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Zgromadzili�my siê,(17.05.2011) by dokonaæ otwarcia kompleksu bo-
isk wybudowanych w ramach programu  "Moje Boisko - Orlik 2012"

Program ten przedstawiony przez Premiera Rz¹du Rzeczypospolitej
Polskiej Donalda Tuska podczas Expose w dniu 23 listopada 2007 roku,
a przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystki zak³ada budowê
ogólnodostêpnych, bezp³atnych kompleksów boisk sportowych wraz z
szatniami i zapleczem socjalnym, w ka¿dej gminie na terenie ca³ego kra-
ju. Za³o¿eniem programu jest udostêpnienie dzieciom i m³odzie¿y nowo-
czesnej bazy sportowej do aktywnego uprawiania sportu. Boiska te po-
wsta³y dziêki finansowaniu Ministerstwa Sportu, samorz¹du wojewódz-
twa opolskiego i Gminy G³ubczyce.

Program Orlik 2012 jest wielk¹ szans¹ dla polskiego sportu, dla na-
szych dzieci i m³odzie¿y. Te boiska  bêd¹ s³u¿yæ ka¿demu - dzieciom,
m³odzie¿y, a tak¿e ludziom doros³ym, którzy chc¹ dbaæ o swój rozwój
fizyczny.  Nowoczesna baza sportowa spowoduje te¿, ¿e niektórzy odejd¹
od komputerów, telewizorów i innych zdobyczy cywilizacji i w wolnym
czasie zawitaj¹ tutaj, aby spotkaæ siê z rówie�nikami, pograæ w pi³kê,
poæwiczyæ.

Zatrudnienie instruktorów sportu daje nadziejê na wychowanie nam
pi³karzy, siatkarzy, koszykarzy, sportowców, którzy bêd¹  z sukcesem repre-
zentowaæ Gminê G³ubczyce a mo¿e te¿ nasze województwo i nasz kraj.

Dziêkujê ministerstwu i Zarz¹dowi Województwa Opolskiego za w³¹-
czenie Gminy G³ubczyce do programu i dofinansowanie budowy.

Dziêkujê wszystkim, którzy siê przyczynili do solidnego, na najwy¿-
szych standardach wykonania tego obiektu  powiedzia³ burmistrz Jan
Krówka witaj¹c licznie przyby³ych go�ci - Wiceministra  Sportu i Turystyki
- Ryszarda Stachurskiego, Adama Krupê - pos³a na Sejm RP,  Barbarê
Kamiñsk¹ cz³onka Zarz¹du Województwa Opolskiego, z-cê dyrektora De-
partamentu Kultury Sportu i Turystyki UM - Lucjusza Bilika, Koordyma-
tora  Programu Moje Boisko Orlik 2012 woj.  Opolskiego - Ewê �wiat³y oraz
-przedstawicieli g³ównego wykonawcy Firmy Moris Sport - dyrektorów
Maurycego Bry³ê i Medarda  Banerê - przedstawicieli  podwykonawcy
Us³ug Komunalnych  w G³ubczycach - prezesa Stanis³awa  Szczerbaka,
cz³onka zarz¹du Jana �nie¿ka, projektanta obiektu  Rafa³a Skoumala, in-
spektora nadzoru Piotra B³aszczyka, Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego Miros³awa Pasternaka

Wsród zaproszonych go�ci byli równie¿ przedstawiciele -  Sejmiku Wo-
jewódzkiego, Urzêdu Marsza³kowskiego, Kuratorium, Centralnego O�rod-
ka Sportu, samorz¹dów  powiatu i gmin go tworz¹cych, Urzêdu Miejskie-
go, szkó³ wszystkich szczebli.

Oficjalne otwarcie Orlika  przeciêciem wstêgi, poprzedzi³ turniej pi³ki no¿-
nej dru¿yn szkó³ podstawowych i gimnazjalnych  (foto str.20 GG) którego
zwyciêzcom puchary i dyplomy wêczali  wiceminister, pose³ i burmistrz.(fo-
to) Trenerzy zaprezentowali go�ciom pokazowy trening  pi³karski.  Zna-
mienici go�cie i w³adze  mieli okazjê popisaæ siê rzutami karnymi na bramkê
której skutecznie broni³ Patryk Ciastoñ (foto s.20).Na piêknej murawie nie
wymagajacej koszenia ani podlewania piêknie zaprezentowa³y siê - chór
gimnazjalny i  tancerki �Hawajki� ze Szko³y Podstawowej nr 2.

DNI G£UBCZYC
18-19 czerwca 2011

Sobota - 18 czerwca 2011 roku
       15.00 - program w³asny MOK

 18.30 - zespó³ reggae
"RABASTABARBAR"

        20.30 - gwiazda wieczoru
"donGURALesko"
 22.30 - dyskoteka

POD GWIAZDAMI
Niedziela - 19 czerwca 2011 roku

14.00 - program w³asny MOK
       18.30 - Edyta "EDI" Strzycka

      oraz zespó³ PROMOMIX
       20.00 - I gwiazda wieczoru zespó³

"BIG DAY"
        22.00 - gwiazda wieczoru zespó³

"TSA"

ZASADY KORZYSTANIA
z obiektów sportowo  - rekreacyjnych

BOISKO ORLIK
Gimnazjum nr 1, ul. Kochanowskiego 31
Korzystanie z boiska jest bezp³atne
Planowane zajêcia dla uczniów
Od poniedzia³ku do pi¹tku        od 8.oo do 15.3o
Boisko dostêpne dla wszystkich
Poniedzia³ek - pi¹tek                od 15.3o do 21.oo.
Sobota                                       od 10.oo  do 21.oo.
Niedziele, �wiêta                        od 12.oo  do 21.oo.
Mo¿liwo�æ rezerwacji boiska
 u instruktora sportu na obiekcie.

KORTY TENISOWE  ul. Parkowa
 Czynne  codziennie w godz.od 8.oo   -  do  zmroku.
Op³ata za u¿ytkowanie kortów nale¿y uiszczaæ
- u obs³ugi kortów
-  na basenie przy ul. Powstañców2 od 10.oo do 18.oo
 - w kasie ZOKIS ul. Olimpijska 1  od 7.oo do 15.oo
Op³ata za 1 godzinê najmu 5 z³ dla doros³ych,
  3 z³ dla m³odzie¿y szkolnej.
Pierwszeñstwo korzystania z kortów maja osoby,
które dokona³y wcze�niej rezerwacji  i op³aty.

BASEN MIEJSKI
 ul. Powstañców 2
K¥PIELISKO NA O�RODKU
 REKREACYJNO  WYPOCZYNKOWYM
W PIETROWICACH
Obiekty czynne codziennie od 23.06.2011
do 31.08.2011 w godzinach od 10.oo do 18.oo
Op³ata za  jeden dzieñ  5 z³ dla doros³ych,
3 z³ dla m³odzie¿y szkolnej.
                                  ZAPRASZAMY
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Na dzisiejszym Miejsko-Gminnym Zje�dzie Ochotniczych
Sra¿y Po¿arnych (14.05.2011) dokonamy podsumowania naszej
dzia³alno�ci za okres od 1 stycznia 2006 roku  do  31 grudnia
2010 roku powiedzia³ otwieraj¹c Zjazd ustêpuj¹cy  prezes

dh Kazimierz Bernacki. (foto str.1GG)
 W tym czasie

Oddzia³ Zarz¹du li-
czy³ 21 cz³onków.
Prezydium  Zarz¹du
Kazimierz Bernacki
- Prezes, Józef  Ko-
zak - wiceprezes,
Józef Or³owski -
Komendant Miej-
sko - Gminny OSP,
Józef Mróz  - Skarb-
nik, Adam Bucha-
niec - Cz³onek Pre-
zydium.

Komisja Rewizyj-
na: Jan Rogala -
Przewodnicz¹cy,
Marian Górski  -
Wiceprzewodni-
cz¹cy, Beata Gro-
chalska - cz³onek.

Na terenie powiatu g³ubczyckiego dzia³aj¹ 43 jednostki  OSP z
tego na terenie gminy G³ubczyce - 15 - Grobniki, Zopowy, Rów-
ne, Pietrowice, Zubrzyce, Lisiêcice, �ciborzyce Ma³e, Klisino,
Bogdanowice, Nowa Wie�, Gadzowice, Mokre, Chomi¹¿a, Kietli-
ce, Zawiszyce

Do Krajowego Systemu Ratowniczo - Ga�niczego (ksrg) nale¿¹
trzy  jednostki - OSP Grobniki, Równe i Zopowy.

Wszystkie  stra¿nice maj¹ odpowiednie  pomieszczenia gara-
¿owe  przystosowane do przechowywania swoich  pojazdów.
Ponadto na 15 stra¿nic - 8 posiada �wietlice w obiektach stra¿nic.

JEDNOSTKI  NASZE  ZRZESZAJ¥ - na koniec 2010 r.
cz³onków - czynnych 444,  wspieraj¹cych 150, honorowych 39,
RAZEM - 633 cz³onków, podkre�liæ warto, ¿e mamy:
Kobiece Dru¿yny Po¿arnicze - 4, Harcerskie Dru¿yny Po¿arni
cze,dziewczêce - 2 i ch³opiêce -10
Uczestniczyli�my w uroczysto�ciach stra¿ackich:
- maj 2006 i 2007 r."GMINNY DZIEÑ STRA¯AKA"- Spotkanie

aktywu po¿arniczego z w³adzami miasta, odznaczenia wyró¿nio-
nych stra¿aków. Przemarsz pod pomnik �w. Floriana

- maj - przedstawiciele Zarz¹du Gminnego uczestniczyli w otwar-
ciu nowo wybudowanej stra¿nicy w Krnovie Rep. Czeska.

- 22 lipiec  2006   r. w  OSP  Kietlice  obchodzono jubileuszu 60
- lecia jednostki  z wrêczeniem sztandaru i odznaczeniem jednost-
ki Srebrnym Medalem za Zas³ugi  dla Po¿arnictwa.

- wrzesieñ 2006r. - OSP  Zopowy   - uroczyste przekazanie
i po�wiêcenie nowo zakupionego pojazdu po¿arniczego.
- maj 2008r. OSP Zubrzyce - Gminne obchody DNIA STRA¯A-

KA. Spotkanie aktywu po¿arniczego  z w³adzami samorz¹dowy-
mi  w  Zubrzycach z przekazaniem samochodu po¿arniczego z
OSP Zopowy dla OSP Zubrzyce,

- maj 2009r. Ratusz Miejski -"GMINNY DZIEÑ STRA¯AKA"-
Spotkanie aktywu po¿arniczego z w³adzami miasta, odznaczenia
wyró¿nionych stra¿aków. Przemarsz pod pomnik �w. Floriana,

- maj 2010r. -   OSP Grobniki - gminne obchody DNIA STRA-
¯AKA -Spotkanie aktywu po¿arniczego  z w³adzami samorz¹do-

wymi  z odznaczeniem jednostki Z³otym Znakiem Zwi¹zku RP,
przekazaniem i po�wiêceniem nowo wybudowanej stra¿nicy OSP
i samochodu po¿arniczego.

Oprócz udzia³u w uroczysto�ciach ko�cielnych wiele jedno-
stek OSPorganizowa³o spotkania z mieszkañcami wsi, w³adzami
samorz¹dowymi jak równie¿  spotkania z m³odzie¿¹ i dzieæmi. Pocz-
ty sztandarowe  uczestniczy³y w pielgrzymkach stra¿aków  na
Jasn¹ Górê  i  na Górê �wiêtej Anny.

PRACE REMONTOWE W OBIEKTACH STRAZNIC:
Nasi druhowie w celu poprawy  funkcjonalno�ci i estetyki
swoich stra¿nic wykonali szereg prac remontowych. m.in.
- OSP Zopowy- wykonanie  nowej posadzki w  gara¿u.
- OSP Lisiêcice- wymiana okien oraz remont dachu,
- OSP Pietrowice - wymiana bramy gara¿owej, remont pomiesz
 czeñ socjalnych,
- OSP Gadzowice - remont pomieszczenia gara¿u i �wietlicy,
- OSP �ciborzyce Ma³e - remont pomieszczeñ socjalnych,
- OSP Nowa Wie� - wykonanie posadzki w stra¿nicy
 Za po�rednictwem Zarz¹du Oddzia³u WZ OSP RP  pozyskano

�rodki finansowe na remonty stra¿nic z Ministerstwa Spraw
Wewnêtrznych i Administracji oraz z firm ubezpieczeniowych   po
5 tys. z³ otrzyma³y:

- 2007 r - OSP Grobniki   - przeznaczono na zakup stolarki drzwio
wej i urz¹dzeñ sanitarnych do nowobudowanej stra¿nicy
-  2009 r. OSP Pietrowice - wymiana bramy gara¿owej
- 2010 r - OSP Lisiêcice - naprawa dachu na stra¿nicy.
Ponadto nale¿y szczególnie podkre�liæ  wybudowanie i odda-

nie do u¿ytku nowej stra¿nicy  dla OSP w Grobnikach. Niew¹tpli-
wie by³a to zas³uga naszych w³adz samorz¹dowych. Za tê inwe-
stycjê dziêkujemy i prosimy o pomoc w  wybudowaniu nastêp-
nej , tj. w Zubrzycach.

ODZNACZENIA STRA¯AKÓW I JEDNOSTEK
Z£OTYM ZNAKIEM ZWI¥ZKU  RP zostali odznaczeni:
- w 2006 r -Tadeusz Mróz - Naczelnik OSP Pietrowice
- w 2008 r Józef Mróz - Prezes OSP Pietrowice
- w 2010 r Marian Górski - do 2011 r.  Naczelnik OSP Zopowy
- w 2010 r jednostka OSP Grobniki.
SREBRNYM MEDALEM  za ZAS£UGI dla PO¯ARNITCTWA:
- w 2006 r -OSP KIETLICE
£¹cznie:  Z³oty Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa-26 osób,
Srebrny-30, Br¹zowy - 40, Stra¿ak  Wzorowy -59 dh.
 ZDARZENIA - na terenie powiatu g³ubczyckiego. W okresie

2006-10   powsta³o ³¹cznie - 2868 zdarzeñ w tym w gminie - Babo-
rów - 300, Kietrz - 596, Branice - 284,  G³ubczyce - 1688. Porównu-
j¹c poprzedni  okres piêcioletni (2001-2005)  do obecnego (2006 -
2010) to na terenie gminy G³ubczyce nast¹pi³  wzrost ilo�ci zda-
rzeñ  - z  1331 do 1688 tj. o 357

UDZIA£ OSP W ZDARZENIACH
Na powsta³e 1668 zdarzenia, jednostki OSP  bra³y udzia³  534

razy w dzia³aniach ratowniczych  (2001-2005 - 266 wyjazdów
wzrost o 268 , czyli o 100 % wiêcej wyjazdów)

W okresie 2006-2010  jednostki OSP :
- 165 razy wyje¿d¿a³y  do  gaszenia po¿arów
 - 369 razy  uczestniczy³y w usuwaniu miejscowych zagro¿eñ
Najwiêcej wyjazdów odnotowano w 2010 roku tj: 179 razy, naj-

wiêcej - Zopowy - 104, Grobniki - 95, Równe - 82, Zubrzyce - 39,
Gazowice - 38, Lisiêcice  - 32,

Ponadto jednostki z KSRG wyje¿d¿a³y poza teren powiatu do:
- w 2006 roku- do gaszenia pal¹cych siê opon (Skorogoszcz),
- 3 wyjazdy w 2010 roku - do usuwania skutków powodzi w

rejonie Kêdzierzyna Ko�la - 6 wyjazdów.

