten, przepla-
tany poezj¹ recytowan¹
przez Monikê Sabato-
wicz z teatru TRADY-
CJA ZSM, mia³ charak-
ter swoistej muzykotera-
pii, a przywo³anepiosen-
ki wzruszy³y pensjona-
riuszy do ³ez, przywo³a-
³y wspomnienia z m³odo�ci, rodzinnego
domu. Da³y chwile rado�ci w jesieni ¿ycia.
Nie zabrak³o wspólnej zabawy, noworocz-
nych ¿yczeñ i �piewu kolêd. A mieszkañcy,
którym zdrowie pozwoli³o, ruszyli wraz z per-
sonelem do tañca.
Spotkanie z lud�mi starszymi, samotnymi i
chorymi w DPS to swoista lekcja zrozumie-
nia, ¿yczliwo�ci ludzkiej i mi³o�ci bli�niego.
                                     Gra¿yna Zaworska
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TO BY£ DOBRY ROK TAEKWONDO
      Koñcz¹cy sezon 2010 start zawodników Klubu Sportowego
Taekwon-do G³ubczyce w Pucharze Europy w Bratys³awie oraz
Master Mazovia Cup odbywaj¹cy siê w Ciechanowie, gdzie kon-
kuruj¹c z czo³ówk¹ Europejsk¹ Opolszczanie sklasyfikowali
siê na najwy¿szych miejscach podium prognozowa³ dobry se-
zon sportowy.

  Dawid Wsiaki zajmuj¹c podwójne I miej-
sce w Ciechanowie udowodni³, ¿e jest go-
towy konkurowaæ o miejsce w Kadrze Na-
rodowej Seniorów, tym samym potwierdzi³
dobr¹ formê zawodnicz¹ z Bratys³awy, gdzie
zdoby³ 2 br¹zowe kr¹¿ki i jako jedyny z Po-
laków stan¹³ na podium w swojej kategorii
wagowej do 80 kg.
    Marta  Wsiaki wygrywaj¹c kat. walk do
58 kg tak¿e udowodni³a, ¿e po 2 latach prze-
rwy spowodowanej kontuzj¹ jest w stanie
wróciæ do czo³ówki polskich zawodników.
   Mateusz H³ady³owicz zdoby³ tak¿e Z³oty

kr¹¿ek . Wygrywaj¹c kat. technik specjalnych Juniorów dawa³
du¿e nadzieje na nadchodz¹cy sezon sportowy.
  Juniorki M³odsze : Karolina Konik oraz Kamila Ciechanow-
ska przywioz³y tak¿e grad medali: Karolina zajê³a drugie miejsce
w walkach i technikach specjalnych oraz trzecie, Kamila drugie
w walkach i trzecie w uk³adach. Cieszy³ równie¿ wystêp Micha³a
Jano oraz Dawida Kudryka. Micha³ odpad³ z turnieju po 3 wy-
granych pojedynkach w kat. uk³adów Juniorów M³odszych w
pojedynku o strefê medalow¹.
   W po³owie stycznia odby³ siê turniej z udzia³em jedenastu
pañstw w Holandii w którym to wyst¹pi³o sze�ciu naszych zawodni-
ków. Kamila Ciechanowska II m walki, Julita Zió³ko II m uk³ady, Daniel
Go³¹b II m walki i III m uk³ady, Bartosz S³odkowski II m walki.
   Seniorzy w lutym przyst¹pili do jednego z najwa¿niejszych
startów w nowym sezonie: Pucharze Polski, rozgrywanym w
K³obucku, w dn. 4-6, gdzie Paulina Szpak dotar³a do strefy me-

dalowej w uk³adach formalnych, a Marta i Dawid Wsiaki w kat.
walk.Tym samym zawodnicy  zakwalifikowali siê do tegorocz-
nych Mistrzostw Polski Seniorów w swoich konkurencjach.
   Dwa  tygodnie pó�niej ich m³odszych kolegów czeka³ sprawdzian
w �wiêtoch³owicach, gdzie odby³y siê I Eliminacje do Ogólnopol-
skiej Olimpiady M³odzie¿y oraz Mistrzostw Polski Juniorów.
    25-27 marca rozgrywany w Presov Open  przyniós³ kolejne
sukcesy g³ubczyckich zawodników. Nale¿y podkre�liæ bardzo
pozytywny wystêp dru¿yny mê¿czyzn w kat. Seniora  w sk³a-
dzie: S³awomir Go³¹b, Wsiaki Dawid, Konik Tobiasz, H³ady³o-

