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UCHWA£A NR VI/40/11Rady Miej-
skiej  w G³ubczycach z dnia 16.02. 2011
r. o zamiarze przekszta³cenia Gimnazjum
Nr 1 w G³ubczycach

   Na podstawie art. 5 c  pkt 1 oraz art. 59
ust. 6  ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991r. o sys-
temie o�wiaty (t.j.Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.
2572 z pó�n. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§ 1  1. Z dniem 01 wrze�nia 2011r. zamie-
rza siê przekszta³ciæ Gimnazjum Nr 1 im.
M. Curie Sk³odowskiej  w G³ubczycach
poprzez utworzenie w nim oddzia³ów inte-
gracyjnych oraz  oddzia³ów zamiejsco-
wych w Pietrowicach  (w siedzibie Zespo-
³u Szkó³ w Pietrowicach).

2. W roku szkolnym 2011/2012 oddzia³y
zamiejscowe obejmowaæ bêd¹ jedynie kla-
sy I, a w roku szk. 2012/2013 klasy I i II.

§ 2 Uchwa³a podlega og³oszeniu na ta-
blicach informacyjnych Urzêdu oraz prze-
kszta³canej szko³y.

§ 3 Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi G³ubczyc.

§ 4 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem-
podjêcia.

UCHWA£A  Nr VI/36/11Rady Miej-
skiej w G³ubczycach z dnia 16.02.2011r.
w sprawie:    zamiaru stopniowej  likwida-
cji   Gimnazjum nr 2 z Oddzia³ami Inte-
gracyjnymi im. J. Kochanowskiego   w
G³ubczycach

   Na podstawie art. 5 c  pkt 1 oraz art. 59
ust.1  ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991r. o sys-
temie o�wiaty (t.j.Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.
2572 z pó�n. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§  1 1. Zamierza siê zlikwidowaæ  Gimna-
zjum nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi   im.
J. Kochanowskiego w G³ubczycach.

2.Rozpoczêcie likwidacji nast¹pi z dniem
1.09.2011r. poprzez brak naboru uczniów do kl. I.

3. Struktura organizacyjna Gimnazjum nr
2 z Oddzia³ami Integracyjnymi  im. J. Ko-
chanowskiego obejmowaæ bêdzie:

    - w roku szkolnym 2011/2012 klasy II i
III (wszystkie dotychczasowe klasy I i II )

    - w roku szkolnym 2012/2013 klasy III
(wszystkie dotychczasowe klasy I ).

4. Postêpowanie likwidacyjne zostanie
zakoñczone z dniem 31.08.2013r., tj. po
ukoñczeniu  szko³y przez dotychczaso-
wych uczniów klas I.

§  2 Uczniom likwidowanego Gimnazjum
zapewnia siê bezp³atny dowóz oraz mo¿li-
wo�æ kontynuowania nauki w:

- Oddzia³ach Zamiejscowych  Gimna-
zjum Nr 1 w Pietrowicach dla uczniów z
obwodu   Szko³y Podstawowej w Pietro-
wicach oraz Szko³y Podst. w Zopowych,

- Gimnazjum w Bogdanowicach  dla
uczniów z obwodu  Szko³y Podstawowej

 w Bogdanowicach,

- Gimnazjum nr 1 w G³ubczycach dla
pozosta³ych uczniów z obwodu Gimna-
zjum nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi w
G³ubczycach, z tym, ¿e w  roku szk. 2011/
2012 jedynie w zakresie klas I, a w roku
szkolnym 2012/2013 w zakresie klas I i II.

§3 O zamiarze likwidacji  informuje siê
rodziców uczniów likwidowanego gimna-
zjum oraz  Opolskiego Kuratora  O�wiaty.

§4 Uchwa³a podlega og³oszeniu na ta-
blicach informacyjnych Urzêdu oraz Gim-
nazjum nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi
im. J. Kochanowskiego w G³ubczycach.

§5 Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi G³ubczyc.

§ 6 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia.

UCHWA£A NRVI/37/11Rady Miej-
skiej  w G³ubczycach z dnia16.02.2011
r. o zamiarze przekszta³cenia Szko³y
Podstawowej w Grobnikach

  Na podstawie art. 5 c  pkt 1, art. 59 ust.
6 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze-
�nia 1991r. o systemie o�wiaty (t.j.Dz.U. z
2004r. Nr 256, poz. 2572 z pó�n. zm.) uchwa-
la siê, co nastêpuje:

§ 1 1. Z dniem 31.08.2011r. zamierza siê
przekszta³ciæ  Szko³ê Podstawow¹ w Grob-
nikach im. M. Konopnickiej obejmuj¹c¹
klasy I- VI oraz oddzia³y przedszkolne
poprzez likwidacjê  klas IV-VI.

2.Uczniom likwidowanych klas IV-VI za-
pewnia siê bezp³atny dowóz oraz mo¿liwo�æ
kontynuowania nauki w Szkole Podstawo-
wej Nr 2 im. J. Korczaka w G³ubczycach.

§ 2 O zamiarze przekszta³cenia informuje
siê rodziców uczniów przekszta³canej szko-
³y oraz Opolskiego Kuratora O�wiaty.

§ 3 Uchwa³a podlega og³oszeniu na ta-
blicach informacyjnych Urzêdu oraz prze-
kszta³canej szko³y.

§ 4 Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi G³ubczyc.

§ 5 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia.

UCHWA£A NR VI/38/11Rady Miej-
skiej w G³ubczycach z dnia 16.02.2011
r. o zamiarze przekszta³cenia Szko³y
Podstawowej w Klisinie

  Na podstawie art. 5 c  pkt 1, art. 59 ust.
6 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze-
�nia 1991r. o systemie o�wiaty (t.j.Dz.U. z
2004r. Nr 256, poz. 2572 z pó�n. zm.) uchwa-
la siê, co nastêpuje:

§ 1 1. Z dniem 31.08.2011r. zamierza siê
przekszta³ciæ  Szko³ê Podstawow¹ w Kli-
sinie  im. K. Makuszyñskiego obejmuj¹c¹
klasy  I-VI oraz oddzia³y przedszkolne
poprzez likwidacjê  klas IV-VI.

 2.Uczniom likwidowanych klas IV-VI
zapewnia siê bezp³atny dowóz oraz mo¿-

liwo�æ  kontynuowania nauki w Szkole
Podstawowej  w Lisiêcicach wchodz¹cej w
sk³ad Zespo³u Szkó³ w Lisiêcicach.

§ 2  O zamiarze przekszta³cenia informu-
je siê rodziców uczniów przekszta³canej
szko³y oraz Opolskiego Kuratora O�wiaty.

§ 3 Uchwa³a podlega og³oszeniu na ta-
blicach informacyjnych Urzêdu oraz prze-
kszta³canej szko³y.

§ 4 Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi G³ubczyc.

§ 5 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia.