OSP W S£U¯BIE OJCZY�NIE I LUDZIOM
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TECHNICZNO - LOGISTYCZNE
WYPOSA¯ENIE JEDNOSTEK OSP
Podzia³ jednostek - ze wzglêdu na ilo�æ pojazdów :
- S1 - 12 jednostek
- S2 - 3 jednostki  /Grobniki, Zopowy i Lisiêce/
W okresie sprawozdawczym pozyskano;
 - 1 samochód �redni marki MERCEDES
  - 1 samochód �redni marki STAR 200
 -  4 samochody lekkie  marki FORD
-   2 samochody lekkie marki WOLKSVAGEN.
  - 1  samochód  lekki marki  LAND ROVER
         który  jest w³asno�ci¹ OSP Nowa Wie�.
Podmiotem  utrzymuj¹cym  Ochotnicze Stra¿e Po¿arne  jest

Gmina. Urz¹d, równie¿   jednostki OSP pozyskiwa³y�rodki na
zakup sprzêtu i umundurowanie z nastêpuj¹cych �róde³:

- bud¿etu centralnego - szczególnie jednostki bêd¹ce w ksrg
- Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
-  Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji
- Firm Ubezpieczeniowych,
- Narodowego Funduszu Ochrony �rodowiska
- w³asnych �rodków oraz WIELKA ORKIESTRA �WI¥TECZNEJ

POMOCY  przekaza³a dla OSP Zopowy - zespó³ pr¹dotwórczy,
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPO£ECZNEGO przekaza³a
dla OSP Zubrzyce - walizkê ze sprzêtem do udzielania pomocy
przed medycznej.Wiêkszo�æ zakupionego sprzêtu i umunduro-
wania odby³a siê za po�rednictwem Oddzia³u WZ OSP RP  w
Opolu  przy prawie 50% dofinansowaniu.

W okresie tych piêciu lat  jednostki ksrg na ten cel otrzyma³y
�rodki z bud¿etu centralnego w wysoko�ci  77.300  z³ . Do tej
kwoty mo¿emy doliczyæ kwotê dofinansowania 55.000 zl.

 Czyli jednostki ze �rodków ksrg  zakupi³y sprzêt i umunduro-
wanie o warto�ci ok.132.000 z³.

DZIA£ALNO�Æ SZKOLENIOWA
Gminne  Zawody sportowo - po¿arnicze dru¿yn OSP
 Corocznie  na prze³omie czerwca i lipca rozgrywano  gminne

zawody sportowo- po¿arnicze dru¿yn OSP z  gminy G³ubczyce.
W 2006 roku odby³y siê 9.07 w Bogdanowicach. Startowa³o :
- 15 - dru¿yn Seniorów - 1m.  dru¿yna z Bogdanowic
- 2 - Kobiece Dru¿yny Po¿arnicze  - 1m. dru¿yna z Lisiêcic
- 7 -Harcerskie Dru¿yny Po¿arnicze  Ch³opiêce -1m. Zopowy
- 3 -Harcerskie Dru¿yny Po¿arnicze  Dziewczêce- 1m. Chomi¹za
W 2007 roku zawody odby³y siê 8.07  w Zawiszycach.
15 - dru¿yn Seniorów - zwyciêzca  dru¿yna z Bogdanowic
2 - Kobiece Dru¿yny Po¿arnicze  - zwyciêzca  dru¿yna z Lisiêcic
 8 -Harcerskie Dru¿yny Po¿arnicze  Ch³opiêce- Bogdanowice
2 -Harcerskie Dru¿yny Po¿arnicze  Dziewczêce - zw. Zubrzyce
W 2008 roku zawody odby³y siê  29.06  w Lisiêcicach.
- 14 - dru¿yn Seniorów - zwyciêzca  dru¿yna z Bogdanowic
- 2 - Kobiece Dru¿yny Po¿arnicze  - zwyciêzca z Lisiêcic
- 6 -Harcerskie Dru¿yny Po¿arnicze Ch³opiêce - zw. Gadzowice
- 1 -Harcerska Dru¿yna Po¿arnicza  Ch³. do lat 12  Zawiszyc
- 2 -Harcerskie Dru¿yny Po¿arnicze  Dziewczêce -zw.z Klisina
W 2009 roku zawody odby³y siê 4.07  w Bogdanowicach.
- 14 - dru¿yn Seniorów - zwyciêzca  dru¿yna z Bogdanowic
- 4 - Kobiece Dru¿yny Po¿arnicze  - zw. dru¿yna z Zubrzyc
- 7 -Harcerskie Dru¿yny Po¿arnicze  Ch³opiêce - zw.  z Zubrzyc
- 1 -Harcerska Dru¿yna Po¿.  Ch³.  do lat 12 z Bogdanowic
- 2 -Harcerskie Dru¿yny Po¿.  Dziewczêce-zw. z Bogdanowic
- 1 -Harcerska Dru¿yna Po¿.  Dziewczêca do lat 12 z Zawiszyc
W 2010 roku zawody odby³y siê  26.06 w Nowej Wsi
- 11 - dru¿yn Seniorów - zwyciêzca  dru¿yna z Bogdanowic
- 4 - Kobiece Dru¿yny Po¿arnicze  - zwyciêzca  z Zubrzyc

-  5 -Harcerskie Dru¿yny Po¿arnicze Ch³opiêce - zw. z Zubrzyc
- 5 -Harcerska Dru¿yna Po¿.  Ch³opiêca  do lat 12 z Grobnik
- 1 -Harcerskie Dru¿yny Po¿.  Dziewczêce - zw.z Bogdanowic
- 1 -Harcerska Dru¿yna Po¿.   Dziewczêca  do lat 12 z Zawiszyc
Zarz¹d Miejsko - Gminny od ponad 20 lat prowadzi wspó³pra-

cê  ze stra¿akami z Republiki Czeskiej z rejonu Krnova.
Bezpo�redni¹ wspó³pracê nawi¹za³y:
 OSP Kietlice -  SDH Dubnice
OSP Pietrowice - SDH Kostelec
OSP Chomi¹¿a - SDH Hostalkovy
OSP Gazowice - SDH Krasne Louczki
OSP Lisiêcice  - SDH Holczovice
OSP Nowa Wie� - SDH Bykov
W ramach  tej wspó³pracy co roku odbywaj¹ siê zawody spor-

towo - po¿arnicze, na przemian -  jednego roku odbywaj¹ siê na
terenie naszej gminy, a w nastêpnym roku na terenie Republiki
Czeskiej.

W latach 2006 - 2008 rozgrywano zawody pr¹dopi³ki na STA-

WIE  £ABÊDZIM w G³ubczycach. W tego typu zawodach starto-
wa³y dru¿yny, które zajmowa³y czo³owe miejsca w zawodach
gminnych.

PRZEGL¥DY OSP
 Corocznie Komenda Powiatowa PSP w G³ubczycach przepro-

wadza przegl¹d operacyjno - techniczny oraz stan wyposa¿enia
jednostek OSP. Trudno jest oceniæ poszczególne jednostki na
jednej p³aszczy�nie poniewa¿ ró¿na jest specyfika  jednostek.
Szczególnie je�li chodzi o warunki lokalowe.

Oceniaj¹c jednostki zwracano szczególnie uwagê na:
- estetykê  i utrzymanie obiektów stra¿nicy i terenu wokó³.
- ilo�æ i rodzaj posiadanego sprzêtu
- utrzymanie posiadanego sprzêtu w pe³nej gotowo�ci bojowej
    oraz  ci¹g³e  analizowanie  potrzeb sprzêtowych ,
- stan ilo�ciowy stra¿aków w jednostce,
- stan wyszkolenia po¿arniczego,
- posiadanie aktualnych badañ lekarskich,
- udzia³ w akcjach ratowniczych,
- udzia³ w zawodach sportowo - po¿arniczych,
- prowadzenie obowi¹zuj¹cej dokumentacji w  jednostkach.
- dzia³alno�æ stra¿aków w swoim �rodowisku,
- przygotowanie siê jednostek do przegl¹du,
- pozyskanie m³odzie¿y  i propagowanie u niej
 rzemios³a stra¿ackiego.
Przyjmuj¹c kryterium ilo�ci uzyskanych punktów ujemnych
 i preferencyjnych  najlepsze nasze jednostki   w skali ca³ego
powiatu w przegl¹dzie operacyjnym  wypad³y nastêpuj¹co:
W grupie z poza systemu (ksrg) na 34 jednostki ;
- 2006 rok - OSP Zubrzyce - V miejsce
- 2007 rok - OSP �ciborzyce Ma³e - III miejsce
- 2008 rok OSP �ciborzyce Ma³e    - II miejsce
- 2009 rok OSP �ciborzyce Ma³e    -  IV miejsce
- 2010 rok- OSP Lisiêcice                 - V miejsce
W grupie jednostek z ksrg  na 9  jednostek  najlepiej  wypad³y:
- 2006 rok OSP Zopowy  - IV miejsce
- 2007 rok OSP Zopowy  - V miejsce
- 2008 rok OSP Zopowy  - III miejsce
- 2009 rok OSP Zopowy  - II miejsce
- 2010 rok - OSP Zopowy - I miejsce
DO SUKCESÓW MO¯EMY  ZALICZYÆ:
Dziêki staraniom w³adz samorz¹dowych  pod przewodnictwem

by³ego i obecnego Pana Burmistrza w 2010 roku oddano do u¿ytku
wybudowan¹ od podstaw now¹ stra¿nicê OSP Grobniki.

Zakup przez Urz¹d Miejski w 2006 roku przy wk³adzie �rodków
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finansowych z Unii Europejskiej  �redniego samochodu ga�niczego
marki MERCEDES - BENZ  dla OSP Zopowy

Pozyskanie  nowego samochodu  ga�niczego  przez OSP Zopowy
pozwoli³o  doposa¿yæ OSP Zubrzyce w samochód ga�niczy GBM 2,5.

Dziêki miêdzy innymi moim staraniom  jednostki OSP:
-  Gadzowice,  Kietlice, Zawiszyce  i Zopowy , wymieni³y swój

wys³u¿ony tabor samochodowy  na samochody nowszej gene-
racji czyli: 3 szt. sam. marki FORD i 1 szt. WOLKSVAGEN

- OSP  Grobniki i  Lisiêcice zosta³y doposa¿one w drugi pojazd
po¿arniczy ,tj.  sam. marki FORD i  WOLKSVAGEN.

  Pojazdy te pozyskano  nieodp³atnie  za po�rednictwem Ko-
mendy Wojewódzkiej PSP w Opolu z: KW Policji  w Opolu, Stra-
¿y Granicznej w Raciborzu. Osob¹, która w bardzo du¿ym stop-
niu przyczyni³a siê do  pozyskania tych pojazdów by³ zastêpca
Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Jerzy Paluch.

My stra¿acy  sk³adamy wielkie podziêkowania.
Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ w³adzom samorz¹dowym,

poniewa¿  pozyskane dodatkowe �rodki pieniê¿ne pozwoli³y  na
remonty i dostosowanie w/w pojazdów do celów po¿arniczych.

 OSP Klisino otrzyma³o od Gminy Branice z  jednostki OSP
Bliszczyce samochód ga�niczy �redni marki STAR 200 GBM 2,5/8.

 ZAMIERZENIA;
- zakup dla  jednostki  OSP  Pietrowice  nowszego samochodu
- poczyniæ starania w pozyskaniu obiektu gara¿owego  dla
 OSP Klisino (u¿ytkowany gara¿ jest w³asno�ci¹ PSP Klisino)
- pomoc  w pozyskaniu �rodków na

budowê nowej stra¿nicy OSP Zubrzyce,
- utrzymanie sprzêtu w jednostkach

OSP w pe³nej   gotowo�ci bojowej
- doposa¿enie jednostek w nowy

sprzêt i umundurowanie
- dalsze szkolenie przy udziale
 Komendy Powiatowej PSP po  zosta-

³ych cz³onków OSP
- �ci�lejsza wspó³praca z jednost kami

OSP z Republiki Czeskiej
- zachêcanie  m³odzie¿y i dzieci do

wst¹pienia w szeregi OSP,
- prenumerata czasopisma stra¿ak dla wszystkich OSP.
DZIA£ALNO�Æ FINANSOWO-  GOSPODARCZA
�rodki finansowe z bud¿etu gminy na utrzymanie stra¿y po¿ar-

nych, w latach 2006 - 2010. Zaplanowana kwota to 903 tys. z³.
Wykorzystano kwotê  1 mln 114 tys. z³. w niej ujêta jest sp³ata
zakupionego samochodu marki MERCEDES dla OSP Zopowy.
W  przedstawionych powy¿ej �rodkach na stra¿e po¿arne nie
ujêto inwestycji, czyli wybudowanej stra¿nicy  w Grobnikach.

 Trzeba  podkre�liæ, ¿e stra¿acy dbaj¹ o sprzêt i umundurowa-
nie . Przyk³adem mog¹ byæ  u¿ytkowane dotychczas trzydzie-
stoparoletnie  pojazdy samochodowe czy motopompy. Wszy-
scy musimy wspomagaæ   nasze jednostki  poniewa¿ jak mogli-
�my siê ju¿ nieraz przekonaæ  - jest to jedyna formacja  mog¹ca
podj¹æ dzia³ania ratownicze na terenie gminy i nie tylko.