wicz Mateusz, S³odkowski Bartosz, gdzie pokonuj¹c w finale
dobrze przygotowanych i faworyzowanych gospodarzy zakoñ-
czy³ Galê Fina³ow¹.
    Pozosta³e wyniki z konkurencji indywidualnych: Marta Wsia-
ki I m. walki, II m. uk³ady i II m. uk³ady, Dawid Wsiaki I m walki,
IIIm uk³ady i III m. techniki specjalne, Tobiasz Konik II m. walki,
Paulina Szpak III m. uk³ady - seniorzy. Juniorzy- Kamila Ciecha-
nowska I m walki, II m uk³ady, II walki, III m. techniki specjalne,
Mateusz H³ady³owicz I m walki, Micha³ Jano II m walki i II m.
uk³ady, Bartosz S³odkowski II m. walki, Marcin Andrusiak III m.
uk³ady, Kadeci- Kamila Puk I m walki, Julita Zió³ko I m. uk³ady,
Kamila Proc II m. uk³ady, Ma³gorzata Berna� III m walki, Olga
Jab³oñska III m walki, Natalia Katañska III m. uk³ady.
Kolejny miesi¹c- kolejne wyzwania.
   2 kwietnia w Olsztynie k. Czêstochowy rozegrane zosta³y II
Eliminacje do OOM. Kwalifikacje uzyskali: Kamila Ciechanow-
ska, Karolina Konik, Kamila Puk, Bartosz S³odkowski, Daniel
Go³¹b, Micha³ Jano, Marcin Andrusiak, Bart³omiej Andrusiak.
   Tydzieñ pó�niej 8-10 kwietnia przyszed³ ponownie czas na
Seniorów. Grand Prix Polski w Pruszczu Gdañskim stanowi³
drug¹ eliminacjê do MPS. 5 zawodników, 2 fina³y. Marta Wsiaki
zdoby³a z³oto w kat. walk do 58 kg, Dawid- srebro w kat. do 80
kg, ulegaj¹c jedynie Mistrzowi �wiata.  Paulina Szpak - br¹z w
kat. uk³adów stopni uczniowskich. Wszyscy 3 zawodnicy umoc-
nili swoj¹ klasyfikacje w MPS.
   Pocz¹tek maja okaza³ siê bardzo udany dla naszych Juniorów
M³odszych. Ogólnopolska Olimpiada M³odzierzy w Sportach
Halowych odby³a siê w Bia³ymstoku, gdzie Taekwon-dzi�ci  z
powodzeniem walczyli o medale, zajmuj¹c 3 miejsce w klasyfika-
cji generalnej klubów.Karolina Konik wygrywaj¹c wszystkie
swoje pojedynki siêgnê³a po najwy¿sze trofeum i tym samym
zosta³a Mistrzyni¹ Polski Juniorów M³odszych w kat. walk do
57 kg. Bartosz S³odkowski zaj¹³ drugie miejsce w walkach nato-
miast Kamila Ciechanowska zdoby³a dwa medale br¹zowe w wal-
kach i technikach specjalnych.
       W po³owie czerwca nasi zawodnicy wystartowali w turnieju
w Bremen ( Niemcy) zajmuj¹c czo³owe lokaty: Dawid Wsiaki I m.
uk³ady i II m. walki, Kamila Ciechanowska I m walki i III m uk³ady,
Karolina Konik III m uk³ady.
   W ostatnim tygodniu czerwca zawodnicy udali siê na obóz
szkoleniowy do Jaros³awca, gdzie razem z Klubem z Warszawy
doskonalili swoje umiejêtno�ci pod okiem Trenerów.
   Po wakacjach, 30 wrze�nia rozpoczê³y siê MPS w Rybniku.
Marta i Dawid Wsiaki po bardzo wyrównanych walkach siêgnê-
li po br¹zowe kr¹¿ki, przegrywaj¹c z kolegami z Wroc³awia. Pau-
lina Szpak przegra³a w dogrywce strefê medalow¹.
   Sezon 2011 koñczy³ start w Polish Open w Opolu, gdzie G³ub-
czyczanie skonfrontowali w³asne umiejêtno�ci w walkach  z za-
wodnikami siedmiu pañstw. Bartosz S³odkowski I m.  Bart³omiej
Andrusiak II m. Mateusz H³ady³owicz III m. S³awomir Go³¹b III m.
   Ostatnim startem w mijaj¹cym roku 2011 by³ wystêp w Cie-
chanowie, gdzie w zawodach Master Mazovia Cup przywie�li-
�my 5 medali. By³a to V edycja Miêdzynarodowego Turnieju.
Ucieszy³ wystêp Mateusza Hlady³owicza, który debiutuj¹c w
kat. Seniora zdoby³ III miejsce w walkach do 63 kg oraz I miejsce
w kat. technik specjalnych.  W kat. Juniora przywie�li�my 3 br¹-
zowe medale: Kamila Puk- kat. walk do 45 kg, Micha³ Jano -  w
walkach do 52 kg, oraz Bartosz S³odkowski- pow. 70 kg.  Na
koniec nasz trener  Daniel Jano pod koniec roku zosta³ wyró¿-
niony nagrod¹ Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Spor-
tu odznak¹ "Zas³u¿ony dla sportu". To by³ dobry rok.
                                                                                Marta Wsiaki
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12 grudnia 2011r. w sali
gimnastycznej Specjalnego
O�rodka Szkolno Wycho-
wawczego w G³ubczycach
odby³ siê Miko³ajkowy Tur-
niej Tenisa Sto³owego.
Turniej mia³ charakter inte-
gracyjny, a zawodnicy którzy
brali udzia³ w zawodach re-