UCHWA£A NR VI/39/11Rady Miej-
skiej  w G³ubczycach z dnia 16.02.2011 r.

o zamiarze przekszta³cenia Szko³y Pod-
stawowej w Zopowych

 Na podstawie art. 5 c  pkt 1, art. 59 ust. 6
oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze�nia
1991r. o systemie o�wiaty (t.j.Dz.U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z pó�n. zm.) uchwala siê,
co nastêpuje:

§ 11. Z dniem 31.08.2011r. zamierza siê
przekszta³ciæ  Szko³ê Podstawow¹ im. M.
Kopernika  w Zopowych  obejmuj¹c¹  kla-
sy  I- VI oraz oddzia³y przedszkolne po-
przez likwidacjê  klas IV-VI.

 2. Uczniom likwidowanych klas IV-VI
zapewnia siê bezp³atny dowóz oraz mo¿li-
wo�æ   kontynuowania nauki w Szkole Pod-
stawowej  w Pietrowicach wchodz¹cej w
sk³ad   Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach.

§ 2 O zamiarze przekszta³cenia informuje
siê rodziców uczniów przekszta³canej szko-
³y oraz Opolskiego Kuratora O�wiaty.

§ 3 Uchwa³a podlega og³oszeniu na ta-
blicach informacyjnych Urzêdu oraz prze-
kszta³canej szko³y.

§ 4 Wykonanie uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi G³ubczyc.

§ 5 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem
podjêcia.

Uchwa³y w ca³o�ci na  stronie
 internetowej   www.glubczyce.pl

OD REDAKCJI
W poprzednim G³osie G³ubczyc na tej

stronie drukowali�my artyku³
 �FINANSOWANIE  ZADAÑ O�WIA-

TOWYCH W GMINIE G£UBCZYCE�
 autorów  znanych redakcji, mianowicie

burmistrza Jana Krówki i dyr. ZOKiS Stani-
s³awa Krzaczkowskiego - wobec tego dla
redakcji  nie by³ to anonim, a tylko przez
niedopatrzenie tekst nie podpisany.

W lutym redakcja otrzyma³a dwa inne tek-
sty  (jeden na CD) dotycz¹ce o�wiaty, oby-
dwa  nieznanych  redakcji autorów, ani
nadawców, bez piecz¹tek ani  sygnatury -
st¹d potraktowane jako anonimy.

 Zainteresowanych przepraszam.
                                               Jan Wac



Marzec 2011 nr3/2134

Panie  Burmistrzu !
J.Wac - W ostatnich czasach  w mediach,  i nie tylko,  przewi-

jaj¹ siê takie terminy jak, kryzys na  rynku gospodarczym,
kryzys finansów publicznych, deficyt bud¿etowy, dziura bud¿e-
towa w odniesieniu do wielkich miêdzynarodowych, �wiatowych,
europejskich korporacji gospodarczo-finansowych jak i gmin
czy powiatów oraz przedsiêbiorców na krajowym podwórku.

Jak postrzega Pan nasz¹ gminê, kondycjê jej finansów szcze-
gólnie w kontek�cie protestów dotycz¹cych o�wiaty, tym bar-
dziej, ¿e to Pan przyjmowa³  pikietê w dniu 4.02.2011 r.  pod
nieobecno�æ burmistrza Jana Krówki.

Jakie dzia³ania, decyzje ekonomiczne s¹ konieczne lub wska-
zane profilaktycznie,  by za  kilka lat nie by³o tragicznej sytu-
acji finansowej .

 M. M.  Rozpocz¹³ Pan, jak wielki komentator - obserwator tego
co siê dzieje na �wiecie w kraju i na lokalnym podwórku, od
szerokich ogólnych  pojêæ. Zgadzam siê, ¿e w dzisiejszym inte-
gruj¹cym siê �wiecie i jednocz¹cej siê Europie, gospodarka i fi-
nanse, dochody i wydatki, tworz¹ wielkie naczynia po³¹czone, w
których wystêpuj¹ równie¿ wielkie przep³ywy towarów, finan-
sów i ludzi itp. Rz¹dz¹ nimi prawa ekonomii, socjologii, demogra-
fii, fizyki te¿ i inne, na które nie mamy wp³ywu.  Uwa¿am, ¿e nasza
gmina  nie jest odizolowana od tych wielkich  zjawisk, jeste�my
te¿ �wiadkami tego jak radz¹ sobie przedsiêbiorcy na naszym
rynku lokalnym, w nawi¹zaniu do sytuacji ogólnoeuropejskiej,
chocia¿ gmina  ma równie¿ w³asne lokalne problemy i do tych
chcia³bym  siê odnie�æ.

  Zacznê od o�wiaty, ta by³a nag³a�niana najmocniej i jest nie-
rozerwalnie zwi¹zana z bud¿etem, zjawiskiem deficytu i dziury
bud¿etowej. Zjawisko reformowania o�wiaty i likwidowania szkó³
nie jest naszym wynalazkiem. Zajrza³em do pracy magisterskiej
mojego ojca "Stan i rozwój szkolnictwa podstawowego w powie-
cie g³ubczyckim w latach 1945-1970"  W "najlepszym" okresie w
gminie by³o 28 szkó³ podstawowych tj. w roku szkolnym 1947/8.
Pierwsza likwidacja szko³y  mia³a miejsce w Dobieszowie w roku
szk. 1948/49 kiedy dzieci "przeniesiono" , bo dowo¿enia nie by³o,
do szko³y w Mokrem. Proces ³¹czenia szkó³ i likwidacji trwa³ przez
nastêpne lata  niezale¿nie od ustroju. Ostatnie szko³y zamkniêto
w Zawiszycach, Debrzycy i w Równem w rok po remoncie stra¿-
nicy Wojsk Ochrony Pogranicza na szko³ê. Nie wytykam tego
ich autorom, dobrze, ¿e takie decyzje podjêli. Dzi� nikt nie mówi,
¿e nies³uszne, podobnie jak o pozosta³ych prawie 20 zlikwidowa-
nych szko³ach. Ogólne przyczyny wszêdzie by³y podobne (wspól-
ne) - demografia i celowo�æ wydatkowania publicznych pieniê-
dzy na szko³y w których klasy mia³y  ilo�ci uczniów, zbli¿one do
dzisiejszych (w Kisinie w kl.V- 2 uczniów, a w Grobnikach - 5
uczniów).  Utrzymywanie dwóch szkó³ je�li mo¿na wszystkich
pomie�ciæ w jednej , te¿ nie wydaje siê racjonalne. Odnosz¹c to
do bie¿¹cych wydarzeñ dziwiê siê tylko autorom takich decyzji,
¿e jako� jakby tego nie rozumieli a mo¿e zapomnieli i teraz czaj¹
siê za plecami niezadowolonych rodziców, nauczycieli  i niena-
wistnie ich podjudzaj¹ próbuj¹c wykorzystaæ wydarzenia do
swoich politycznych celów. Najbardziej uderzaj¹ce i ¿enuj¹ce w
tej pikiecie  by³o wykorzystywanie dzieci i m³odzie¿y we wspól-
nym froncie z nauczycielami i rodzicami do nienawistnego pu-
blicznego obra¿ania w³adzy, wspólnie wykrzykuj¹c   - "z³odzieje,
z³odzieje, z³odzieje". Czy  to te¿ funkcja  wychowawcza szko³y i
rodziców? Mam w¹tpliwo�ci, bo o  ile z zarzutami s³ownymi mo¿-
na polemizowaæ, to ju¿ z g³o�nym biciem w bêben i takimi obra�-
liwymi okrzykami trudno, a zw³aszcza ze stwierdzeniami, ¿e w³a-
dza dzieci ze szko³y wyrzuca co jest poni¿ej jakiejkolwiek krytyki.