Sk³adam serdeczne podziêkowanie za:
- dzia³alno�æ ratownicz¹,
-  bezinteresown¹ s³u¿bê drugiemu cz³owiekowi,
- wychowanie m³odzie¿y w duchu pomocy
 drugiemu cz³owiekowi
 ̄ yczê satysfakcji z dzia³alno�ci spo³ecznej, du¿o zdrowia
pomy�lno�ci w pracy zawodowej i szczê�cia osobistego.
  Srawozdaniesporz¹dzi³:
 Komendant Miejsko-Gminny w G³ubczycach
                                                                  Józef Or³owski

POWIATOWE MUZEUM ZIEMI
G£UBCZYCKIEJ

zaprasza od wtorku do pt. w godz.10.00 -15.30
oraz w 2. i 4. niedzielê m-ca 12.00-15.30

AKTUALNE WYSTAWY:
�ARCHEOLOGIA ZIEMI G£UBCZYCKIEJ�
�MUZYKA WIDZIANA OCZAMI DZIECKA�

ORAZ
�RÊK¥ O¯YWIONE�

KOWALSTWO ARTYSTYCZNE
ZDZIS£AWA TROMSY

ZA
PRA
SZA
MY
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Nie odstêpuj¹c od tradycji, jak co roku w kwietniu, obchodzi-
li�my Dzieñ Patrona Szko³y - Janusza Korczaka.

Jak zwykle bardzo uroczy�cie i jak zwykle  z wielk¹ gal¹.W tym
roku szkolnym ten szczególny dzieñ �wiêtowali�my 15 kwietnia.

Dzieñ Patrona Szko³y Podstawowej nr 2 jest �wiêtem bardzo
lubianym przez  dzieci, gdy¿  w   tym dniu nie  ma zajêæ lekcyj-
nych.Tak te¿  by³o i w tym roku. Wszyscy uczniowie przyszli do
szko³y w strojach galowych. Ju¿ po przekroczeniu progu szko³y
wita³y nas na korytarzach i w gablotach  dekoracje zwi¹zane te-
matycznie z postaci¹ Janusza Korczaka.

  By³y zatem portrety wykonane ró¿nymi technikami, by³y wier-
sze, by³y listy. Listy choæ napisane, jednak nie wys³ane...
Listy bardzo wzruszaj¹ce, bardzo osobiste, bardzo dzieciêce,
czasami wzruszaj¹ce do ³ez... Te w³a�nie listy, oprócz kwiatów i
zniczy, stanowi³y  element  dekoracyjny przy K¹ciku Patrona
Szko³y. By³a tak¿e warta honorowa.

  Dzieñ Patrona Szko³y �wiêtowali z nami :
- Burmistrz G³ubczyc - Jan Krówka, dyr.ZOKiS - Stanis³aw

Krzaczkowski, przewodnicz¹cy RM - Kazimierz Naumczyk,
- Dyrektor Franciszkañskiego O�rodka Pomocy Dzieciom - o.

£azarz ̄ ukowski,
W tym  szczególnym dniu, ju¿ od rana wszyscy uczniowie

uczestniczyli w spotkaniach tematycznych zwi¹zanych z posta-
ci¹ naszego patrona. Wspominali�my Janusza Korczaka, ogl¹-
dali�mi filmy przybli¿aj¹ce jego postaæ, a tak¿e ekranizacje jego
utworów. Zebrali�my siê na uroczystej akademii.w piêknie ude-
korowanej sali gimnastycznej. Na widowni zasiedli zaproszeni
go�cie, dyrekcja naszej szko³y, nauczyciele,  uczniowie.

Na scenie mali aktorzy - czyli uczniowie naszej szko³y - poprzez
wzruszaj¹c¹ grê aktorsk¹, �wietnie dobran¹ inscenizacjê i piêkn¹
dekoracjê przybli¿ali nam szlachetn¹ postaæ naszego patrona.

By³y wiersze, dialogi, monologi.  By³ �miech, rado�æ, zaduma,
³zy. By³y tak¿e bardzo nastrojowe piosenki w wykonaniu  Szkol-
nego  Zespo³u Wokalnego. Nasz Poczet Sztandarowy i Pie�ñ
Szko³y dope³ni³y �wietno�ci tej chwili.(foto str.2GG)

Dzieñ Patrona Szko³y to wspania³a okazja, aby nagrodziæ i
wyró¿niæ na forum szko³y naszych wybitnych uczniów.
Na zakoñczenie uroczystej akademii wyst¹pi³ laureat   Wojewódz-
kiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Jenieckiej   " Nie traæmy
pamiêci" w £ambinowicach -  uczeñ klasy IV a - Marcel Gisal.
Marcel  w kategorii szkó³ podstawowych zdoby³ zaszczytne  I m.
Zaprezentowa³ wiersz, który w £ambinowicach  przyniós³ mu
zwyciêstwo.  W czê�ci rozrywkowej  zaprezentowa³y siê  zespo-
³y. "Hawajki"- roztañczone dziewczynki niejednemu mieszkañco-
wi G³ubczyc kojarz¹ siê  z nasz¹ szko³¹. Zespó³ liczy oko³o  20
dziewcz¹t w wieku 7-8 lat. Tancerki prezentuj¹ tañce w ró¿nych
technikach: disco - dance, disco - show i bollywood.
Atrakcyjna widowiskowo�æ, taniec  i wspania³e stroje to niew¹t-
pliwe atuty tego zespo³u.

Zaanga¿owanie w taniec i ambicje maluchów  zosta³y zauwa-
¿one na konkursach i przegl¹dach tanecznych.

" Hawajki" wytañczy³y IV miejsce w  Finale XVI Wojewódzkie-
go Przegl¹du Zespo³ów Tanecznych w Ozimku i II miejsce w
Powiatowym Przegl¹dzie Zespo³ów Tanecznych w G³ubczycach.

Drugi roztañczony zespó³, który zaprezentowa³ nam swoje
umiejêtno�ci to Romska grupa z³o¿ona z absolwentów i obec-
nych uczniów  naszej szko³y. Barwne stroje, melodyjny  �piew i
taniec bardzo podoba³y siê zgromadzonej publiczno�ci.(foto)

Oprócz uczniów tañcz¹cych i piêknie  recytuj¹cych wiersze
uczêszczaj¹ do naszej szko³y dzieci wybitnie uzdolnione.
To one przyczyniaj¹ siê do sukcesów szko³y na szczeblu gminy i

powiatu. Ju¿ 10  uczniów z klas 4 - 6 zosta³o zdiagnozowanych w
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej jako wybitnie zdolni.
Aktualnie realizuj¹ oni indywidualny program nauki i reprezen-
tuj¹ nasz¹ szko³ê w licznych konkursach.

Wyniki Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
na etapie miejsko - gminnym:
 Jêzyka Angielskiego: III m - Bartosz Trynda kl. V a
 Jêzyka Polskiego: III m - Wojciech Bury kl. VI c
IV m - Alicja �wiercz kl. V c
 Jêzyka Niemieckiego : I m - Kevin Gornig  kl.VI b
 Matematyczny; I m - Wojciech Bury kl.VIc
II m - Kamil Marko kl. VI c
Konkurs Historyczny :
I m - Bart³omiej Biernacki kl. V c
II m - Bartosz Trynda kl. V a
Wyniki Gminnych Konkursów Przedmiotowych
 Mistrza Angielskich S³ówek:III m - Alicja �wiercz kl. V c
Powiatowy Konkurs  Polonistyczny I m -Wojciech Bury kl.VI
c  II m - Alicja �wiercz kl. V c
Do sukcesów szko³y przyczyniaj¹ siê tak¿e osi¹gniêcia na-

szych m³odych sportowców. �mia³o siêgaj¹ po z³oto, srebro i br¹z.
Na szczeblu gminnym, powiatowym jak i wojewódzkim.
Dru¿yny ch³opców kl. 5i 6 zdoby³y w Powiatowych Turniejach
I m.  Pi³ki Koszykowej, I m. Pi³ki Siatkowej, II m.Pi³ki No¿nej,
I m. Pi³ki Siatkowej, I m.  Pi³ki No¿nej
Dru¿yny dziewcz¹t z klas 5 i 6 zdoby³y w GminnychTurniejach
II m. Pi³ki Siatkowej, II m.  Pi³ki Koszykowej, III m. Pi³ki No¿nej.
Tak¿e indywidualne sukcesy naszych sportowców s¹ znacz¹-

ce: Najwiêksze  w Turnieju Mini Badmintona.
Laura Berestecka z kl. IVb i Jakub Mazur z kl. Ic zdobyli

I m.w Wojewódzkim Turnieju Mini Badmintona Indywidualnie.
Na szczeblu gminy i powiatu zajêli indywidualnie I m. Dominika
Nowak z kl. IVc zajê³a na szczeblu gminy i powiatu II miejsce, a
Sandra Nowak z kl. IVb indywidualnie III m. na szczeblu gminy.

W biegach prze³ajowych najlepsza okaza³a siê Justyna Dobras
z kl. VIc zdobywaj¹c I m. na Gminnych Indywidualnych Biegach
Prze³ajowych i II m. w Powiatowych Biegach Prze³ajowych.

Oprócz wybitnych sportowców mamy w szeregach spo³ecz-
no�ci szkolnej dzieci piêknie �piewaj¹ce. Zespó³ Muzyczny
"Anio³ki Charliego" u�wietnia swoimi wystêpami uroczysto�ci
szkolne, a tak¿e z powodzeniem reprezentuje nasz¹ placówkê  poza
jej murami. Roz�piewane dziewczêta wy�piewa³y II m. w V Powia-
towym Konkursie Piosenki ̄ o³nierskiej i Patriotycznej i II m. w
Konkursie Piosenki Ekologicznej.

Laury dla naszej szko³y zbiera tak¿e Grupa Teatralna K(u)or-
czaki. M³odzi aktorzy bior¹ udzia³ w licznych konkursach ogól-
nopolskich.

- II nagroda za spektakl " Pinokio"i Nagroda Aktorska dla
Marcela Gisala na Ogólnopolskiej Uczcie Teatralnej w Brodnicy,

- Nagroda Zespo³owa za kreacje aktorskie i Nagroda Aktorska
dla Marcela Gisala na Ogólnopolskich Spotkaniach Amatorskich
Teatrów Lalek w Strzelcach Opolskich,

- Nagroda Aktorska dla Kamila Marko na Wojewódzkim Festi-
walu Teatrów Dzieciêcych w Ole�nie.

Dokonania o�wiatowe naszej szko³y s¹ oczywiste, niepodwa-
¿alne  i trwa³e.   �wiadczy o tym fakt, ¿e rodzice którzy uczêszczali
do naszej placówki dawno temu, pragn¹ tak¿e, aby ich dzieci
mimo, ¿e nale¿¹ do innego obwodu szkolnego pobiera³y naukê  u
nas.W szkole leciwej.W szkole z bogat¹ i piêkn¹ tradycj¹. W
szkole przyjaznej dzieciom.                Marzena Ró¿nicka - �wiercz

JANUSZ  KORCZAK - PATRON  MOJEJ  SZKO£Y
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Z³ote Gody to wyj¹tkowe �wiêto w ma³¿eñstwie, bo ob-
chodzone po 50 latach wspólnego po¿ycia. Pañstwo trwa-
cie w zwi¹zku ponad pó³ wieku. Macie za sob¹ czas pracy
zawodowej, czas wychowywania i kszta³cenia dzieci i zwi¹-
zane z tym problemy i trudno�ci, ale i wiele rado�ci które
nios³o ¿ycie rodzinne. Szczê�liwe ma³¿eñstwo jest zas³ug¹
mê¿a i ¿ony dziêki wzajemnemu zaufaniu i wspieraniu. My
dzi� mo¿emy stawiaæ Pañstwa za wzór przysz³ym pokole-
niom. Nie musimy powo³ywaæ siê na przyk³ady z seriali np.
"M jak Mi³o�æ"  bo tacy ludzie ¿yj¹ w�ród nas. Jest to na
tyle wa¿ne spo³ecznie, ¿e Prezydent RP na mocy ustawy
1992r.  przyznaje  specjalne odznaczenie. Dzi� Pañstwu ta-
kie odznaczenia wrêczy Burmistrz G³ubczyc Jan Krówka w
towarzystwie Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Kazimie-
rza Naumczyka.

Tymi s³owami po-
wita³a i przedstawi-
³a Jubilatów Beata
Grochalska Kierow-
nik Urzêdu Stanu
Cywilnego, byli to:
Danuta i Jan Mikla-
szewscy, Eryka i Al-
fred �dziebko,  Ste-
fania i Jan Kornel,
Barbara i Jerzy Kli-
meczek,  Helena i
Boles³aw Gaw³ow-
scy oraz nie uczest-
nicz¹cy w uroczy-
sto�ci  Stefania i
Franciszek Tarnow-
scy.

 Przed wrêcze-
niem medali ¿ycze-
nia Jubilatom  z³o¿y³
burmistrz  "Drodzy Jubilaci,�.  przysz³o Wam ¿yæ w trud-
nych i ciekawych czasach, egzamin dojrza³o�ci zdali�cie w
ma³¿eñstwach. ¯yczê Wam  dalszych lat ¿ycia ju¿ tylko w
zdrowiu i rado�ci, w czasach  spokoju w rodzinach, w kraju
i na �wiecie oraz doczekania Diamentowych Godów �".
Usprawiedliwi³ jednocze�nie  d³ugie oczekiwanie na dzisiejsz¹
uroczysto�æ. Wnioski z³o¿one zosta³y jeszcze do Prezydenta
RPLecha Kaczyñskiego, ale podpisane  s¹ przez Prezydenta
Bronis³awa  Komorowskiego - tak wiele siê zmieni³o w miê-
dzyczasie. Do ¿yczeñ do³¹czy³ siê  przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej. Po czê�ci oficjalnej, po wspólnym toa�cie, zwycza-
jowo przy kawie i herbacie Jubilaci dzielili siê swoimi wspo-
mnieniami obejmuj¹cymi ponad pó³ wieku ¿ycia.

 Pañstwo Eryka i Alfred �dziebko. Pan Alfred w imieniu
Jubilatów podziêkowa³ w³adzom  za zaproszenie  i wszystkim
którzy zadbali o tê uroczysto�æ. Nie ukrywa³ zadowolenia i
dumy z rodziny jak¹ stworzyli z ¿on¹, która wychowa³a siê u
cioci w Gdyni. By³em szczê�liwy tyle lat, by³y problemy, cho-
roby, to by³a tragedia w rodzinie. Dzi� jeste�my szczê�liwi, ¿e
mo¿emy tu byæ razem. . Wychowali�my troje dzieci s¹ wy-
kszta³cone, urz¹dzone na swoim w Raciborzu, �widnicy i Hisz-
panii. W dumê wprawia nas o�mioro  wnucz¹t i prawnuczka -
to prawdziwa "radocha"  dodaje prababcia.