prezentowali ró¿ne placówki Ziemi G³ubczyckiej. W zawodach bra³o udzia³
35 sportowców  z Warsztatów Terapii Zajêciowej  w G³ubczycach,  �rodowisko-
wego Domu Samopomocy z Nowych Go³uszowic, uczniowie klas integracyj-
nych SP nr 1 i Gimnazjum nr 2 oraz  gospodarze - uczniowie SOSzW
Uroczystego otwarcia turnieju dokona³a dyrektor  Barbara Rosicka. Sêdziowie
prowadz¹cy turniej to  Tomasz Kiszczyk oraz Dariusz Sza³agan..
      Zawody dostarcza³y niesamowitych wra¿eñ zarówno samym zawod-
nikom jak te¿ opiekunom.  Podczas meczów mo¿na by³o zauwa¿yæ szczer¹
rado�æ oraz serdeczno�æ zawodników. Ka¿dy mecz, ka¿de spotkanie przy
stole by³o dla nich czym� wyj¹tkowym, a ka¿dy zdobyty punkt przeradza³
siê w ogromny wybuch rado�ci. Atmosfera panuj¹ca na tego rodzaju
spotkaniach potrafi wzbudziæ niesamowite uczucia u zawodników, opie-
kunów czy zwyk³ych obserwatorów, którzy z niedowierzaniem i zachwy-
tem podziwiaj¹ wychowanków.
Po zakoñczeniu turnieju wy³oniono najlepszych, którzy zdobyli najwiêksz¹
ilo�æ punktów. Trzeba dodaæ ¿e wygranym by³ ka¿dy który postanowi³
zagraæ, gdy¿ g³ównym celem by³a zabawa.
 Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali od Miko³aja drobne prezenty w
postaci medali, dyplomów, kamizelek i opasek odblaskowych, s³odyczy i
wiele innych za co serdecznie dziêkujemy Staro�cie Powiatu G³ubczyckie-
go, WTZ, �DS Nowych Go³uszowic oraz Dyrekcji SOSzW. Wyci¹gaj¹c
wnioski z tego spotkania mo¿na stwierdziæ jedno; musz¹ byæ kolejne! Na
nastêpne zawody tego typu ju¿ zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych wraz z rodzicami, opiekunami czy wychowawcami.             WYNIKI -