ROZMOWA Z WICEBURMISTRZEM MARIUSZEM MROZEM
.Je�li chodzi o zarzuty s³owne spróbujê ustosunkowaæ siê do
niektórych - odtwarzam  je z pamiêci - np. "¿e decyzja o zlikwido-
waniu szkó³ zapad³a du¿o wcze�niej". To prawda bo w "Strategii
rozwoju gminy G³ubczyce" z 2001r.  przyjêtej  do roku 2015  zapla-
nowano na inwestycje w o�wiacie  w ci¹gu 15 lat wydaæ kwotê
6.970.500 z³.  (podczas gdy wydatki inwestycyjne podane przez
ZOKiS w  ostatniej kadencji, a  przedstawione w listopadowym
G³osie G³ubczyc znane  równie¿ pikietuj¹cym  wynios³y - 4 670
969,00 z³). W tej "Strategii rozwoju" np. na  prace remontowe w
Szkole Podstawowej w Klisinie nie przewidziano ani z³otówki.
Inny zarzut, ¿e "demografia i rosn¹ce koszty utrzymania szkó³ to
nie tylko problem naszej gminy". To równie¿ prawda, mówi³ te¿  o
tych sprawach  pose³ Adam Krupa w wywiadzie dla TVG, ¿e
"przez kraj przelewa siê fala�" �."¿e systemy emerytalny i o�wia-
towy  wymagaj¹ zmian, a dok³adniej ich systemy finansowania,
�.., ¿e wspólnym mianownikiem w tych sprawach jest demogra-
fia �., ¿e istnieje  potrzeba racjonalnej gospodarki finansami
publicznymi  �, ¿e do 38 so³ectw  z których dzieci ju¿  s¹  dowo-
¿one do szkó³ dojd¹ jeszcze Zopowy, Klisino i Grobniki i tylko te
dzieci bêd¹ doje¿d¿aæ, bo inne nawet do tych planowanych do
likwidacji i tak doje¿d¿a³y do tej pory, �.. pytano, co z nauczycie-
lami i dzieæmi? - Ja mam te¿ takie pytanie - a co sta³o siê z dzieæmi
i nauczycielami tamtych zlikwidowanych ok. 20 szko³ach?   Pytali
te¿ pikietuj¹cy  o troskê o dzieci w wieku 7-12 lat.   Po  sesji z 16
lutego  wiadomo ju¿, ¿e zostan¹ w swoich szko³ach. Pada³y te¿
pytania na sesji, co Burmistrz zrobi³ dla oszczêdno�ci w bud¿ecie
gminy  i obni¿enia kosztów gminnych. Burmistrz Jan Krówka i
dyr. ZOKiS St. Krzaczkowski odpowiadali  na nie na sesji mówi¹c
m.in. o  ograniczaniu etatów w Urzêdzie Miejskim, jednostkach
organizacyjnych Gminy G³ubczyce, ³¹czeniu spó³ek. Wypowie-
dzi te dostêpne s¹ w internecie na stronie www.tvglubczyce.pl .
Planowane zamierzenia w zakresie reformy o�wiaty w Gminie G³ub-
czyce nie s¹ odosobnione, boryka siê z  nimi wiele innych samo-
rz¹dów czego potwierdzeniem jest tre�æ  artyku³u z  Gazety Praw-
nej nr 35 (2921) z 21 lutego 2011 która podaje  "6 sposobów na
obni¿enie kosztów zwi¹zanych z prowadzeniem szkó³". Gazeta
Prawna radzi - 1. Zwiêksz liczbê sze�ciolatków w szko³ach.  2.
Ma³e szko³y przeka¿ stowarzyszeniom. 3. £¹cz klasy i ograniczaj
zatrudnienie. 4. Zatrudnij nauczycieli na pó³tora etatu. 5. £¹cz
placówki szkolne w wiêksze zespo³y. 6. Zlikwiduj szko³ê i zapew-
nij dowóz uczniów. Jak widaæ wielkiej filozofii tu nie ma, nie mo¿-
na tylko zapominaæ o ekonomii i ka¿dy samorz¹d je�li dostanie
�rodki które pokryj¹ w 100 % wydatki na o�wiatê w ¿aden spo-
sób nie przyczyni siê do likwidacji jakiejkolwiek szko³y. Niestety
tak nie jest. W ostatnich 4 latach do³o¿yli�my do wydatków na
o�wiatê oprócz subwencji z bud¿etu pañstwa ponad 16 mln z³o-
tych, a w 2011 roku do³o¿ymy kolejne 5 mln. Trzeba pamiêtaæ,  ¿e
Gmina G³ubczyce to ponad 26 tys. mieszkañców którzy maj¹ ró¿-
ne potrzeby i wydatki i nie mo¿e byæ tak, ¿e preferuje siê jednych
kosztem drugich zw³aszcza kiedy s¹ sposoby na unikniêcie do-
datkowych wydatków z bud¿etu bez wiêkszego uszczerbku dla
dzieci ucz¹cych  siê w tych  "likwidowanych "szko³ach . A dzieci
powinny byæ tu najwa¿niejsze, ale niestety okaza³o siê inaczej co
jest tym bardziej przykre .

Koñcz¹c w¹tek o�wiaty chcia³em dopowiedzieæ, ¿e pomijaj¹c
aspekt ekonomiczny podejmowanych dzia³añ, zmiana przepisów
ustawy o finansach publicznych wszystkim,  pocz¹wszy od struk-
tur pañstwowych, nakazuje oszczêdzaæ, wdra¿aæ plany reformy
finansów, ale co najistotniejsze nie pozwala w najbli¿szych latach
wydawaæ wiêcej ni¿ wynosz¹ przychody bie¿¹ce,>>>>str.5 >>.
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SPO£ECZNY KOMITET OBRONY SZKÓ£
 Szko³a to skomplikowana instytucja. Ma wiele misji do wy-

pe³nienia i ró¿norodne cele do osi¹gniêcia. Grupuje uczniów,
czêsto o odmiennych potrzebach. Za nimi stoi jeszcze wiêksza
rzesza - rodzice, których oczekiwania bywaj¹ bardzo ró¿norod-
ne.  Nauczyciele to kolejny  zespó³ ludzi zainteresowanych szko³¹.
Dla nich szko³a to przede wszystkim zak³ad pracy. Ale równie¿
miejsce wykonywania obowi¹zków o ogromnej wadze spo³ecz-
nej. Ró¿ne grupy osób mog¹ mieæ bardzo ró¿ne oczekiwania
wzglêdem szko³y, zw³aszcza tej prowadzonej przez jednostkê sa-
morz¹du terytorialnego jak¹ jest Gmina.