  Pañstwo Danuta i Jan Miklaszewscy pochodz¹ "ze Wschodu".
Pani Danuta zatrzyma³a siê w G³ubczycach , a Pan Jan we Wroc³a-
wiu. Po maturze w 1957 r. podjê³a studia we Wroc³awiu, tam pozna³a
mê¿a. Po dwu latach znajomo�ci zawarli zwi¹zek ma³¿eñski. Choæ w
ma³¿eñstwie  ró¿nie bywa³o, to wzajemne ustêpstwa i tolerancja spra-
wi³y ,¿e prze¿yli�my zgodnie tyle lat. To mo¿e stanowiæ receptê dla
m³odych, mówi Jubilatka. Po odchowaniu dwójki dzieci, w  1971r
podjê³am pracê zawodow¹ w Technikum Rolniczym skoñczy³am  stu-
dia pedagogiczne, tu wypracowa³am emeryturê.  Pan Jan z Brodów
przez Wroc³aw trafi³ do G³ubczyc tu zosta³ kierownikiem Powiatowe-
go  Domu Kultury, po czterech latach  podj¹³ pracê w swoim zawo-
dzie w laboratorium G³ubczyckich Zak³adach Piwowarsko s³odowni-
czych.. Pó�niej zachêcony talonem na samochód podj¹³ pracê w
Stacji Chemiczno Rolniczej w Opolu zamienion¹ pó�niej  na Woje-

wódzki O�rodek
Doradztwa Rolni-
czego. Pañstwo
Mik la szewscy
ciesz¹ siê dwoj-
giem  wnucz¹t -
studentami.

Pañstwo Barba-
ra i Jerzy Klime-
czek. Pani Barba-
ra z Opola, Pan Je-
rzy z Cha³upek.
Maj¹ dla m³odych
radê, ¿e je¿eli chc¹
mieæ udane ma³-
¿eñstwo to trzeba
staraæ siê i stale
d¹¿yæ po ka¿dej
k³ótni do zgody,
bo z ka¿dej k³ótni
najlepsze jest go-
dzenie siê. Jedno

drugiemu musi ustêpowaæ, bo uparto�æ jest niebezpieczna. Pan Je-
rzy rozpocz¹³ pracê w 1951r. w MZBM potem budowa³  w powiecie
g³ubczyckim PGR-y, tu pozna³ ¿onê, po dwu latach wziêli �lub "i
dot¹d trwamy, nie ¿a³ujê, chcia³bym  jeszcze raz to prze¿yæ razem"
zwierzy³ siê Pan Jerzy , za co us³ysza³ "dziêki Ci" od ¿ony. Pañstwo
Klimeczkowie wychowali dwoje dzieci. Córka mieszka w Raciborzu,
syn w G³ubczycach,  a pracuje w Austrii..

Pañstwo Stefania i Jan Kornelowie wywodz¹ siê  z Kresów  woj.
Lwowskiego. Do G³ubczyc sprowadzili siê z Baborowa, gdzie brali
�lub. Pani Stefania wypracowa³a emeryturê w Zak³adach Przemys³u
Dziewiarskiego "Unia".  Pan Jan - technik rolnik - pracowa³ w gospo-
darstwie rolnym Technikum Rolniczego.  Wychowali dwóch synów,
po studiach pracuj¹ w Raciborzu i Opolu. Ciesz¹ siê trojgiem wnu-
cz¹t.  Zgadzaj¹ siê z opini¹,  ¿e lekkie k³ótnie w ma³¿eñstwie oczysz-
czaj¹ atmosferê.

     Pañstwo Helena i Boles³aw Gaw³owscy towarzyszyli sobie od
"zawsze". Znali siê ju¿ na Kresach, potem mieszkali w s¹siedztwie w
Zubrzycach, potem w G³ubczycach i tylko razem.. Promuj¹ prost¹
zasadê "Trzeba kochaæ od pocz¹tku do koñca i ¿ycie p³ynie". Jakie
to piêkne i proste -prawda??? Mówi¹, ¿e maj¹ dwoje dzieci - córkê i
ziêcia-  i dwoje wnucz¹t. Pani Helena pracowa³a 40 lat jako pielê-
gniarka  na rzecz naszej spo³eczno�ci w szpitalu. Pan Boles³aw jako
kierowca w STW, PKS-sie

 Do ¿yczeñ Jubilatom do³¹cza siê Redakcja  G³osu G³ubczyc
                                                                                       Jan Wac

Z£OTE GODY MA£¯EÑSKIE
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PRZEGL¥D POEZJI I PIE�NI JANA PAW£A II
 "SYÆKA SE WOM ZYCOM"...

....cieszy siê du¿ym zainteresowaniem dzieci, m³odzie¿y.
Zatacza coraz wiêksze krêgi w�ród m³odych ludzi. W 2011 roku

odby³ siê po raz ósmy. Dziêki du¿ym staraniom i zaanga¿owaniu
dyrektora Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II  Bogdana Kulika  urós³
po raz trzeci, do rangi Wojewódzkiego Przegl¹du.

 Finansowany by³ ze �rodków Urzêdu Marsza³kowskiego, Sta-
rostwa Powiatowego, Zarz¹du Regionu NSZZ "Solidarno�æ" �l¹-
ska Opolskiego, MOK, ZOKIS  a patronat honorowy sprawowali
Metropolita Krakowski Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz, Pose³ na Sejm
Adam Krupa, Marsza³ek Województwa Opolskiego Józef Sebe-

sta, Starosta Powiatu Józef Kozina oraz
Burmistrz G³ubczyc Jan Krówka.  Organiza-

torami byli: MOK
i Zespó³ Szkó³ im.
Jana Paw³a II

"Syæka se Wom
zycom" odby³ siê
w miesi¹cu uro-
dzin B³ogos³awio-
nego Jana Paw³a II

w dniach 13-14 maja. Mia³ na celu promowanie, propagowanie
poezji o wysokich walorach moralnych i artystycznych, po�wiê-
conej Ojcu �wiêtemu Janowi Paw³owi II. Inspirowanie m³odych
talentów do twórczych poszukiwañ w dziedzinie poezji i muzyki.
Integrowanie �rodowisk zwi¹zanych z osob¹ Jana Paw³a II.

W przegl¹dzie udzia³ wziê³o 60 wykonawców ze szkó³ podsta-
wowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.Odbywa³ siê w
dwóch kategoriach: recytacji i poezji �piewanej. 13 maja w MOK
odby³y siê eliminacje. Poziom by³ bardzo wysoki i wyrównany.
Jury na czele z ks. prof. Grzegorzem Po�niakiem, wy³oni³o najlep-
szych, którzy zakwalifikowali siê do Gali Fina³owej, która odby³a
siê w dniu 14 maja w Zespole Szkó³ i by³a poprzedzona Msz¹ �w.

Po otwarciu Gali  dyr. Bogdan Kulik odczyta³ list Metropolity
Krakowskiego Kard. Stanis³awa Dziwisza skierowany do organiza-
torów i wykonawców przegl¹du. Na koncert fina³owy przybyli za-
proszeni go�cie: Urszula P¹czko st. wizytator Kuratorium O�wiaty,
Piotr Pakosz przew. Sekcji Regionalnej O�wiaty i Wychowania NSZZ
"Solidarno�æ" �l¹ska Opolskiego, Maria Farasiewicz  z-ca przew.
Rady Powiatu, Jan Krówka burmistrz G³ubczyc, Kazimierz Naum-
czyk Przew. RM. Go�ciem specjalnym by³ znany wybitny polski
tenor Witold Matulka rodem z G³ubczyc (foto). Galê fina³ow¹ pro-
wadzi³ Wies³aw Janicki. Laureaci z r¹k burmistrza i pani wizytator
otrzymali dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe.

A potem by³a jeszcze jedna nagroda dla laureatów i ich opieku-
nów (foto)  W dniu urodzin 18 maja -Karola Wojty³y zjechali oni
ponownie do G³ubczyc, by autokarem dotrzeæ do miejsca,  w
którym "wszystko siê zaczê³o". W tym szczególnym dniu ton¹ce
w majowym s³oñcu i kwiatach Wadowice prezentowa³y siê i�cie
�wi¹tecznie. Po³udniowa Msza �w. delegacje szkó³ im. Jana Paw-
³a II przed Bazylik¹, roz�piewany, radosny, kolorowy rynek. Tyl-
ko cztery godziny trwa³ pobyt mi³o�ników twórczo�ci Jana Paw³a
II z  Opolszczyzny, wiêc najwa¿niejszymi akcentami tej wizyty
sta³y siê: modlitwa przy chrzcielnicy, o³tarzu g³ównym i w innych
miejscach ko�cio³a, uca³owanie relikwii (ampu³ka krwi) B³ogos³a-
wionego Jana Paw³a II zwiedzanie - muzeum Jana Paw³a II, bogat-
szego ni¿ do niedawna o wiele, wiêcej pami¹tek. Piêknym owo-
cem tak pomy�lnej wycieczki - nagrody by³o wspólne prze¿ycie
tego dnia. Na d³u¿ej, pozostan¹ w pamiêci �piewy, anegdoty,
opowie�ci uczestników o swoich miejscowo�ciach, szko³ach, oko-
licach. To jeszcze bardziej zbli¿y³o do siebie i Patrona m³odszych
i starszych uczestników przegl¹du. Oni najlepiej zareklamuj¹ pie-
trowickie spotkanie, by kolejne by³y co najmniej tak udane jak to
trzecie wojewódzkie.

Przyznano nagrody w kategorii - poezja �piewana
Szko³y Podstawowe - Im. Maciej Albert ZS Pietrowice, II m.Karolina

Szymañska SP nr 1 G³ubczyce, III m.Kamila Proæ ZS Pietrowice
Szko³y Gimnazjalne - I m. Anna i Ma³gorzata Bonk PG Zdzie-

szowice
Szko³y Ponadgimnazjalne - I m. Daniel Kêdzierski MOK G³ub-

czyce, II m. Ewelina Furman  LO G³ubczyce, III m. Roksana Zyg-
munt  MOK G³ubczyce, Wyró¿nienie Agata Wo³oszyñska LO
Dobrzeñ Wielki

Przyznano nastêpuj¹ce nagrody w kategorii - recytacja
Szko³y Podstawowe - I m. Dariusz Palt SP £ubniany, II m. Anna

Ralko PSP Januszkowice, III m.Karolina Górka ZS Lisiêcice, Wy-
ró¿nienie Vivien �wierczek ZS Lisiêcice

Szko³y Gimnazjalne - I m. Karolina Bonk PG Zdzieszowice, II
m. Anna P³aczek PG Baborów, III m.Rafa³ Siwek PG Zdzieszowice,
Wyró¿nienie Oliwia Kotala PG Zdzieszowice i Katarzyna Maciak
PG Zdzieszowice

Szko³y Ponadgimnazjalne - I m. Aleksandra Jacheæ LO G³ub-
czyce, II m. Monika Sabatowicz  ZSM G³ubczyce, III m. Agata
Zió³kowska ZSM G³ubczyce

Nauczyciel Bianka Mularz
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29 kwietnia, �wietlica Zespo³u Szkó³ Mechanicznych  wype³-
niona po brzegi. Od�wiêtnie ubrani absolwenci z u�miechami na
twarzy przybyli po �wiadectwa ukoñczenia szko³y. Technikum
ekonomicznego, mechanicznego, elektrycznego, liceum profilo-
wanego o kierunku socjalnym i zarz¹dzanie informacj¹ oraz wie-
czorowego uzupe³niaj¹cego liceum ogólnokszta³c¹cego.

Z jednej strony rado�æ, a z drugiej smutek, wszak pewien etap
swojego ¿ycia trzeba zamkn¹æ, matura tu¿ za progiem, a i przy-
sz³o�æ pod znakiem zapytania (?). Trzy czy cztery lata spêdzone
w "Mechaniku", kole¿anki, koledzy, a przy tym szkolna codzien-
no�æ jak¿e barwna i pe³na niespodzianek. To ju¿ jednak prze-
sz³o�æ i wspomnienia. Sentyment i nostalgia.

Tymczasem uroczysta akademia zakoñczenia edukacji. W
pierwszym rzêdzie dostojni go�cie. Burmistrz Jan Krówka z se-
kretarzem Boles³awem  Buniakiem, Tomasz Señ - kierownik Wy-
dzia³u O�wiaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego, Dyrekcja, dalej
przedstawiciele Rady Rodziców, Grono Pedagogiczne, abiturienci
i uczniowie klas przedostatnich jako ¿egnaj¹cy.

Po przywitaniu zebranych, dyrektor Jan £ata dzieli siê swymi
refleksjami, po czym oddaje g³os wychowawcom. S¹ w �ród nich:
Wies³awa Sobolewska, Jacek Bociek, Leszek Barylak,  Gra¿yna
Zaworska i Andrzej Weso³owski. Najpierw �wiadectwa z wyró¿-
nieniem i nagrody dla najlepszych uczniów, a nastêpnie "cen-
zurki" dla pozosta³ych podopiecznych.

Czas na podziêkowania dla odchodz¹cych cz³onków teatru
TRADYCJA. Przychodzi mi siê po¿egnaæ z Agat¹ Zió³kowska,
Cze�kiem Mirg¹, Damianem Wo³owczykiem i Jackiem Reñskim.
Nie kryjê wzruszenia, dziêkuj¹c im  za trzy lata wspó³pracy na
niwie artystycznej, wielkie emocje, prze¿ycia, zdobyte laury w
konkursach i przegl¹dach ró¿nych szczebli, niezapomniane HE-
RODY, PROSCENIUM. Wiele by tu mówiæ. Wrêczam nagrody

i dyplomy, a do laudacji do³¹czaj¹ siê: Burmistrz G³ubczyc, w
imieniu Starosty- kierownik Wydzia³u O�wiaty oraz dyrektor
MOK- Zbigniew Zió³ko, sk³adaj¹cy na rêce dyrekcji stosowne
dedykacje. Tak wiêc z r¹k go�ci m³odzi arty�ci otrzymuj¹ dyplo-
my - podziêkowania i symboliczne upominki za udzia³ w ¿yciu
kulturalnym miasta, powiatu i �rodowiska, jak i godne reprezen-
towanie naszego regionu poza jego granicami. Przy tej okazji
jako instruktor TRADYCJI otrzymujê podziêkowania od Pana
Burmistrza za dba³o�æ o poziom i wizerunek artystyczny nasze-
go miasta. Jest mi bardzo mi³o. £za siê krêci w oku, gdy Agatka
przemawia w imieniu zespo³u, a przed oczyma, niczym w kadrze
filmowym, wspomnienia..     >>>>

>>>>  Wracaj¹c do akademii.
Oto Marek Malewicz- nauczyciel wychowania fizycznego
i trener - sk³ada gratulacje i dziêkuje wyró¿niaj¹cym siê spor-

towcom, którzy na przestrzeni swej edukacji, przynosili chlubê
szkole w pi³ce siatkowej, koszykowej, no¿nej i innych dyscypli-
nach. To wcale nie ma³a grupa! Z kolei dyrektor ZSM w imieniu
prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi - Micha³a Kubala -
wrêcza podziêkowania absolwentom, którzy w szlachetnym ge-
�cie cz³owieczeñstwa oddawali krew - dar ¿ycia. A s¹ to: wspo-
mniana wcze�niej Agata Zió³kowska, Zuzanna G³ogiewicz  i  Syl-
wester Grudzieñ.