KAT. DZIEWCZ¥T
1. Kamila Bobariko - WTZ
2. Joanna Zab³ocka -  WTZ,
3. Katarzyna Mirga-SOSW,
4. Dominika Kowalska - WTZ
5. Joanna Wikler - WTZ ,
6. Katarzyna Ho³da-SOSzW,
7. Justyna Jankowska - �DS,
8. Gabriella Kluska-Gimn. nr 2

KAT. CH£OPCÓW 1. Mariusz Majer WTZ, 2. Przemys³aw Ko³odziejski
- WTZ, 3. Mateusz Boudyzer -  SOSW, 4. Pawe³ Mirga - Gimn. nr 2, 5.
Mariusz Czajka - WTZ, 6. Bogdan Duc - �DS, 7. Rafa³ Grzegorczyk
 - WTZ, 8. Kamil Górski - Gimnazjum nr 2

                                                                              Tomasz Kiszczyk

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

   Agencje Rynku Rolnego od 15 stycznia do 25
czerwca 2012 r. przyjmuje wnioski   o przyznanie
p³atno�ci z tytu³u zu¿ytego do siewu lub sadzenia
materia³u siewnego kategorii elitarny lub kwalifi-
kowanych maj¹cej charakter pomocy de minimis
w rolnictwie.
    Agencja w ogólnych warunkach uzyskania do-
p³aty pisze, ¿e "Dop³aty udziela siê do powierzchni
gruntów ornych obsianych lub obsadzonych ma-
teria³em siewnym kategorii elitarny lub kwalifiko-
wany gatunków ro�lin uprawnych okre�lonych w
Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów, je¿eli ilo�æ mate-
ria³u siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
zu¿yty do obsiana lub obsadzenia tych powierzch-
ni jest nie mniejsza ni¿ minimalna ilo�æ okre�lona  w
Rozporz¹dzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie minimalnej ilo�ci materia³u siewnego".
Do 1 ha powierzchni gruntów ornych dop³ata
wynosi:
- 100 z³ - w przypadku zbó¿ i mieszanek zbo¿owych
               oraz pastewnych
 - 160 z³ - w przypadku ro�lin str¹czkowych;
 - 500 z³ - w przypadku ziemniaków.
Rolnik, który chcia³by staraæ siê o ww. dop³atê musi
posiadaæ oryginaln¹ fakturê, która powinna zawie-
raæ w szczególno�ci:
 - Datê sprzeda¿y lub wydania z magazynu materia
    ³u siewnego,
 - Nazwê gatunku i odmiany,
 - Kategoriê lub stopieñ kwalifikacji materia³u
     siewnego,
 - Numer partii materia³u siewnego.
Je¿eli o t¹ dop³atê stara³ siê w latach ubieg³ych przy
wype³nianiu wniosku oprócz faktury, numerów dzia-
³ek ewidencyjnych, powierzchni ca³kowitej i rolnej
dzia³ki, numeru gospodarstwa z ARiMR, numeru
rachunku bankowego powinien posiadaæ, równie¿
wszystkie za�wiadczenia o udzielonej pomocy de
minimis w rolnictwie, jakie otrzyma³ w ci¹gu 3 lat
obrotowych, tj. w roku w którym z³o¿ony zosta³
wniosek oraz w ci¹gu dwóch poprzedzaj¹cych go
lat podatkowych. Warto jest zakupiæ nowy materia³
siewny kwalifikowany, poniewa¿ producent mo¿e
ubiegaæ siê o dop³atê z ARR, zbiera wysoki plon a
co najwa¿niejsze unika uiszczenia op³aty licencyj-
nej do Agencji Nasiennej.
W razie jakichkolwiek pytañ oraz chêci skorzysta-
nia z pomocy w wype³nieniu w/w wniosków zapra-
szam do biura "Professional" ,
które mie�ci siê w Pilszczu, ul. Pszenna 16 oraz
w G³ubczycach budynek Banku Zachodniego
 ul. Powstañców 4  (II p. p. 35)
tel. 77 4851680  b¹d� 885427456
                                   Zapraszam,    Jolanta �wiês