Corocznie likwidowanych jest kilkaset  ma³ych wiejskich szkó³.
Co roku w lutym w wielu gminach radni, wójtowie i burmistrzo-
wie zmuszeni s¹ do podejmowanie decyzji o zamiarze likwidacji
ma³ych wiejskich szkó³. S¹ to dla nich najtrudniejsze decyzje,
wymuszone demografi¹. Ka¿dy z nich zdaje sobie sprawê, ¿e
szko³a na wsi jest najwa¿niejsz¹ instytucj¹ publiczn¹, nie tylko
miejscem edukacji dzieci, ale o�rodkiem kultury.

Tymczasem liczba dzieci nadal spada, nauczyciele awansuj¹,
gminy nie wiedz¹ co maj¹ robiæ, bo ich najwiêkszym obci¹¿e-
niem jest o�wiata, wiêc likwidacja to czasem akt desperacji. Na-
le¿y zdaæ sobie sprawê, ¿e ten proces bêdzie postêpowa³, mo¿e-
my siê jedynie zastanowiæ jak go zminimalizowaæ i z³agodziæ. W
zwi¹zku z tym nale¿y zadaæ sobie pytanie, kto tak naprawdê
odpowiedzialny jest za wykszta³cenie dzieci? Odpowied� jest
prosta - to rodzice odpowiadaj¹ za wykszta³cenie dzieci, a wszy-
scy inni ludzie, w tym do tego powo³ane instytucje powinny ich
w tym dzia³aniu wspomagaæ.

  To w³a�nie rodzice i inni mieszkañcy wsi ( w tym nauczyciele)
powinni zak³adaæ stowarzyszenia wy³¹cznie po to, by ratowaæ
likwidowan¹ placówkê. Za³o¿one stowarzyszenie stanowi o wy-
j¹tkowo�ci danej wsi. Wp³ywa pozytywnie na motywacjê rodzi-
ców, daje im mo¿liwo�æ znacznego wp³ywu na funkcjonowanie
placówki. Obecno�æ szko³y stowarzyszeniowej u³atwia trans-
formacjê w so³ectwie, daje wiarê ludziom w to, co sami chc¹
zrobiæ i aktywnym daje impulsy do dzia³ania. Stowarzyszenia na

terenie naszej Gminy w praktyczny sposób przedstawiaj¹ sens
funkcjonowania spo³eczeñstwa obywatelskiego. Gmina nasza
nie mog³a nakazaæ przejêcia szko³y przez lokaln¹ spo³eczno�æ.
Rok temu zaproponowano reformê ma³ych wiejskich szkó³ pod-
stawowych w naszej Gminie, poprzez utworzenie publicznych
szkó³ podstawowych przez stowarzyszenia danych miejscowo-
�ci. Gminie zale¿a³o, aby szko³a by³a jak najbli¿ej dziecka, wiêc
usilnie namawia³a i deklarowa³a pomoc przy powstawaniu sto-
warzyszeñ. W³adze Gminy nigdy nie utrudnia³y rozwoju stowa-
rzyszeñ w zakresie o�wiaty i aby osi¹gn¹æ porozumienie prowa-
dzony by³ bardzo trudny dialog z nauczycielami i spo³eczeñ-
stwem zainteresowanych so³ectw. Ustalono, ¿e Gmina przeka-
zywaæ bêdzie dotacjê finansow¹ mieszkañcom (cz³onkom sto-
warzyszenia) na poziomie �redniego kosztu utrzymania ucznia
danego typu szko³y, dla której Gmina jest organem prowadz¹-
cym. Kompromis ze strony nauczycieli polega na tym, ¿e trac¹
uprawnienia z tytu³u Karty Nauczyciela. Rachunek jest prosty.
Oddanie szkó³ stowarzyszeniom powoduje obni¿enie wydatków
na ucznia w szko³ach prowadzonych przez jednostki samorz¹du
terytorialnego. Niestety, poza pozytywn¹ inicjatyw¹ spo³eczeñ-
stwa so³ectwa Bogdanowice gdzie utworzone zosta³o publiczne
gimnazjum stowarzyszeniowe, inne spo³eczno�ci w którch by³y
zagro¿one likwidacj¹ szko³y, nie wykaza³y ¿adnej inicjatywy przy
tworzeniu stowarzyszeñ. Dzisiaj na temat szko³y w Bogdanowi-
cach nie rozmawiamy, a szko³a ta bardzo dobrze sobie radzi.
Przyk³adem prawid³owego kierunku drogi ku spo³eczeñstwu
obywatelskiemu by³o wcze�niejsze utworzenie Publicznej Szko-
³y Podstawowej w Go³uszowicach. Na przyk³adzie tych dwóch
szkó³ wyra�nie widaæ, ¿e prawo o�wiatowe w zakresie likwidacji
czy przekazywania na podstawie art. 5g szkó³, powinno zostaæ
zweryfikowane w taki sposób, aby spo³eczno�æ danej miejsco-
wo�ci mog³a powiedzieæ, ¿e to NASZA SZKO£A.

Za³¹czam zestawienie wysoko�ci �rednich wynagrodzeñ na-
uczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szko³ach prowadzonych przez nasz¹ Gminê

Przewodniczacy Rady Miejskiej     Kazimierz Naumczyk

Wysoko�ci �rednich wynagrodzeñ nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szko³ach
 prowadzonych przez jednostkê samorz¹du terytorialnego od dnia 1 wrze�nia 2010

Lp. Stopnie awansu zawodowego     Wska�niki         �rednie wynagrodzenie         Liczba etatów
  1. nauczyciel sta¿ysta                     100 %                  2446.32                                      5,22
  2. nauczyciel kontraktowy                   111 %                  2715,97                                     43,38
  3. nauczyciel mianowany                     144%                        3523,42                                     50,18
  4. nauczyciel dyplomowany                184 %                       4502,15                                   153.38

>>>ze str.4 dok.>>>   które musz¹ pokryæ wydatki bie¿¹ce. Do-
datkowo planowane jest  wprowadzenie obwarowania, i¿ defi-
cyt bud¿etowy nie bêdzie móg³ wynie�æ wiêcej ni¿ kilka procent.
To powoduje  wielkie zaciskanie pasa przy wydawaniu �rodków,
gdy¿ zad³u¿anie z przeznaczeniem  na wydatki bie¿¹ce nie bêdzie
mog³o mieæ miejsca. Przywo³am tutaj w skrócie wydatki na które
Gmina musi znale�æ �rodki, gdy¿ bez tych �wiadczeñ nikt sobie
nie wyobra¿a ¿ycia w naszych czasach - o�wietlenie ulic, utrzy-
manie czysto�ci, od�nie¿anie, utrzymanie zieleni, remonty bie-
¿¹ce dróg, chodników, placów . Kto� musi obs³u¿yæ petentów
którzy  odwiedzaj¹ Urz¹d  i za³atwiaj¹ sprawy z bardzo szerokie-
go zakresu. Czy kto� sobie wyobra¿a, ¿e wy³¹czymy lampy w
porze nocnej, nie za³atamy dziur w ulicach, nie pozamiatamy
chodników, Urz¹d otworzymy mo¿e na 3-4 godziny,  a co z pozy-
skiwaniem �rodków z Unii Europejskiej na zadania na które ni-
gdy nie by³oby nas staæ a które  wymagaj¹ udzia³u w³asnego .
Ponadto spadaj¹ wp³ywy do bud¿etu m.in. z podatku dochodo-
wego, gdy¿ firmom pospada³y zyski i tych podatków nie p³ac¹.