Jeszcze tylko symboliczne ró¿e dla nauczycieli, upominki od
m³odszych kolegów.  W czê�ci drugiej uroczysto�ci program
artystyczny w wykonaniu klas przedmaturalnych (III A, II K, III
BC) pod kier. nauczycielek: Doroty Pieczyrak- Nowak i Doroty
Wróbel. Du¿a porcja humoru podanego w ciekawej formie. Nie
brak te¿ tematycznych piosenek i wierszowanych refleksji - swo-
istego drogowskazu.

W finale utwór z repertuaru Maryli Rodowicz "Ale to ju¿ by³o".
Na zakoñczenie dyrektor podsumuje uroczysto�æ, nie szczê-

dzi ¿yczliwych s³ów pod adresem organizatorów, przypomina o
formalno�ciach dotycz¹cych matury, ¿ycz¹c przy tym powodze-
nia w zmaganiach egzaminacyjnych.

Có¿ jeszcze mo¿na rzec?  "Szczê�liwej drogi ju¿ czas.."
                                                                Maria Farasiewicz

"SZCZÊ�LIWEJ DROGI, JU¯ CZAS�"

W³adys³aw Zaremba to kolejna postaæ - po prof. in¿. Kazimie-
rzu  Czarnieckim nauczycielu w powojennym g³ubczyckim Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym skazanym na karê �mierci  - która wy-
dobyta z zapomnienia i mrocznej powojennej, tragicznej historii
doczeka siê upamiêtnienia w G³ubczycach.  Inskrypcja na ka-
miennej tablicy  po�wiêconej spoczywaj¹cemu na cmentarzu w
Boguchwa³owie W³adys³awowi Zarembie,  pochodzi  z Jego li-
stu do nieznanego adresata i najlepiej oddaje charakter tego
cz³owieka - wierno�æ swoim ideom. "Pragnieniem moim jest je-
dynie, by kiedy�, nawet po mojej �mierci, nie spluwano ma moje
nazwisko".  "Kamieñ Pamiêci" z tablic¹ stanie na skwerze przed
klasztorem oo franciszkanów,  obok wcze�niejszego, upamiêt-
niaj¹cego bpa Antoniego  Adamiuka.  Uroczyste ods³oniêcie i
po�wiêcenie nast¹pi po sumie, w niedzielê 19.06.2011. Drugim
wydarzeniem tego dnia przybli¿aj¹cym tê postaæ  bêdzie otwar-
cie  staraniem Powiatowego Muzeum Ziemi G³ubczyckiej ekspo-
zycji dokumentów  z  Instytutu Pamiêci Narodowej we Wroc³a-
wiu pozyskanych przy pomocy znanego ju¿ z publikacji czytel-
nikom GG i KG  Dariusza Misiejuka, a przedstawiaj¹cych  "los
uciekiniera przed prze�ladowcami Urzêdu Bezpieczeñstwa Pu-
blicznego".  Otwarciu wystawy towarzyszyæ bêdzie przekazanie
Powiatowemu MZG pierwszego (z 1946r.) powojennego  histo-
rycznego ju¿  sztandaru Polskiego Stronnictwa Ludowego
wspó³fundowanego przez W. Zarembê, a po�wiêconego przez
ks. A. Adamiuka. Prelekcje dyr. B. Piechaczek o losach sztanda-
ru i D. Misiejuka o losach W. Zaremby dope³niaæ bêd¹ obrazu
tamtych lat. Uroczysto�ciom "65 Lat Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego na Ziemi G³ubczyckiej" którego struktury tworzy³ W.
Zaremba - bliski wspó³pracownik Premiera Rz¹du Rzeczypospo-
litej na emigracji Stanis³awa Miko³ajczyka - towarzyszyæ bêdzie
promocja publikacji  K. Maler i D. Misiejuka pod takim samym
tytu³em. Udzia³ w uroczysto�ciach zapowiedzieli wysocy do-
stojnicy pañstwowi, samorz¹dowi  i polityczni.

                                                                                        Jan Wac

W£ADYS£AW ZAREMBA
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XX ROCZNICA
STRA¯Y GRANICZNEJ

W dniu 16 maja 2011 roku harcerze z
Komendy Hufca ZHP w G³ubczycach bra-
li udzia³ w obchodach XX Rocznicy �l¹-
skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Ra-
ciborzu. W trakcie uroczysto�ci mia³y miej-
sce wyst¹pienia okoliczno�ciowe z któ-
rych poznali�my historiê i rolê stra¿y gra-
nicznej w dzisiejszych czasach, salwa kom-

panii honorowej �l¹skiego Oddzia³u SG oraz po�wiêcenie tablicy
pami¹tkowej przez przedstawicieli duszpasterstwa.Nastêpnie w
ramach "Dnia Otwartego" m³odzie¿ harcerska mia³a okazjê uczest-
niczyæ w pokazie dzia³añ i specjalistycznego sprzêtu, broni oraz
pojazdów Stra¿y Granicznej.

DZIEÑ STRA¯AKA W G£UBCZYCACH
W dniu 12 maja 2011 roku harcerze z KH  ZHP wziêli udzia³

w uroczysto�ciach z okazji �wiêta Stra¿aka, które odby³y siê w
Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.

ROCZNICA ZWYCIÊSTWA
NAD NIEMIECKIM FASZYZMEM, oraz

POWSTANIA
ZWI¥ZKU

 INWALIDÓW
WOJENNYCH RP

W dniu 9 maja 2011
roku odby³ siê uroczysty
apel z okazji 66 Roczni-
cy Zwyciêstwa nad Nie-
mieckim Faszyzmem i

92 Rocznicy Powstania Zwi¹zku
Inwalidów Wojennych RP przed
Pomnikiem Czynu Zbrojnego w
G³ubczycach.(foto) W trakcie uro-
czysto�ci na wniosek  Prezydium
Okrêgowego ZIW RP  w Opolu

nadano odznakê honorow¹ za zas³u-
gi, któr¹ wrêczono  Boles³awowi
Pi¹tkowskiemu.(foto)  Z kolei na wnio-
sek KH ZHP Rada Przyjació³ Harcer-
stwa nada³a Lilijkê Krakowsk¹ Pani
Emílii Kubínovej i Pani Al�becie
Zdra�ilovej kombatantkom z Krnova.

Nastêpnie z³o¿one zosta³y kwiaty przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego
oraz przed Pomnikiem ̄ o³nierzy Czeskich spoczywaj¹cych na g³ub-
czyckim cmentarzu. (forto)

DZIEÑ OSWOBODZENIA KRNOVA
W dniu 5 maja 2011

roku Burmistrz G³ubczyc
Jan Krówka wraz z har-
cerzami uczestniczy³ w
spotkaniu z kombatanta-
mi czeskimi z okazji �wiê-
ta Wyzwolenia Krnova.
W trakcie wizyty zosta³y
z³o¿one kwiaty pod Po-
mnikiem na Rynku Miej-
skim w Krnovie.

ROCZNICA UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA

W dniu 3 maja 2011 roku  odby³a siê uroczysta Msza �w. w
intencji Ojczyzny w Ko�ciele Parafialnym pw Narodzenia NMP.
Po Mszy �w.
przed Pomni-
kiem Czynu
Z b r o j n e g o
przeprowa-
dzony zosta³
u r o c z y s t y
apel dla upa-
miêtnienia 220
r o c z n i c y
Uchwalenia
Konstytucji 3
Maja. Mimo
niezwyk³ej �nie¿ycy (foto) w  uroczysto�ci wziê³y udzia³ w³adze
samorz¹dowe gminy i powiatu, zwi¹zki kombatanckie, dru¿yny
harcerskie, poczty sztandarowe ze wszystkich szkó³ oraz miesz-
kañcy G³ubczyc.

B£OGOS£AWIONY JAN PAWE£ II
W dniu 30 kwietnia 2011 roku w Klasztorze OO. Francisz-

kanów odby³o siê ORATORIUM "B£OGOS£AWIONY" (foto)`
Z kolei har-

cerze i in-
s t ruk torzy
K o m e n d y
Hufca ZHP z
okazji beaty-
fikacji Jana
Paw³a II
przed tablic¹
pami¹tkow¹
papie¿a Jana

Paw³a II
z a c i ¹ -
g n ê l i
u r o -
c z y s t ¹
wartê i
z ³ o¿y l i
kwiaty.

Niech
ten wiel-
ki dzieñ
s t a n i e

siê dla nas we-
zwaniem do po-
dejmowania  i
wcielania w
¿ycie przes³a-
nia, jakie zosta-
wi³ nam swoim
¿yciem i na-
uczaniem Jan
Pawe³ II.

      Marta
           Palka
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�WIÊTO FLAGI
"My�l¹c Ojczyzna..."                   Ojczyzna - kiedy my�lê  -
wówczas wyobra¿am sobie i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,
 która ze mnie przebiega ku innym aby wszystkich ogarniaæ
w przesz³o�æ dawniejsz¹ ni¿ ka¿dy z nas:
z niej siê wy³aniam... gdy my�lê Ojczyzna - by zamkn¹æ
j¹ w sobie jak skarb.
Pytam wci¹¿, jak go pomno¿yæ, jak poszerzaæ tê przestrzeñ,
któr¹ wype³nia.                                           Karol Wojty³a
W dniu 2 maja 2011r. harcerze uczcili �wiêto Flagi poprzez

uroczyste podniesienie flagi w Stanicy w �ciborzycach Ma³ych.
Dzieñ Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest obecnie jednym z

najm³odszych �wi¹t pañstwowych, obchodzonym w Polsce 2
maja. �wiêto ma popularyzowaæ wiedzê o polskiej to¿samo�ci i
symbolach narodowych. Dzieñ Flagi ustanowi³ Sejm 20 lutego
2004 roku ustaw¹ o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej, któr¹ Prezydent RP podpisa³ 16 marca
2004 roku. Polskie barwy narodowe kszta³towa³y siê na prze-
strzeni wieków i maj¹ jako jedne z nielicznych w �wiecie pocho-
dzenie heraldyczne. Wywodz¹ siê  z barw herbu Królestwa Pol-
skiego i herbu Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. 7 lutego 1831
roku Sejm Królestwa Polskiego podj¹³ specjaln¹ ustawê doty-
cz¹c¹ barw polskiej flagi. Wcze�niej obok barw bia³o-czerwo-
nych u¿ywane by³y tak¿e inne barwy.

"Izba senatorska i poselska po wys³uchaniu wniosków Ko-
misyi sejmowych, zwa¿ywszy potrzebê nadania jednostajnej
oznaki, pod któr¹ winni ³¹czyæ siê wszyscy Polacy, postanowi-
³y i stanowi¹:

Art. 1 - Kokardê narodow¹ stanowiæ bêd¹ kolory herbu Kró-
lestwa Polskiego oraz Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, to jest
kolor bia³y z czerwonym.

Art. 2 - Wszyscy Polacy (...) te kolory nosiæ maj¹ w miejscu,
gdzie takowe oznaki dot¹d noszonymi by³y".

Tak brzmia³a przyjêta w 1831 roku przez Sejm ustawa, która jako
pierwsza normowa³a kwestiê polskich barw narodowych. Barwy
te by³y noszone na kokardach podczas wszystkich powstañ nie-
podleg³o�ciowych XIX wieku. W 1919 roku biel i czerwieñ uzna-
no oficjalnie za barwy pañstwowe. W symbolice polskiej flagi
biel pochodzi od bieli or³a, bêd¹cego god³em Polski, i bieli Pogo-
ni - rycerza galopuj¹cego na koniu, bêd¹cego god³em Litwy. Oba
te god³a znajduj¹ siê na czerwonych t³ach tarcz herbowych. Na
fladze biel jest zawsze u góry, poniewa¿ w polskiej heraldyce
wa¿niejszy jest kolor god³a ni¿ t³a. Te przyjête przez Sejm barwy-
rozpowszechni³y siê bardzo szybko i towarzyszy³y Polakom we
wszystkich wa¿nych wydarzeniach. By³y symbolem pañstwa,
które nie istnia³o, i narodu, który pod tymi barwami wybija³ siê na
niepodleg³o�æ.                                                    Marta Palka

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wia-

domo�ci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umiesz-
czeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego  w G³ubczy-
cach w dniu:

1/ 11.05.2011r. wykazów obejmuj¹cych przeznaczone do zby-
cia nieruchomo�ci lokalowe po³o¿one w G³ubczycach przy ul.
Sobieskiego nr 21a/3 i Alei Lipowej nr 2/1.

Z dniem 22.06.2011 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
mo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (jednolity tekst
Dz. U. nr 102  z 2010 r., poz. 651 z pó�niejszymi zmianami) t.j.
osobie, której przys³uguje roszczenie  o nabycie nieruchomo�ci z
mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta
jest poprzednim w³a�cicielem zbywanej nieruchomo�ci pozba-
wionym prawa w³asno�ci.

2/ 13.05.2011r. wykazów obejmuj¹cych przeznaczone do zby-
cia nieruchomo�ci lokalowe po³o¿one w G³ubczycach przy ul.
Powstañców nr 29/8 i ul. Ko�ciuszki nr 30/2.

Z dniem 24.06.2011 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
mo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy  21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (jednolity tekst Dz. U. nr
102   z 2010 r., poz. 651 z pó�niejszymi zmianami) t.j. osobie, której
przys³uguje roszczenie o nabycie nieruchomo�ci z mocy cyto-
wanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest po-
przednim w³a�cicielem zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym
prawa w³asno�ci.