Do wynajêcia gara¿ w G³ubczycach
w pobli¿u szpitala

oraz dzia³ka uprawna 300m2 w szklarni
tel. 691516102
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OKNA energooszczêdne, z drewna
klejonego, sosnowego, mahoniowego
TARCICÊ
surow¹, suszon¹ i impregnowan¹
nieobrzynan¹ i obrzynan¹,
krawêdziaki, belki,

G£UBCZYCKIE
RZEDSIÊBIORSTWO
 BUDOWLANE
 48-100 G³ubczyce ul. Raciborska20
tel. (77) 485-30-41/ 3
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G³os G³ubczyc - bezp³atny informator samorzadowy
 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach. (ISSN 1234-0890)

nak³ad 1200 egz.  Red. naczelny - Jan Wac,
Adres Redakcji: 48-100 G³ubczyce, ul. Niepodleg³o�ci 14,

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

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

w sekretariacie Urzêdu Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci za nades³ane

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

Nie odpowiadamy za tre�æ zamieszczonych og³oszeñ i reklam.
Numery archiwalne GG  - www.glubczyce.pl,

wszystkie GG oraz Kalendarze G³ubczyckie na

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

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

 BIBLIOTEKA MIEJSKA I GMINNA
 W G£UBCZYCACH  RATUSZ IIP

Wypo¿yczalnia dla doros³ych
pn. - pt. 8.30-18.00 oraz 2.sobota m-ca: 8.00 - 16.00

Czytelnia pn. - pt.10.00 do 18.00
 oraz druga sobota miesi¹ca: 8.00 - 16.00

Oddzia³ dla dzieci pn.8.00-16.00 wt-pt.10.00-18.00
Inne dane dotycz¹ce dzia³alno�ci Biblioteki

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

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

G£OS G£UBCZYC
 Z DOSTAW¥  DO DOMU

Je�li nie chcesz  "polowaæ" w sklepach na
G³os G³ubczyc,

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

prze�lij swój adres e-mail na adres redakcji:
janwac@o2.pl

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

 dotrze wcze�niej
ni¿ wersja papierowa do sklepów.

KOMITET NA RZECZ UCZESTNIKÓW �RODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY  W NOWYCH GO£USZOWI-
CACH" ROZLICZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ W DNIACH OD 12 DO 22 GRUDNIA 2011

l.p  Nazwa asortymentu   Ilo�æ deklarowana  Ilo�æ  sprzedana  Warto�æ  koñcowa
1. Stroik �wi¹teczny        40szt x 10,00                  20szt x 10,00             200,00
2. Szopka du¿a                 20szt x 25,00                  5szt x 25,00               125,00
3. Szopka ma³a                  30szt x 20,00                 10szt x 20,00             200,00
4. Odlew gipsowy            40szt x 3,00                   25szt x 3,00               75,00   Razem: 600,00 z³
  Komitet rozwi¹zuje siê w chwili zatwierdzenia sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej przez organ wydaj¹cy pozwole-
nie oraz po wykonaniu wszystkich zadañ koñcz¹cych zbiórkê publiczn¹..  Kwota ta zostanie wydatkowana na paczki �wi¹teczne dla
podopiecznych  �rodowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Go³uszowicach  zgodnie z celem zbiórki publicznej