W naszym mie�cie widaæ ile stoi pustych lokali u¿ytkowych, co
kiedy� by³oby nie do pomy�lenia, a to nie nakrêca  spirali dzia-
³alno�ci gospodarczej i w konsekwencji uderza w bud¿et gminy
. Zagada³em siê dzisiaj na temat o�wiaty, a z niego wyp³ynê³y
tematy bardziej ogólne pokazuj¹ce wp³yw sytuacji w �wiecie,
Europie, które przek³adaj¹ siê na sytuacjê w kraju i w Gminie a w
konsekwencji na bud¿et i zmuszaj¹ do ciêæ finansowych samo-
rz¹dy . Dzisiaj ze wzglêdu na ograniczenia nie poruszê innych
tematów, mam nadziejê, ¿e ten tekst pozwoli mieszkañcom zapo-
znaæ siê z uwarunkowaniami, które wp³ywaj¹ zarówno bezpo-
�rednio jak i po�rednio na nasze lokalne ¿ycie i na nasze finanse.
Do tematów bardziej lokalnych wrócimy w kolejnym numerze .

J.W. - Proszê zatem w dwóch s³owach powiedzieæ o tym o
czym porozmawiamy w najbli¿szym czasie?

M.M. - My�lê ¿e po uchwaleniu bud¿etu w miesi¹cu styczniu
mo¿emy przekazaæ mieszkañcom informacjê o zadaniach, które
bêd¹ wykonywane w 2011 r. i na jakie trudno�ci z nimi zwi¹zane
musz¹ byæ przygotowani.     J.Wac - Dziêkujê za rozmowê .



Marzec 2011 nr3/2136

 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.

 UCHWA£A NR VI/42/2011    RADY MIEJSKIEJ
z dnia  16 lutego 2011r. w sprawie stypendiów sportowych oraz
nagród i wyró¿nieñ przyznawanych przez Gminê G³ubczyce za
wysokie wyniki we wspó³zawodnictwie sportowym (skrót)

§1 Na zasadach okre�lonych niniejsz¹ uchwa³¹ mog¹ byæ przy-
znawane stypendia, nagrody oraz wyró¿nienia zawodnikom osi¹-
gaj¹cym wysokie wyniki sportowe w miêdzynarodowym lub kra-
jowym wspó³zawodnictwie  sportowym, finansowane ze  �rod-
ków bud¿etu Gminy G³ubczyce.

§2 1.Stypendium sportowe wyp³acane przez Gminê G³ubczyce
stanowi pomoc finansow¹ wspieraj¹c¹ proces szkolenia sporto-
wego zawodnika.

2.Stypendium, przyznawane mo¿e byæ zawodnikowi, który
³¹cznie spe³nia nastêpuj¹ce warunki: ...

c) osi¹ga wysokie wyniki sportowe w miêdzynarodowym lub
krajowym wspó³zawodnictwie sportowym (udzia³ w igrzyskach
olimpijskich, zajêcie miejsca 1 - 8 w mistrzostwach �wiata lub
Europy, zajêcie miejsca 1-3 w mistrzostwach Polski seniorów,
m³odzików lub juniorów),.....

f) zamieszkuje na terenie Gminy G³ubczyce
Kwota stypendiów uzale¿niona jest od wysoko�ci �rodków

zabezpieczonych przez Radê Miejsk¹ w G³ubczycach w bud¿ecie
gminy na dany rok, z tym ¿e wysoko�æ stypendiów nie mo¿e
przekroczyæ 500z³ miesiêcznie.

4. Szczegó³owe warunki wyp³aty stypendium ustalone zostan¹
w umowie.

§11 1.Za osi¹gniêcie wysokiego wyniku sportowego we wspó³-
zawodnictwie sportowym miêdzynarodowym lub krajowym mo¿e
byæ przyznana zawodnikowi nagroda pieniê¿na lub wyró¿nienie
w postaci dyplomu.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce kategorie oraz wysoko�ci nagród:
a) nagroda I stopnia  -  2500z³ ,
b) nagroda II stopnia - 1500z³ ,
c) nagroda III stopnia -1000z³ .
6. Wnioski  o stypendium nale¿y sk³adaæ do dnia 15 grudnia

ka¿dego roku kalendarzowego, poprzedzaj¹cego rok, którego
wniosek dotyczy. Wnioski o stypendium na 2011r. mog¹ byæ
sk³adane do 15 marca 2011 r.

7. Wnioski  nale¿y sk³adaæ w Zarz¹dzie O�wiaty, Kultury i Sportu
w G³ubczycach, ul. Olimpijska 1, z dopiskiem na kopercie "sty-
pendium sportowe".

§13  1.Wniosek o przyznanie stypendium, nagrody lub wyró¿-
nienia podlega zaopiniowaniu przez  Komisjê ds. Nagród i Sty-
pendiów Sportowych,

§16 Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.
                                        (ca³o�æ uchwa³y www.glubczyce.pl)

IZBA ROLNICZA W OPOLU,
  RADA  POWIATU G£UBCZYCE
Na podstawie  Uchwa³y nr 402/2010 Zarz¹du Izby Rolniczej

w Opolu z dnia 03-12-2010 r w sprawie przeprowadzenia wybo-
rów do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu, wyzna-
czono dzieñ 3 kwietnia 2011 r. na przeprowadzenie  wyborów do
WZ IR w Opolu.