CZESKO-POLSKIE POGRANICZE
Z PTASIEJ PERSPEKTYWY
 - WSPÓLNY PROJEKT KRNOWA I G£UBCZYC
Wieloletnia wspó³praca Krnowa z miastami polskimi w temacie

publikowania materia³ów informacyjnych i promocyjnych jest
kontynuowana w tym roku dziêki projektowi "Czesko-polskie
pogranicze z ptasiej perspektywy". Projekt Miasta Krnow, dziêki wspar-
ciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
realizowany jest wspólnie z miastem partnerskim G³ubczyce.

Projekt sk³ada siê ze trzech czê�ci: Kwartalnika, który przybli¿y
atrakcje turystyczne i przyrodê przygranicznego regionu krnow-
sko-g³ubczyckiego i szerszego terenu Euroregionu Pradziad w
formie zdjêæ lotniczych ukazanych podczas czterech pór roku,
bazy danych lotniczych, ujêæ filmowych i zdjêæ, która przezna-
czona jest na potrzeby promocyjne obu miast i gmin oraz wysta-
wy zdjêæ lotniczych pogranicza czesko-polskiego w Krnowie i w
G³ubczycach, która odbêdzie siê na zakoñczenie ca³ego projektu.

Pierwszym etapem projektu jest zimowy numer kwartalnika
"Czesko-polskie pogranicze z ptasiej perspektywy". "Czytelni-
kom na trzydziestu dwu stronach oferuje ponad piêædziesi¹t zdjêæ
lotniczych Krnowa, Bruntala, Jesenika, gmin i miast na terenie
Osob³ogi i na terenach polskiego pogranicza tak, jak je fotograf
uchwyci³ w ramach dwóch przelotów w miesi¹cu lutym. Fotogra-
fie uzupe³niaj¹ krótkie teksty w jêzyku czeskim, polskim i angiel-
skim. Kwartalnik wydawany jes³ w nak³adzie tysi¹ca sztuk, z cze-
go piêæset sztuk zawiera dodatkowo p³ytê DVD z kolejnymi zdjê-
ciami i filmami," - mówi Tomá� Kolárik, menad¿er projektu. Cza-
sopismo podzielone zosta³o pomiêdzy poszczególne miasta i
gminy, a kilkadziesi¹t sztuk otrzyma³o te¿ Turystyczne Centrum
Informacyjne na Rynku G³ównym Krnowa, gdzie jest dostêpne
bez op³at     . >>>>>

>>>> Miasta partnerskie, poprzez realizacjê projektu, pragnê³y
zniwelowaæ kilka wspólnych problemów - brak promocji pogra-
nicza jako terenu wspólnego, s³ab¹ promocjê ma³ych gmin po
stronie czeskiej i polskiej lecz przede wszystkkim wesprzec lo-
kaln¹ turystykê przygraniczn¹. "Chocia¿ ju¿ od kilku lat granica
pomiêdzy Polsk¹ i Czechami istnieje tylko na mapie, wiêkszo�æ
ludzi z naszego regionu ci¹gle patrzy na drug¹ stronê jak przez
p³ot i bardzo powoli decyduje siê zapoznaæ z drug¹ stron¹ grani-
cy. Wierzymy, ¿e widok, napewno bardzo atrakcyjny jakim jest
pogranicze z ptasiej perspektywy,  zachwyci mieszkanców i sy-
tuacja zwi¹zana z przygranicznymi odwiedzinami siê poprawi"
zakoñczy³ Tomá� Kolárik nadmieniaj¹c, ¿e numer wiosenny uka-
¿e siê w miesi¹cu czerwcu.                         Pawe³ Maleñczyk
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"WSI¥D�  NA ROWER"
 "Eskapada" grupa m³odzie-

¿y - mi³o�ników jazdy rowero-
wej, zaprasza m³odzie¿ w wie-
ku 16 - 30 lat do wziêcia udzia-
³u w projekcie "Wsi¹d� na ro-
wer" realizowanym przy
wsparciu finansowym Unii
Europejskiej w ramach progra-
mu "M³odzie¿ w dzia³aniu"
dzia³anie 1.2 Inicjatywy M³o-
dzie¿owe.

Projekt  ma na celu rozpowszechnienie turystyki rowero-
wej. Wspólnie bêdziemy opracowywaæ ciekawe trasy ro-
werowe w naszym regionie. Efektem tych prac bêdzie m.in.
folder z opracowanymi przez nas trasami, strona interneto-
wa oraz umieszczenie opracowanych tras na najbardziej
popularnych portalach internetowych dla rowerzystów.

W ramach projektu od-
bêd¹ siê m.in.

- spotkanie z przewodni-
kiem turystyki rowerowej;

- kurs pierwszej pomocy
- konkurs na opraco-

wanie tras rowerowych
"Trasa rowerowa   w

Powiecie G³ubczyckim";
- prace warsztatowe
 nad wytyczaniem tras:
stacjonarne i w terenie (weekendowe z noclegiem i wy
¿ywieniem, wyjazdy rowerowe w Powiecie G³ubczyckim);
- wystawa fotograficzna
"Trasy rowerowe w Polsce i Europie".
W zwi¹zku z powy¿szym og³aszamy rekrutacjê do prac

warsztatowych w terenie nad opracowaniem tras rowero-
wych w okresie czerwiec 2011 - styczeñ 2012. Formula-
rze zg³oszeniowe prosimy wysy³aæ na adres e mail:

 wsiadznarower@o2.pl  do 15 czerwca 2011r.
Formularze bêd¹ dostêpne na grzeczno�ciowej stronie

instytucji wspieraj¹cej nasz projekt www.rsk.org.pl po 1
czerwca 2011r. Ilo�æ miejsc ograniczona.

Ponadto zachêcamy m³odzie¿ do wziêcia udzia³u w kon-
kursie "Trasa rowerowa w Powiecie G³ubczyckim". Kon-
kurs polega na samodzielnym opracowaniu ciekawej trasy
rowerowej Powiatu G³ubczyckiego. Termin nadsy³ania prac
konkursowych: do 30 wrze�nia 2011r. Szczegó³owy regula-
min bêdzie og³oszony w szko³ach gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych w czerwcu 20011r. a tak¿e bêdzie dostêpny
na grzeczno�ciowej stronie instytucji wspieraj¹cej nasz
projekt www.rsk.org.pl po 1 czerwca 2011r.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Ko-
misji Europejskiej. Materia³ odzwierciedla jedynie stanowi-
sko jego autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialno�ci
za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.

                                        Koordynator projektu:
                                                        Bo¿ena Czerniawska

KST G£UBCZYCE
NA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE M £ODZIE¯Y

 W SPORTACH HALOWYCH TAEKWONDO ITF
W dniach 06-08.05.2011 r. w Bia³ymstoku odby³a siê Ogólnopol-

ska Olimpiada M³odzie¿y    w sportach halowych taekwondo (Mi-
strzostwa Polski Juniorów M³odszych) do której zakwalifikowa³o
siê z sze�ciu makroregionów 274 zawodników z 49 klubów z ca³ej
Polski. Nasz Klub Sportowy Taekwondo reprezentowa³o 8 zawodni-
ków -  Karolina Konik, Kamila Ciechanowska, Kamila Puk, Bartosz
S³odkowski, Daniel Go³¹b, Micha³ Jano, Marcin   Andrusiak  i Bar-
tek    Andrusiak. Kwalifikacje zdobyli podczas dwóch turniejów ma-

kroregionalnych  w
�wiêtoch³owicach i
Olsztynie. Podczas za-
wodów miejsca meda-
lowe zdobyli Karolina
Konik -  z³oty w wal-
kach w kategorii 57 kg,
Bartosz S³odkowski -
srebrny w walkach w
kategorii powy¿ej 66
kg i Kamila Ciecha-
nowska - br¹zowy w
walkach do 45 kg i br¹-
zowy medal w techni-
kach specjalnych. W
punktacji klubowej
po bardzo dobrym
wystêpie wszystkich
naszych zawodni-
ków Klub Sportowy
Taekwondo   w G³ub-
czycach zaj¹³ za-
szczytne III miejsce
w Kraju zdobywaj¹c
39 punktów.

( fo to)Karol ina
Konik na podium  z
trenerem Danielem
Jano

 Reprezentacja Klubu Sporto-
wego Taekwondo na OOM w
Bia³ymstoku

Karolina Konik z³ota meda-
listka i Kamila Ciechanowska
podwójna br¹zowa medalistka
z pucharem za III miejsce w punk-
tacji najlepszych klubów w kra-
ju na OOM w Bia³ymstoku

Klasyfikacja generalna  Klubów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie M³o-
dzie¿y w sportach halowych w Bia³ymstoku  06.- 08.05.2011

(pierwsza pi¹tka z 49 klubów startuj¹cych)
1. Wroc³awski Sportowy Klub Taekwon-do,
2. Ludowy Klub Sportowy Lotos Jab³onna,
3. Klub Sportowy Taekwon-do w G³ubczycach,
4. MKS Taekwon-do Bystrzyca K³odzka,
5. Miñski Klub Sportowy Taekwon-do Miñsk Mazowiecki

Studentka Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej
w Raciborzu poszukuje legitymacji studenckiej

zgubionej miêdzy 9 a 15 maja 2011r.
Znalazcê proszê o kontakt

 pod nr tel. 788331325 - Marlena
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III EDYCJA KONKURSU KRESOWEGO
- ROZSTRZYGNIÊCIE
   Dnia 28 kwietnia 2011r. w czytelni Miejskiej i Gminnej

Biblioteki Publicznej w G³ubczycach odby³a siê uroczysto�æ
wrêczenia nagród laureatom konkursu pt. "Korzenie wielu
g³ubczyczan s¹ na Kresach", zorganizowanego przez I Liceum
Ogólnokszta³c¹ce im. Adama Mickiewicza w G³ubczycach we
wspó³pracy ze wspomnian¹ bibliotek¹ i Powiatowym Muzeum
Ziemi G³ubczyckiej.

   W tym roku do grona patronów konkursu do³¹czy³o Ko³o
Naukowe Folklorystów Uniwersytetu Opolskiego , które prowa-
dzi dr Dorota �wita³a - Trybek.

   W konkursie wziê³o udzia³ 18 uczniów. Sk³ad Komisji by³ na-
stêpuj¹cy: Jan Wac (redaktor naczelny "G³osu G³ubczyc" jako
przewodnicz¹cy), Jolanta Górak (kierowniczka Miejskiej i Gmin-
nej Biblioteki Publicznej), Barbara Piechaczek (dyrektor Powiato-
wego Muzeum Ziemi G³ubczyckiej), Barbara Górnicka (student-
ka V roku filologii polskiej na Uniwersytecie Opolskim i zarazem
przedstawicielka Ko³a Naukowego Folklorystów) oraz Edward
Wo³oszyn (prezes Stowarzyszenia Mi³o�ników Lwowa i Kresów
Po³udniowo - Wschodnich, Oddzia³ G³ubczyce). Zdaniem cz³on-
ków Komisji Konkursowej poziom prac by³ wysoki, co sprawi³o,
¿e  w trzech przypadkach osoby zajê³y to samo miejsce  i musiano
siê wystaraæ o dodatkowe nagrody.

Nagrody ksi¹¿kowe - encyklopedie i albumy ufundowa³o Sta-
rostwo Powiatowe, które reprezentowa³a wiceprzewodnicz¹ca
Rady Powiatu Maria Farasiewicz, Gmina G³ubczyce reprezento-
wana przez przewodnicz¹cego R M Kazimierza Naumczyka oraz

ZOKiS iMOK
Stowarzyszenie
Mi³o�ników Mu-
zeum i Ziemi G³ub-
czyckiej repre-
zentowane przez
prezesa Mariana
Masiuka. >>>

"SK¥D NASZ RÓD�
   Dnia 5 maja br.  w klubie "Na skrzy¿owaniu" w MOK  mia³o

miejsce uroczyste spotkanie cz³onków Stowarzyszenia Mi³o-
�ników Lwowa i Kresów Po³udniowo - Wschodnich pod egid¹
prezesa Edwarda Wo³oszyna.

Spotkanie to uatrakcyjnione zosta³o bogatym programem ar-
tystycznym zatytu³owanym "Na kresow¹ nutê", a w nim: wystêp
teatru TRADYCJA ZSM i recital Marii Farasiewicz przy akompa-
niamencie klawiszowym  Kazimierza £ankowskiego.

   Napisana przez M. Farasiewicz  piosenka "O Kresach z nostal-
gi¹" zosta³a przyjêta entuzjastycznie, staj¹c siê swoistym "credo"
dla Kresowiaków. Odegrane przez Mietka Zaj¹ca i Alinê Pietrzak
scenki rozbawi³y zebranych do ³ez, a recytowane przez Monikê
Sabatowicz wiersze przywo³ywa³y wspomnienia z dzieciñstwa i
m³odo�ci spêdzonej tam, gdzie niegdy� by³a Polska. Poszczególne
elementy programu anonsowa³ Piotrek Wochnik jako wodzirej.

   Ludowa muzyka, wspólny �piew, stroje m³odzie¿y stylizowa-
ne na ludowo, przytaczane przez  Mariê Farasiewicz opowiastki
w dialekcie ukraiñsko - polsko - ruskim wytwarza³y specyficzny
klimat i nastrój spotkania. Kresowianie trzech pokoleñ nie kryli
swej rado�ci i ³ez wzruszenia. Dla m³odzie¿y g³ubczyckiego "Me-
chanika" by³a to lekcja mi³o�ci do rodzinnej ziemi i kraju przod-
ków, lekcja wychowania patriotycznego.

                                                                 Gra¿yna Zaworska

       >>>>  Laureaci konkursu w kategorii szkó³ gimnazjalnych:
1. Aleksandra Szwec z ZS w Baborowie,  (uczennica ta opisa³a miej-

scami bolesne wspomnienia swojej  prababci Marii z Majdanu Pieniac-
kiego, woj. tarnopolskie).    2.Maciej Szewczuk z ZS w Baborowie.

3.Natalia Gê�la z ZS w Lisiêcicach, Ag.  Korbecka   ZS w Baborowie.
Laureaci w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych:
1.Jaros³aw Drzewiñski z I LO w G³ubczycach. (opisa³ dzieje swojej rodzi-

ny siêgaj¹c a¿ do XVI wieku, do  Bazylego Drzewiñskiego, sygnatariusza
aktu unii lubelskiej. Jeden z Drzewiñskich, Feliks, by³ na Uniwersytecie
Wileñskim nauczycielem Adama Mickiewicza i Tomasza Zana. Czê�æ tej
rodziny w 1945r. trafi³a z Kresów na ziemiê g³ubczyck¹).