   >>>>dok. ze str. 5      4. W³a�ciwie przygotuj siê do wyj�cia z domu
Nie wychod� na mróz g³odny. Przed wyj�ciem zjedz kaloryczny posi³ek. Mo¿esz zabraæ ze sob¹ termos z gor¹c¹ herbat¹. Zabezpiecz
skórê twarzy i r¹k przed mrozem (t³ustym kremem, nie nale¿y u¿ywaæ nawil¿aj¹cego!) Unikaj sytuacji sprzyjaj¹cych odmro¿eniom,
np. braku ruchu np. na przystanku, forsownych wypraw w trudne dostêpne miejsca; Nie nale¿y wybieraæ siê na zimowe wycieczki
samemu. W grupie jest bezpieczniej. Gdy czujemy siê zmêczeni, g³odni, co� nam zacznie dolegaæ nie wychod�my na zewn¹trz.
5. W przypadku odmro¿enia udziel w³a�ciwej pomocy
Powierzchowne zmiany w odmro¿eniach pierwszego stopnia objawiaj¹ siê zbledniêcie i ograniczeniem ruchów, bez zaburzeñ
czucia. W³a�ciwa pomoc przy odmro¿eniu polega na stopniowym przywróceniu prawid³owej temperatury wych³odzonym tkan-
kom: otuleniu poszkodowanego kocem, podanie do picia s³odkiej, gor¹cej herbaty. Dopuszczalne jest podanie niewielkiej ilo�ci
alkoholu. Mo¿na zanurzyæ odmro¿one miejsce w letniej wodzie. Ogrzewaæ nale¿y stopniowo i powoli. Nie wolno nacieraæ odmro-
¿onych czê�ci cia³a �niegiem ani alkoholem!  W przypadku du¿ych odmro¿eñ (krwiste pêcherze oraz nasilony obrzêk) nale¿y jak
najszybciej udaæ siê do lekarza. ZAWSZE, w trakcie silnych mrozów, je�li zauwa¿ysz kogo�, kto wygl¹da na os³abionego zaintere-
suj siê t¹ osob¹, sam udzielaj¹c jej pomocy lub poinformuj odpowiednie s³u¿by o zaistnia³ej sytuacji, dzwoni¹c pod numer 112.
Telefony alarmowe:
- KP Policji; tel. 77/4710203 lub 997, tel. kom. 112,  KP Stra¿y Po¿arnej: tel. 77/4710850 lub 998. tel. kom. 112,    Szpital Powiatowy:
77/4801100 lub 999, tel. kom. 112, - Powiatowe Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego: tel. 77/4852078, tel. alarmowy ca³odobowy
722392885     Opr. mgr Joanna Po�niak        kier. oddz. EPSSE w G³ubczycach



LUTY 2012  nr 2/224 19

Serdecznie Witamy 19 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej, urodzonych w grudniu 2011

(w ca³ym roku 291) 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

Tracz Radek s.Anny
Zubrzyce 24.11.2011

21.30 4000-59

Andrejczuk Sylwia
c.Anny Dzbañce Os.

15.12.2011 5.25 3100-52

At³achowicz Karol
s.Ma³gorzaty Zopowy

04.12.2011 19.45 3000-52

Brewus c.Anety
Chomi¹¿a 16.12.2011

14.15 3400-58

Chrobak Maria c.Jolanty
G³-ce 3150-52

17.12.2011 7.35

Czerniecki Wojciech
s.Barbary Pilszcz

21.12.2011 18.40 3580-57

Giec Nikola c.Sabiny
Krzy¿owice 30.12.2011

8.35 3700-59

Kêdzierska Magdalena
c.Anny G³-ce 28.12.2011

12.25 2500-53

Lubera Stanis³aw
s.Jolanty Rozumice

06.12.2011 13.00 3500-56

Piku³a Filip s.Marceliny
Ludmierzyce 08.12.2011

13.55 3220-52

Szafrañska Pola
c.Doroty Opole

23.12.2011 13.30 3000-52

Wodarz Gracjan
s.Agnieszki G³ubczyce

3.12.2011 17.40 3650-57

Wo�niak c.Ma³gorzaty
Klisino 11.12.2011 22.30

3000-56
TRASY ROWEROWE

 �ESKAPADA�(ni¿ej i str.4/8)
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SESJA  RADY

MIEJSKIEJ-1,2
WIGILIA W  DOMU

DZIENNEGO
 POBYTU 3-4

OGIEÑ BETLEJEMSKI
  W  BOGDANOWICACH - 5

WYSTAWA  PMZG - 6
SPOTKANIE OKOG - 7

SPOTKANIE  RODZIN -8
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