 Okrêgami wyborczymi w powiecie g³ubczyckim s¹ okrêgi
obejmuj¹ce obszar danej gminy

(okrêg wyborczy nr 9 obejmuje gminê G³ubczyce).
  Terminarz wykonania najwa¿niejszych czynno�ci zwi¹zanych

z przeprowadzeniem wyborów przedstawia siê nastêpuj¹co:
-do dnia 04-03-2011  -sporz¹dzenie przez zarz¹d izby rolniczej wy-

kazu okrêgów   wyborczych i przekazywanie  go komisji wojewódzkiej
- do dnia 07-03-2011  -powo³anie przez komisjê wojewódzk¹  komi-

sji okrêgowych przeprowadzaj¹cych wybory do rad powiatowych
-do dnia 09-03-2011  - przekazanie przez komisjê wojewódzk¹

wykazu okrêgów wyborczych komisjom okrêgowym i podanie
go do wiadomo�ci cz³onków izby rolniczej,

- do dnia 11-03-2011 - podzia³ okrêgu wyborczego na obwody
g³osowania przez komisje okrêgowe - obszar gminy

- do dnia 14-03-2011 - zg³aszanie kandydatów na cz³onków rad powia-
towych izby rolniczej do komisji okrêgowych w celu zarejestrowania

- do dnia 20-03-2011  - wy³o¿enie spisu cz³onków izby rolni-
czej uprawnionych do udzia³u w g³osowaniu w wyborach do rad
powiatowych izby rolniczej,

-  do dnia 24-03-2011 - podanie do wiadomo�ci cz³onków izby
rolniczej listy kandydatów na cz³onków rad powiatowych w po-
szczególnych okrêgach  wyborczych,

-  do dnia 02-04-2011 do godz 24 .00 - dostarczenie komisji
okrêgowej lub komisji obwodowej spisu cz³onków izby rolniczej
uprawnionych  do udzia³u w g³osowaniu w wyborach do rad
powiatowych izby rolniczej,

- do dnia 02-04-2011 do godz 24 .00 - przekazanie przez  komi-
sje okrêgowe kart do g³osowania komisjom obwodowym

- g³osowanie 3-04-2011- od godz 8.00 do 18.00
-do dnia 24-04-2011 - zwo³anie przez zarz¹d izby rolniczej pierw-

szych posiedzeñ rad powiatowych tej izby,
- do dnia 15-05-2011 zwo³anie przez zarz¹d izby rolniczej

pierwszych posiedzeñ nowo wybranych walnych zgromadzeñ.
    W dniach 11 i 14. 03 2011 r.  w  Urzêdzie Miejskim w

G³ubczycach ul Niepodleg³o�ci 14 , sala nr22 w godz.9.00-13.00.
Komisja okrêgowa bêdzie przyjmowaæ zg³oszenia kandyda-

tów do Walnego Zgromadzenia  Izby Rolniczej w Opolu..
G³osowanie w dniu 03-04-2011 r. bêdzie przeprowadzone w lo-
kalu wyborczym w budynku ZOKiS obok hali sportowej  ul
Olimpijska 1  w G³ubczycach

Izba Rolnicza w Opolu,  Rada Powiatowa w G³ubczycach
                                                              Mieczys³aw My�liwy

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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 ZEZNANIA ROCZNE WYSY£AMY
BEZ WYCHODZENIA Z DOMU,
NIE MUSIMY JU¯ ODWIEDZAÆ
URZÊDU SKARBOWEGO
Naczelnik Urzêdu Skarbowego w G³ubczycach uprzejmie informuje,

i¿ rozpoczê³a siê kolejna akcja rozliczenia podatników podatku docho-
dowego od osób fizycznych.

Informacje na temat rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycz-
nych za 2010 rok mo¿na uzyskaæ:

- telefonicznie pod numerem telefonu 77 485-30-51 wew. 126
- w Urzêdzie Skarbowym na sali obs³ugi podatników sala Nr 126 na

parterze, która czynna jest w poniedzia³ki od godziny 7.30 do 18.00, a od
wtorku do pi¹tku od godziny 7.30 do 15.30

Termin z³o¿enia zeznania podatkowego za 2010r., dla podatników po-
datku dochodowego od osób fizycznych up³ywa w dniu 2 maja 2011r.

Zwrot nadp³at dokonuje siê na rachunek bankowy podatnika, gdy po-
datnik jest obowi¹zany do jego posiadania. Podatnicy, którzy nie s¹ obo-
wi¹zani do posiadania rachunku bankowego, w sk³adanych zeznaniach
rocznych powinni poinformowaæ o formie w jakiej chcieliby otrzymaæ
zwrot nadp³aty (przelew na rachunek bankowy, przekaz pocztowy przy czym
nadp³ata jest pomniejszana o koszty jej zwrotu, zwrot w kasie urzêdu wymaga
osobistego stawienia siê w wyznaczonym czasie do odbioru nadp³aty.)

Jednocze�nie informuje siê, i¿ w przypadku zmiany danych objêtych
zg³oszeniem identyfikacyjnym, w tym zmian dotycz¹cych numerów ra-
chunków bankowych oraz numerów dowodów osobistych, podatnicy
obowi¹zani s¹ do z³o¿enia zg³oszenia aktualizacyjnego na formularzu NIP.

Zachêcamy do przesy³ania zeznañ drog¹ elektroniczn¹ bez kwalifi-
kowanego podpisu elektronicznego. Za 2010 rok drog¹ elektroniczn¹
mo¿na przes³aæ zeznania: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-
39. Dotyczy to równie¿ osób rozliczaj¹cych siê wspólnie z ma³¿onkiem.

Interaktywny formularz, za pomoc¹ którego mo¿na wype³niæ i wys³aæ swoje
zeznanie podatkowe, nale¿y pobraæ ze strony www.e-deklaracje.gov.pl Na stro-
nie tej, znajduje siê równie¿ szczegó³owa instrukcja wype³niania zeznañ PIT.

Nowo�ci¹ w rozliczeniach elektronicznych za 2010 rok jest :
1.z³o¿enie zeznañ podatkowych o wysoko�ci osi¹gniêtego dochodu

(poniesionej straty) PIT-37, PIT-36 wspólnie z ma³¿onkiem, nie wymaga
z³o¿enia przez drugiego z ma³¿onków pe³nomocnictwa UPL-1 w poprzed-
nich latach wymagane by³o, aby takie upowa¿nienie by³o z³o¿one w urzê-
dzie w formie papierowej.

Zachêcamy do wysy³ania deklaracji podatkowych przez Internet poniewa¿
jest to najprostszy i najszybszy sposób z³o¿enia zeznania rocznego. Mo¿na to
zrobiæ szybko bez wychodzenia z domu wystarczy wype³niæ zeznanie i podaæ
sze�æ cech identyfikuj¹cych osobê: NIP, PESEL, imiê i nazwisko, data urodze-
nia i kwota przychodu z zeznania rocznego za poprzedni rok tj.2009.