2.Patrycja Zapotoczna i Magdalena Sozañska z ZSM.
3.Wioletta Krawiec z LO i  Ewelina Marciniszyn z ZSM
 Nauczycielami historii laureatów s¹: dr Bo¿ena Bensz (ZS Babo-

rów), mgr Barbara Styczeñ (ZS Lisiêcice), mgr Stanis³awa Wiciak (I LO
G³ubczyce) i Tomasz Kaliwoda (ZSM G³ubczyce).

Wszystkie prace konkursowe zosta³y przekazane do powiatowego
muzeum. Organizatorzy konkursu gratuluj¹ laureatom i dziêkuj¹ uczniom
i nauczycielom za udzia³ w konkursie. Podziêkowania nale¿¹ siê rów-
nie¿ wspomnianym instytucjom za ufundowanie nagród, cz³onkom
Komisji Konkursowej oraz pracownikom biblioteki miejskiej.

   Zapraszamy  za rok do udzia³u w IV edycji konkursu.
                            Katarzyna Maler, koordynator konkursu
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GRAND PRIX POLSKI SENIORÓW
TAEKWONDO

W dniach 8-10 kwietnia 2011 odby³o siê Grand Prix Polski Se-
niorów ( Turniej Kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski) w Prusz-
czu Gdañskim, którego organizatorem by³ Sportowy Klub Ta-
ekwon-do "An-Do" w Pruszczu Gdañskim. Wystartowa³o ³¹cznie
251 zawodników z 38 klubów. Zawodnicy rywalizowali w syste-
mie z repasa¿em, czyli dwóch przegranych w konkurencjach in-
dywidualnych
uk³adów, walk i
technik specjal-
nych. Zawody
odbywa³y siê na
piêciu polach
walki. Mimo tak
du¿ej liczby za-
wodników oraz
walk zawody od-
bywa³y siê p³yn-
nie. Organizato-
rzy dla widzów i
przyby³ych go-
�ci przygotowa-
³y odrêbn¹ galê, na której zaprezentowali siê finali�ci wybranych
konkurencji. Przerwy miêdzy pojedynkami by³y wype³nione wy-
stêpami dzieciêcej Grupy Tanecznej DV BBS (Dance Vision B-
boys squad). Na uroczystej gali mogli zareprezentowac siê nasi
zawodnicy dostaj¹c siê do fina³u po stoczonych ciê¿kich wal-
kach. Marta Wsiaki wygrywaj¹c swój pojedynek z lubliniank¹
oraz Dawid Wsiaki, który uleg³ Mistrzowi �wiata tej kategorii wago-
wej. Klub Sportowy Taekwondo reprezentowali: Marta Wsiaki I m
walki do 58 kg, Dawid Wsiaki II m walki do 80 kg (foto) Paulina
Szpak III m uk³ady, Dawid Kudryk i Tobiasz Konik oraz  trener

Daniel Jano

W dniu 1 maja 2011r w G³ubczycach odby³o sie II Grand Prix
�l¹ska Polsko Czeskiego. W zawodach startowa³o oko³o 190
zawodników z 16 klubów Polski i Czech. Turniej dedykowany
by³ Beatyfikacji Jana Paw³a II, który uprawia³ sport i umi³owa³
sobie dzieci i m³odzie¿. W trakcie zawodów czynny by³ telebim
i telewizor z uroczysto�ci z Watykanu.

Nasz klub reprezentowali: Szymon
Cie�lik, ktory zdoby³ z³oty medal w
kata indywidualnym,srebrny medal
w kumite-fantomy i br¹zowy medal
w kata dru¿ynowym, Maciej Kowal-
czyk z³oty medal w kata indywidu-
alnym, br¹zowy medal w kata dru-
¿ynowym i br¹zowy medal w kumite
-fantomy, Tymoteusz Tobiasiñski,
br¹zowy medal w kata dru¿ynowym
i w kata indywidualnym, Klaudia

Bociek br¹zowy medal w kumite,Tymoteusz Kotwica br¹zowy
medal w kata indywidualnym, Jakub Patryjach srebrny medal w
kata indywidualnym, Jakub Falkowski br¹zowy medal w kata in-
dywidualnym Alan Orzechowski, Jakub Mielnik, Kinga G¹sior i
Micha³ G¹sior.Zawody przyczyni³y siê do popularyzacji sportu
w �ród dzieci i m³odziezy oraz promocji naszego ragionu.W trak-
cie otwarcia zawodów Budmistrz G³ubczyc oraz Starostka  Krno-
va wrêczyli puchary dla najm³odszych zawodników (foto)oraz
Pose³ Adam Krupa wrêczy³ ufundowany puchar dla naliczniejsze-
go klubu oraz wrêczy³ ufundowane przez Marsza³ka Wojewódz-
twa Opolskiego Tadeuszowi Brudniakowi-trenerowi Zarzewia Prud-
nik i sêdziemu krajowemu Odznaczenie Zas³u¿ony Opolszczy�nie.

                                                                          Janusz Ho³da

II GRAND PRIX
�L¥SKA POLSKO-CZESKIEGO

W dniu 8 maja 2011r w Pozna-
niu odby³y siê I Otwarte Mistrzo-
stwa Wielkopolski w Karate Sho-
tokan.W zawodach startowa³o

120 zawodników z 17 klubów. Nasz klub reprezentowali: Klaudia
Bociek, któa w kata zdoby³a z³oty medal a w kumite br¹zowy
medal,Tymoteusz Tobiasiñski, który w kata zdoby³ srebrny me-
dal a w kumite br¹zowy medal oraz Maciej Kowalczyk, który w
kata zdoby³ z³oty medal i w kumite fantomy równie¿ z³oty medal.
Tego dnia na zawodach nie startowa³ Szymon Cie�lik. W 28 maja
2011r odbêd¹ siê ostatnie w tym sezonie przed wakacjami w Cie-
szynie Miedzynarodowe Zawody w Karate WKF. W tym roku
nasz klub zdoby³ znacznie wiêcej z³otych medali jak w ca³ym ubie-
g³ym roku. Poprzez organizacjê zawodów w G³ubczycach, startach
na zawodach i osi¹gniêtych wynikach sportowych promujemy nasz
region. Jeste�my znani i doceniani jako klub i region przez znaczn¹ czê�c
klubów z ca³ej Polski.

                                                                       Janusz Ho³da

I  OTWARTE
MISTRZOSTWA

 WIELKOPOLSKI
W  KARATE

  SHOTOKAN
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BEZPIECZEÑSTWO PO¯AROWE
OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Problematyka bezpieczeñstwa zabytków by³a omawiana
18.04.2011r na posiedzeniu zespo³u zarz¹dzania kryzysowego
w Urzêdzie Miejskim

Przestrzeganie obowi¹zuj¹cych wymagañ dotycz¹cych zabez-
pieczenia przeciwpo¿arowego obiektów to nie tylko obowi¹zek
prawny, lecz przede wszystkim �wiadome, rozs¹dne oraz daleko-
wzroczne dzia³anie ograniczaj¹ce mo¿liwo�æ powstania po¿aru
oraz zmniejszaj¹ce ewentualne jego skutki. Powszechnie znana
zasada, ¿e ³atwiej zapobiegaæ ni¿ leczyæ sprawdza siê tu w 100%
a obiekty zabytkowe, w tym  kultu religijnego nie wy³amuj¹ siê z
tej oczywistej regu³y.

Z uwagi na wielk¹ warto�æ historyczn¹, spo³eczn¹ i materialn¹
powinny byæ poddane szczególnej ochronie. Ponadto z uwagi
na powy¿sze wielce uzasadnione jest odpowiednie przygotowa-
nie jednostek ratowniczo-ga�niczych w celu szybkiej lokalizacji i
likwidacji powsta³ego po¿aru, przy jednoczesnej minimalizacji
strat spowodowanych akcj¹ ga�nicz¹.

Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpo¿arowej z dnia 24
sierpnia 1991 r. /tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380
z pózn. zm./ w³a�ciciel, zarz¹dca, lub u¿ytkownik budynku, obiektu
lub terenu jest zobowi¹zany za-
pewniæ jego ochronê przeciwpo-
¿arowa poprzez:

- przestrzeganie przeciwpo¿a-
rowych wymagañ budowla-
nych, instalacyjnych i techno-
logicznych,

- wyposa¿enie budynku,
obiektu lub terenu w sprzêt po-
¿arniczy i ratowniczy oraz �rod-
ki ga�nicze,

- zapewnienie osobom przeby-
waj¹cym w budynku bezpieczeñ-
stwo i mo¿liwo�æ ewakuacji,

- przygotowanie budynku obiektu lub terenu do prowadzenia
akcji ratowniczej,

- ustalenie sposobu postêpowania na wypadek powstania po-
¿aru lub innego miejscowego zagro¿enia.

Specyfika obiektów zabytkowych, w tym sakralnych wymaga
w wielu dziedzinach specjalnego podej�cia przy spe³nianiu w/w
obowi¹zków, co jest nieod³¹cznie powi¹zane z konieczno�ci¹
ponoszenia wysokich nak³adów finansowych na zapewnienie
odpowiedniego bezpieczeñstwa po¿arowego. W wielu jednak
przypadkach wystarcz¹ podstawowe zasady,  rozs¹dek i spe³-
nienie wymagañ technicznych instalacji i urz¹dzeñ np. poprzez
okresowe przegl¹dy i konserwacjê .

To teoria, a jak wygl¹da rzeczywisto�æ pokazuj¹ statystyki
szeroko pokazane m.in. podczas konferencji po�wiêconej zabez-
pieczeniu budynków sakralnych i zabytkowych, która odby³a
siê w Dobrzeniu Wielkim 16 kwietnia 2008r. W tabelarycznym
ujêciu �Po¿ary w obiektach dóbr kultury w Polsce w latach 1999-
2007 wg przyczyn ich powstania�do g³ównych przyczyn po¿a-
rów, za wyj¹tkiem celowych podpaleñ (o zgrozo w granicach od
20-42%), zaliczyæ nale¿y nieostro¿no�æ (wgranicach 31-42%) w
tym nieprzestrzeganie podstawowych przepisów ochrony prze-
ciwpo¿arowej przez w³a�cicieli, zarz¹dców jak równie¿ u¿ytkow-
ników przedmiotowych obiektów, a w dalszej kolejno�ci znaj-
duj¹ siê wady urz¹dzeñ i instalacji.

   Z analizy przyczyn po¿arów obiektów dóbr kultury, w wielu
przypadkach poprzez odpowiedni¹ profilaktykê i zachowanie
rozs¹dku mo¿na by³o unikn¹æ niepowetowanych strat .

Zapobieganie to jedno a odpowiednie warunki do prowadze-
nia dzia³añ ga�niczych to drugie.  Mo¿na podaæ kilka elemen-
tów utrudniaj¹cych stra¿akom prowadzenie akcji ga�niczej za-
bytków  a s¹ to w szczególno�ci: z³e warunki dojazdu po¿aro-
wego ograniczaj¹ce mo¿liwo�æ manewrowania pojazdami po-
¿arniczymi, niewystarczaj¹ce zaopatrzenie wodne do zewnêtrz-
nego gaszenia po¿arów, trudno�ci w szybkiej lokalizacji ogni-
ska po¿aru z uwagi na zadymienie i brak widoczno�ci .

 Z powy¿szego wynikaj¹ wnioski do poprawy bezpieczeñ-
stwa po¿arowego zabytków, w tym obiektów sakralnych.

Po pierwsze profilaktyka - dbanie o sprawno�æ instalacji elek-
trycznych, grzewczych, odgromowych oraz u¿ytkowanie obiektu
zgodnie z zasadami bezpieczeñstwa po¿arowego.

Po drugie zastosowanie systemów wczesnego wykrywania
po¿aru, w uzasadnionych przypadkach automatycznych syste-
mów ga�niczych oraz jednoczesnego powiadamiania stra¿y po-
¿arnej o po¿arze.

Po trzecie przygotowanie odpowiednich warunków dla akcji
ga�niczej poprzez zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia w
wodê, dojazdów dla stra¿y po¿arnych czy wyposa¿enie jedno-

stek ratowniczych w technikê termowi-
zyjn¹. Kamera termowizyjna to ju¿ stan-
dard wyposa¿enia stra¿aków w europej-
skich. Dziêki niej mimo silnego zadymie-
nia w budynku bez przeszkód lokalizu-
jemy ogieñ i powierzchnie o podwy¿-
szonej temperaturze. Urz¹dzenie wykry-
wa ciep³o cia³a ludzkiego i potrafi bez-
b³êdnie wskazaæ poszkodowane osoby
w zadymionym pomieszczeniu . Tak wiêc
posiadanie kamery mo¿e ratowaæ ¿ycie
a poprzez prawid³owe ukierunkowane
wody ga�niczej tylko na zlokalizowany
p³omieñ, bezsprzecznie ogranicza straty

spowodowane zalaniem i akcj¹ ga�nicz¹ "po omacku".
Jeste�my przekonani, ¿e w niedalekiej przysz³o�ci tak¿e g³ub-

czycka stra¿ po¿arna do³¹czy do grona jednostek posiadaj¹-
cych to niezwykle przydatne urz¹dzenie.

                  Sporz¹dzi³: st.bryg. mgr in¿. Wies³aw Kopecki

INFORMACJE PP STRA¯Y PO¯ARNEJ

OCHRONA ZABYTKÓW
 Zabytki to istotna czê�æ naszego dziedzictwa narodowego i

kulturowego. Ich ochrona nale¿y do wszystkich w³a�cicieli i
zarz¹dców zabytków oraz do poszczególnych organów w³adzy
publicznej. Powinno�ci w tym zakresie wykonuj¹ równie¿
gminy.

      Urz¹d Miejski w G³ubczycach prowadzi gminn¹ ewiden-
cjê zabytków oraz, co cztery lata, opracowuje gminny program
opieki nad zabytkami. Tutaj równie¿ wykonywane s¹ prace or-
ganizacyjno-planistyczne maj¹ce na celu zapewnienie ochrony
zabytkom na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzyso-
wych. Na obszarze gminy posiadamy 668 obiektów zabytko-
wych (nieruchomych), z tego 109 jest wpisanych do rejestru
zabytków. Tylko na terenie  miasta G³ubczyce znajduje siê 161
obiektów w tym 21 wpisanych do rejestru zabytków.