Po wys³aniu e-PIT za 2010 rok nale¿y pamiêtaæ o pobraniu urzêdowego
potwierdzenia odbioru, które nale¿y przechowywaæ przez okres piêciu lat

JAK PRZEKAZAÆ 1% PODATKU
DOCHODOWEGO DLA ORGANIZACJI
 PO¯YTKU PUBLICZNEGO
1% podatku dochodowego organizacjom po¿ytku pu
blicznego mog¹ przekazaæ :
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych

sk³adaj¹cy zeznanie PIT-37, PIT-36, PIT-38 i PIT-39
- podatnicy opodatkowani rycza³tem od przychodów

ewidencjonowanych w zeznaniu PIT-28
- podatnicy prowadz¹cy dzia³alno�æ gospodarcz¹ i ko-

rzystaj¹cy z liniowej, 19-procentowej stawki podatku w
zeznaniu PIT-36L

Wykaz organizacji po¿ytku publicznego którym po-
datnicy mog¹ przekazaæ 1% przy rozliczeniach za 2010 r.
dostêpny jest na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecznej - Departament Po¿ytku Publicznego  pod ad-
resem http://www.pozytek.gov.pl/

W celu przekazania 1% podatku nale¿y w odpowied-
nich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytu³o-
wane s¹ "Wniosek o przekazanie 1% podatku nale¿ne-
go na rzecz organizacji po¿ytku publicznego OPP") wpi-
saæ numer KRS organizacji, której chcemy przekazaæ 1%
nale¿nego podatku. Numer ten znajdziemy na li�cie pu-
blikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubry-
kach zeznania wpisujemy tak¿e kwotê, któr¹ chcemy prze-
kazaæ dla OPP, nie mo¿e ona jednak przekraczaæ 1% po-
datku nale¿nego, wynikaj¹cego z zeznania podatkowego,
po zaokr¹gleniu do pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³.

Na jednym formularzu PIT podatnik mo¿e przekazaæ
odpis 1% tylko jednej organizacji.

Podatnik w sk³adanym zeznaniu podatkowym mo¿e
podaæ dodatkowe informacje, np. wskazaæ konkretny cel
na jaki ma byæ przeznaczony 1% podatku. Przeznaczona
jest na to specjalna rubryka "Informacje uzupe³niaj¹ce"
Informacje te zostan¹ przes³ane organizacji po¿ytku pu-
blicznego jako uszczegó³owienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyraziæ zgodê na podanie swych
danych osobowych organizacji po¿ytku publicznego.
Informacje te przekazywane s¹ organizacji przez urz¹d
skarbowy. Zgodê podatnik wyra¿a w formularzu PIT, za-
kre�laj¹c odpowiedni¹ rubrykê.

Pieni¹dze - 1% podatku nale¿nego - na konto wybra-
nej organizacji przeka¿e urz¹d skarbowy

P.O. Naczelnik Urzêdu   Skarbowego w G³ubczycach
                                   mgr Barbara Bêtkowska-Cela

S Z A N O W N I     P O D A T N I C Y
Uprzejmie informujê, ¿e dzieñ 05.03.2011r. (sobota od godz. 9.00 do 13.00)

bêdzie "Dniem otwartym" dla podatników i ich rodzin.
Program dnia przedstawia siê nastêpuj¹co:

Otwarcie godz. 9.00
1. Udzielanie podatnikom informacji z zakresu przepisów prawa podatkowego, a w szczególno�ci:

rozliczenie podatkowe PIT za 2010r. z uwzglêdnieniem stosowanych ulg podatkowych,
opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granic¹

2. zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków zwi¹zanych z budownictwem mieszkaniowym
       3. Pomoc w wype³nianiu zeznañ rocznych PIT oraz formularzy rejestracyjnych (NIP)

      4. Udostêpnienie ankiet oceniaj¹cych prace Urzêdu
      5. Zakoñczenie godz. 13.00

P.O Naczelnik Urzêdu Skarbowego w G³ubczycach mgr Barbara Bêtkowska-Cela
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    28 lutego mija 67 rocznica pacyfikacji Huty Pieniackiej. Ba-
dania prowadzone od wielu lat wykazuj¹, ¿e ofiar¹ mordu pad³o
w 1944 roku od 800 do 1200 osób zamieszkuj¹cych wie�.

     Huta Pieniacka by³a miejscowo�ci¹ licz¹c¹ ponad 1000 Po-
laków (ok. 200 nr.). Wie� by³a biedna, a wiêkszo�æ jej mieszkañ-
ców trudni³a siê prac¹ na w³asnym gospodarstwie. Do czasu
wybuchu II wojny �wiatowej dobros¹siedzkie stosunki z Ukraiñ-
cami uk³ada³y siê poprawnie.

   W okresie okupacji sowieckiej z Huty Pieniackiej deportowa-
no w g³¹b ZSRR tylko 5 rodzin. Wed³ug badaczy IPN wie� sta³a
siê w tym okresie "baz¹ wypoczynkow¹ i rekonwalescencyjn¹
dla rannych partyzantów radzieckich". Od czerwca 1941 roku,
czyli wybuchu wojny niemiecko - sowieckiej, miejscowo�æ by³a
azylem dla uciekinierów z Wo³ynia. W okresie stycznia i lutego
1944 roku stacjonowa³ we wsi oddzia³ partyzantów radzieckich
licz¹cych oko³o 1000 ¿o³nierzy. Ich dowódc¹ by³ pu³kownik
NKWD Dimitrij Miedwiediew.

    We wsi dzia³a³ oddzia³ samoobrony oraz oddzia³ Armii Krajo-
wej z Huty Wierchobuskiej, którego celem by³a m.in. obrona przed
napadami grasuj¹cych band. Dowódc¹ miejscowego oddzia³u
by³ Kazimierz Wojciechowski, ps. "Satyr", który przyjecha³ do
Huty wraz z ¿on¹ Riw¹ - ¯ydówk¹ i jej liczn¹ rodzin¹. Oddzia³
"Satyra" liczy³ 40 osób i wchodzi³ w sk³ad 8 kompanii AK Inspek-
toratu Z³oczów. Oddzia³ ten wspó³pracowa³ z partyzantk¹ so-
wieck¹ i to dziêki niej by³ nie�le uzbrojony.

   23 lutego Niemcy wraz z policjantami ukraiñskimi próbowali
sprowokowaæ mieszkañców wsi, podejmuj¹c z nimi 6 godzinn¹
walkê. W wyniku strzelaniny zginê³o dwóch ¿o³nierzy niemiec-
kich. Ze znalezionych przy nich dokumentów wynika³o, ¿e byli
oni ¿o³nierzami stacjonuj¹cej w Brodach XIV SS Schutzen Divi-
sion Galizien ("Ha³yczyna"). W Brodach zorganizowano im
uroczysty pogrzeb z udzia³em gubernatora galicyjskiego Otto Wach-
tera. B³êdnym jest pogl¹d, ¿e �mieræ dwóch esesmanów by³a pretek-
stem do odwetu na mieszkañcach wsi. Dla Ukraiñców Huta Pieniac-
ka by³a "gniazdem polsko�ci", do którego przenosili siê Polacy z
pobliskich miejscowo�ci. Prowokacja na piêæ dni przed masakr¹ by³a
jedynie usprawiedliwieniem dla pó�niejszego mordu na Polakach.

    Jeszcze w nocy z 27 na 28 lutego do Kazimierza Wojciechow-
skiego przyby³ ³¹cznik z Inspektoratu AK w Z³oczowie z infor-
macj¹, ¿e w kierunku Huty Pieniackiej pod¹¿a du¿y oddzia³ SS
Galizien z Brodów, w sile oko³o 500-600 ¿o³nierzy. Za³o¿enia do-
wództwa by³y takie, aby ukryæ broñ, nie podejmowaæ walki, a we
wsi pozostawiæ jedynie kobiety, dzieci i starców. Spodziewano
siê w ten sposób grabie¿y i nielicznych represji w�ród miejsco-
wej ludno�ci. Informacja ³¹cznika przysz³a jednak za pó�no (2
godziny przed atakiem SS Galizien). Tylko nieliczni zdo³ali uciec
do lasu lub schowaæ siê w piwnicach.