  Najwiêkszym zagro¿eniem dla zabytków jest ich bezpowrot-
na utrata, do której mo¿e doprowadziæ celowe lub .>>>>
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SPRZEDA¯ LOKALI GMINNYCH
 - ZOSTA£ JESZCZE TYLKO MIESI¥C !!!
Zarz¹dzeniem Nr 1113/09 Burmistrza G³ubczyc z dnia 25

wrze�nia 2009 roku wprowadzone zosta³y nowe zasady udziela-
nia bonifikat od warto�ci rynkowej nieruchomo�ci Gminy G³ub-
czyce sprzedawanych w drodze bezprzetargowej.

Przy sprzeda¿y  najemcom lokali mieszkalnych wynajmowa-
nych przez najemcê przez okres nie krótszy ni¿ 36 miesiêcy usta-
lone jest bonifikata w wysoko�ci:

- 90% od warto�ci rynkowej nieruchomo�ci - przy jednorazo-
wej zap³acie Gminie ceny jej nabycia

- 80 % od warto�ci rynkowej nieruchomo�ci - je¿eli cena za
nabywan¹ nieruchomo�æ zostanie roz³o¿ona na raty.

- 25% od warto�ci rynkowej nieruchomo�ci - je¿eli przedmio-
tem zbycia jest lokal mieszkalny lub jego czê�æ zwolniony przez
dotychczasowego najemcê a sprzeda¿ nastêpuje na rzecz w³a�ci-
ciela lokalu s¹siedniego, który zamierza ten lokal lub jego czê�æ
nabyæ w celu poprawy warunków mieszkaniowych.

Przy sprzeda¿y  lokali mieszkalnych wynajmowanych przez
najemcê przez okres krótszy ni¿ 12 miesiêcy bonifikaty od ceny
sprzeda¿y lokalu mieszkalnego nie przys³uguj¹.

Przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych wynajmowanych przez najem-
cê przez okres powy¿ej 12 m-cy ale krótszy ni¿ 36 m-cy ustala siê
bonifikatê w wysoko�ci 60% warto�ci rynkowej nieruchomo�ci.

Bonifikatê ustalon¹ w podany wy¿ej sposób:
1) zwiêksza siê:
 - o 5% przy równoczesnej sprzeda¿y lokali mieszkalnych we

wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina G³ubczyce ma
swój udzia³ a sprzedaj¹c jednocze�nie na rzecz najemców wszystkie
pozosta³e lokale Gmina przestaje byæ cz³onkiem danej wspólnoty
mieszkaniowej. Przez równoczesn¹ sprzeda¿ lokali rozumie siê sprze-
da¿ dokonan¹ na podstawie umów sprzeda¿y zawartych w tej samej
dacie. Przepis ten stosuje siê równie¿ w przypadku sprzeda¿y ostat-
niego lokalu Gminy we wspólnocie mieszkaniowej.

 - o 9% przy równoczesnej sprzeda¿y najemcom lokali miesz-
kalnych mieszcz¹cych siê w budynkach, stanowi¹cych 100% w³a-
sno�ci Gminy przeznaczonych do sprzeda¿y na terenie so³ectw
bez wzglêdu na czas trwania umowy najmu wed³ug ustaleñ za-
wartych w wieloletnim programie gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem Gminy zatwierdzonym uchwa³¹ Rady Miejskiej ch.

2) zmniejsza siê:
 - o 5% dla najemców lokali mieszkalnych usytuowanych w

budynkach, na remont których w okresie ostatnich 36 pe³nych
miesiêcy kalendarzowych licz¹c od daty z³o¿enia wniosku o na-
bycie lokalu do ostatniego dnia kwarta³u poprzedzaj¹cego datê
zawarcia umowy notarialnej Gmina - jako w³a�ciciel lokali nie
wyodrêbnionych - ponios³a nak³ady na remonty czê�ci wspól-
nych nieruchomo�ci w wysoko�ci powy¿ej 5.000 z³ do 10.000 z³
wed³ug udzia³u procentowego przypadaj¹cego na dany lokal,

 - o 10% dla najemców lokali mieszkalnych usytuowanych w budyn-
kach, na remont którychw okresie ostatnich 36 pe³nych miesiêcy kalenda-
rzowych licz¹c od daty z³o¿enia wniosku o nabycie lokalu do ostatniego
dnia kwarta³u poprzedzaj¹cego datê zawarcia umowy notarialnej Gmina -
jako w³a�ciciel lokali nie wyodrêbnionych - ponios³a nak³ady na remonty
czê�ci wspólnych nieruchomo�ci w wysoko�ci powy¿ej 10.000 z³ wed³ug
udzia³u procentowego przypadaj¹cego na dany lokal,

 - o 5% dla najemców lokali mieszkalnych, w których Gmina w okresie
ostatnich 36 pe³nych miesiêcy kalendarzowych licz¹c od daty z³o¿enia
wniosku o nabycie lokalu do ostatniego dnia kwarta³u poprzedzaj¹cego
datê zawarcia umowy notarialnej wykona³a remont w lokalu mieszkalnym
w wysoko�ci powy¿ej 5.000 z³ do 10.000 z³,

>>>>    OCHRONA ZABYTKÓW
>>>>      nie�wiadome dzia³anie cz³owieka albo oddzia³ywanie

si³ przyrody. Na utratê lub zniszczenie nara¿one s¹ zarówno zabyt-
ki ruchome (dzie³a sztuki, przedmioty u¿ytkowe) jak i nieruchome
(budynki, zespo³y urbanistyczne). Inn¹ grupê stanowi¹ zabytki ar-
cheologiczne. S¹ to, zwykle ukryte pod powierzchni¹ ziemi, pozo-
sta³o�ci egzystencji i dzia³alno�ci cz³owieka, maj¹ce warto�æ histo-
ryczn¹, artystyczn¹ lub naukow¹.

Zabytki te równie¿ nara¿one s¹ na kradzie¿e i nieodwracalne
zniszczenie dokonywane czêsto przez ró¿nych "poszukiwaczy"
którzy, przy pomocy specjalistycznego sprzêtu, penetruj¹ stano-
wiska archeologiczne. Przy tej okazji nale¿y zaznaczyæ, ¿e tego
rodzaju dzia³ania, bez wymaganego pozwolenia, mog¹ byæ trak-
towane jako wykroczenie lub przestêpstwo.

   Kontrolê nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów do-
tycz¹cych ochrony zabytków sprawuj¹ Wojewódzcy Konser-
watorzy Zabytków, którzy m.in. wydaj¹ pozwolenia na badania i
prace przy zabytkach, a tak¿e na poszukiwanie zabytków ukry-
tych lub porzuconych. W przypadku odkrycia przedmiotów mo-
g¹cych byæ zabytkami nale¿y taki fakt zg³osiæ do Opolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (tel. 77 452-44-33) lub
Burmistrzowi Gminn¹ ewidencjê zabytków prowadzi Wydzia³ Ko-
munalno-Inwestycyjny tut. Urzêdu Miasta, gdzie mo¿na uzyskaæ
informacje jakie obiekty zosta³y wpisane do ewidencji.

  Problematyka ochrony zabytków w gminie by³a przedmiotem
narady roboczej w dniu 18.04 br., z udzia³em przedstawicieli Stra-
¿y Po¿arnej, Policji i Urzêdu Miejskiego oraz dr Barbary Piecha-
czek - dyrektor Muzeum Ziemi G³ubczyckiej. Narada mia³a cha-
rakter konsultacyjny w zwi¹zku z aktualizacj¹ gminnego planu
ochrony zabytków.                                       Jan Szramowski

 o 10% dla najemców lokali mieszkalnych, w których Gmina w
okresie ostatnich 36 pe³nych miesiêcy kalendarzowych licz¹c od
daty z³o¿enia wniosku o nabycie lokalu do ostatniego dnia kwar-
ta³u poprzedzaj¹cego datê zawarcia umowy notarialnej wykona-
³a remont w lokalu mieszkalnym w wysoko�ci powy¿ej 10.000 z³.

W przypadku, gdy Gmina ponios³a nak³ady zarówno na re-
mont czê�ci wspólnych nieruchomo�ci, jak i na remont wewn¹trz
lokalu mieszkalnego bonifikatê dla najemcy takiego lokalu zmniej-
sza siê o sumê punktów procentowych ustalon¹ wed³ug zasad
okre�lonych w ust. 2  w zale¿no�ci od wysoko�ci poniesionych
przez Gminê nak³adów.

Zarz¹dzenie to zast¹pione zosta³o uchwa³¹ Nr XL/365/10 Rady
Miejskiej w G³ubczycach z dnia 28 stycznia 2010 roku (Dz. Urz.
Woj. Op. z dnia 12 marca 2010 roku, Nr 29, poz. 427) i obowi¹zuje
od dnia 27 marca 2010 roku w formie prawa miejscowego.

Pierwsza sprzeda¿ wed³ug nowych zasad zosta³a dokonana w
dniu 30 pa�dziernika 2009 roku i do dnia 10 maja 2011 roku we-
d³ug tych zasad Gmina sprzeda³a 103 mieszkania.

Zasady udzielania bonifikat w cenie lokalu wprowadzone  je-
sieni¹ 2009 roku maj¹ zastosowanie do wniosków, które wp³yn¹
do dnia 30 czerwca 2011 roku.

 Dla najemców lokali, którzy z³o¿¹ wnioski o wykup po tym
terminie ustalona zosta³a bonifikata w wysoko�ci 50%

Wed³ug stanu na dzieñ 10. 05.2011r.  w trakcie realizacji jest
jeszcze 52 wniosków. Wszystkich zainteresowanych nabyciem
lokali od Gminy  prosimy o z³o¿enie wniosków w ww. terminie.

Jednocze�nie informujemy, ¿e w chwili obecnej nie s¹ prowa-
dzone prace maj¹ce na celu zmianê ww. uchwa³y wobec czego
bonifikata zmniejszy siê tylko do 50%.

                                     Opracowa³a: Jadwiga Królikowska
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OKNA energooszczêdne, z drewna
klejonego, sosnowego, mahoniowego
TARCICÊ
surow¹, suszon¹ i impregnowan¹
nieobrzynan¹ i obrzynan¹,
krawêdziaki, belki,
 deski pod³ogowe,
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Dy¿ury redakcji: �roda od  8.00 - 14.00, czw. od 12.00 do 14.00.
Materia³y zamówione i niezamówione przyjmujemy

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

Redakcja nie ponosi odpowiedzialno�ci za nades³ane
 i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania i

redagowania  tekstów i zmiany tytu³ów;
dyskietek, p³yt CD, zdjêæ nie zwracamy.

Nie odpowiadamy za tre�æ zamieszczonych og³oszeñ i reklam.
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Bródka s.Magdaleny
G³-ce 30.04.11 10,10

4200-60

Bytomska Hiacynta
c.Kingi T³ustomosty

22.04.11 15,30 3400-54

Duda Ksawery
s.Magdaleny Kietrz

7.04.11 13,25 2400-50

Dziaduch Ania
c.Moniki G³-ce

7.04.11 8,30 3750-56

Furman Artur
s.Katarzyny Branice

29.04.11 19,05 3700-56

 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.

BURMISTRZOWI G£UBCZYC
JANOWI  KRÓWCE

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia
i kondolencje z powodu �mierci

OJCA

sk³adaj¹
Radni Rady Miejskiej

 Pracownicy Urzêdu Miejskiego

INFORMACJA
DLA OSÓB W KRYZYSIE EMOCJONALNYM

 TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y

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

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

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

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

 i inne emocjonalnie trudne sytuacje ¿yciowe.

G£OS G£UBCZYC  Z DOSTAW¥  DO DOMU
Je�li nie chcesz  "polowaæ" w sklepach na G³os G³ubczyc,

mo¿esz mieæ dostawê do domu (równie¿ za granicê) w wersji
elektronicznej,  prze�lij swój adres e-mail na adres redakcji:

janwac@o2.pl
 GG w  wersji elektronicznej  w pliku  PDF zajmuje ok. 2

MB, ca³y  w kolorze,  dotrze wcze�niej
ni¿ wersja papierowa do sklepów.
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KADR Studio
Fotograficzno -

Filmowe
 Janusz Baczkur,

G³ubczyce,
Grunwaldzka 2,
77 / 485- 31- 07,

662 065 354

Serdecznie Witamy

31  Nowych

Mieszkañców Ziemi

G³ubczyckiej,

urodzonych w kwietniu

w Szpitalu Powiatowym

w G³ubczycach,

Rodzicom Gratulujemy! Jurczak Wiktoria
c.Eweliny G³-ce

28.04.11 9,00 3900-57

Jurgowian Mi³osz
s.Jolanty T³ustomosty
6.04.11 21,45 2400-51

Kopaniecki Antoni
s.Renaty

29.04.11 14,55 3670-55

Krzysztofek Zuzanna
c.Marty Kietrz

27.04.11 9,30 3900-58

Lechoszest Ksawery
s.Agnieszki Baborów

4.04.11 15,35 3150-54

Lipiñski Dawid
s.Natali Grobniki

21.04.11 15,00 3200-54

Mazurek Aleksander
s.Anny G³-ce

21.04.11 23,15 4650-62

Mirga Damian
s.Angeliki G³-ce

24.04.11 17,40 2600-51

Mirga
s.Iwony G³-ce

9.04.11 20,05 3150-53

Orlik
s.Katarzyny Rudy

26.04.11 1,30 2600-54

Przysiê¿nik Paulina
c.Kamili Debrzyca

11.04.11 8,35 3000-54

Przysucha Malwina
c.Anity Pietrowice

10.04.11 12,00 2850-54

Raczyñski Micha³
s.Malwiny Rac³awice �l.
28.04.11 8,45 3350-55

Rak Oskar
s.Lucyny G³-e

24.04.11 16,05 4000-60

Rubczyñski Pawe³
s Justyny G³-ce

25.04.11 3,05 3600-53

Stec s. Katarzyny
Dzieæmarów

3.04.11 22,05 3600-55

Sywulak Ja�mina
c.Anety G³-ce

21.04.11 8,30 3160-55

Toporowski Micha³
s.Ewy Wojnowice

25.04.11 11,10 2750-53

Urdañski s.Magdaleny
Pomorzowice

28.04.11 9,45 4150-60

Wi�niewski Jakub
s.Ma³gorzaty Kietrz

13.04.11 8,35 2500-52

Wysocki Bart³omiej
s.Agaty G³-ce

13.04.11 0,05 3600-54

Zacharko Sebastian
s.Joanny Boboluszki

2.04.11 15,35 3750-57

Zuchlke Miko³aj
s.Ma³gorzaty Kietrz

5.04.11 10,15 3830-57
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 PIERWSZY  TURNIEJ,
PIERWSZE STRZA£Y NA BRAMKÊ,

PUCHARY  Z  R¥K  BURMISTRZA, POS£A , MINISTRA