  Rankiem 28 lutego 1944 roku oddzia³ 4 pu³ku policji SS wspo-
magany przez ch³opów  z okolicznych wsi, sotniê UPA "Siroman-
ci" oraz policjantów z Podhorzec, otoczy³ wie� ze wszystkich
stron. Sygna³em do rozpoczêcia pacyfikacji by³a wystrzelona ra-
kietnica. Zaatakowano mo�dzierzami i broni¹ maszynow¹. Ucie-
kaj¹cych cywilów rozstrzeliwano. Tych, którzy chowali siê w do-
mach wyprowadzano grupkami i doprowadzano do ko�cio³a lub
zamykano w stodo³ach, szopach i szkole. Stawiaj¹cych opór roz-
strzeliwano na miejscu.W bestialski sposób obchodzono siê
z ciê¿arnymi kobietami, którym rozpruwano brzuchy lub zadawa-
no ciosy bagnetami. Niemowlêta zabierano matkom i trzymaj¹c je
za nó¿ki uderzano o mur. Starcom rozbijano g³owy o kant muru.
23 osobom z po�ród licznej grupy st³oczonej w ko�ciele uda³o siê
ukryæ w piwnicy i na dzwonnicy. W�ród zgromadzonych wybu-
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ch³a panika, gdy¿ dowiedzieli siê, ¿e ko�ció³ jest zaminowany i
lada chwila zostanie wysadzony  w powietrze. Uwiêzieni chc¹c
wydostaæ siê na zewn¹trz zaczêli napieraæ na zamkniête ko�ciel-
ne drzwi przera�liwie krzycz¹c.

    Napastnicy okrutnie rozprawili siê z dowódc¹ samoobrony
Kazimierzem Wojciechowskim. Oblano go benzyn¹ i podpalono
na placu przed ko�cio³em.    Po po³udniu st³oczonych w ko�ciele
mieszkañców Huty Pieniackiej zaczêto wyprowadzaæ grupami i
zamykaæ w stodo³ach. Nastêpnie zabudowania oblano benzyn¹ i
podpalono. Ludzie umierali w nieprawdopodobnych mêczarniach.
Tych, którzy chcieli uciec rozstrzeliwano na miejscu z broni ma-
szynowej. Oprawcy u¿ywali równie¿ wide³ i toporów. S³ychaæ
by³o przera¿aj¹ce krzyki ¿ywcem palonych mieszkañców wsi.

 Do godz. 17 upowcy spl¹drowali wszystkie gospodarstwa Huty
Pieniackiej. Zabierano ¿ywno�æ, byd³o i trzodê chlewn¹. Zagrabio-
ny sprzêt gospodarstwa domowego ³adowano na wozy. Esesmani i
banderowcy uformowali kolumny marszowe i ze �piewem odmasze-
rowali do Pieniak, gdzie tamtejsi Ukraiñcy przygotowali dla nich
bramê powitaln¹. Prawie wszystkie zabudowania mieszkalne i go-
spodarcze leg³y w gruzach i zgliszczach. Stercza³y tylko kominy.
Ocala³o jedynie kilka budynków na przysió³ku Helenka.

 Pod wieczór z ukrycia powychodzili nieliczni, którym uda³o siê
prze¿yæ. Bali siê i w nocy opu�cili wie�, szukaj¹c schronienia w
Hucie Wierchobuskiej, Z³oczowie i innych okolicznych miejsco-
wo�ciach. W rozpaczy zajêli siê pogrzebem ofiar, których zw³oki
umieszczono  w dwóch zbiorowych mogi³ach. Do pochówku
wykorzystano do³y po wapnie, które u¿yto do budowy ko�cio³a
i szko³y. Wy�cielono je s³om¹ i pouk³adano na niej zw³oki lub
tylko ludzkie zwêglone szcz¹tki. Nastêpnie przykryto je te¿ s³om¹
i przysypano ziemi¹.

  Historycy oceniaj¹, ¿e masakry uniknê³o ok. 161 osób. Z tego
49 osób, które wcze�niej opu�ci³y Hutê, 15 osób ocala³o na wie-
¿y ko�cielnej, 7 w piwnicach ko�cio³a, 1 w piwnicy szkolnej, 61
osób w schronach uprzednio przygotowanych, 19 w innych kry-
jówkach i 9  w wyniku desperackiej, szczê�liwej ucieczki.

  Akcja pacyfikacyjna w Hucie Pieniackiej SS Galizien z Bro-
dów oraz banderowców ukraiñskich nie mia³a nigdy takiego roz-
miaru w ca³ej cywilizowanej Europie. Podobnych, masowych
zbrodni dokonano tak¿e w innych miejscowo�ciach powiatu
brodzkiego m.in.: Podkamieñ, Zalesie, Palikrowy, Czernica, Huci-
sko Brodzkie, Majdan Pieniacki, Ponikwa, Maleniska, Bo³dury i
Suchowola. �ledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa pope³nio-
nych przez nacjonalistów ukraiñskich na terenie tego¿ powiatu
w latach 1943-1945 prowadzi IPN.

    Ocaleni z pogromu mieszkañcy Huty Pieniackiej i okolic osie-
dlili siê m.in. w Wschowej, Sycowie i podg³ubczyckich Babi-
cach. 28 stycznia ka¿dego roku, w rocznicê pogromu, staj¹ przed
tablicami upamiêtniaj¹cymi te wydarzenie i modl¹ siê za duszê
pomordowanych Polaków. Pod pomnikiem ofiar w Hucie Pieniac-
kiej od kilku lat dochodzi do prowokacji ze strony zwolenników
S. Bandery. �rodowiska kresowe nieustannie apeluj¹ do w³adz
obu narodów o uznanie  dzia³alno�ci OUN-UPA za zbrodnie lu-
dobójstwa. W tej sprawie zosta³ wystosowany nawet list do pre-
miera Donalda Tuska. Niestety ostatnie wydarzenia na Ukrainie
i bierna postawa w³adz RP pokazuje, jak dalekie s¹ rozbie¿no�ci
pomiêdzy interesem politycznym, a prawd¹ historyczn¹.

Bibliografia:
H. Komañski, S. Siekierka, Ludobójstwo dokonane przez na-

cjonalistów ukraiñskich na Polakach w województwie tarno-
polskim 1939-1946, t. II, Wroc³aw 2006.

Biuletyn IPN nr 1/2001.               Arkadiusz Szymczyna
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ZESPÓ£ TANECZNY "HAWAJKI"
Zespó³ Taneczny "Hawajki," w Szkole Podstawowej
 nr 2 im. Janusza Korczaka w G³ubczycach, istnieje od wrze
�nia 2009r. Za³o¿ycielami, opiekunami artystycznymi i cho
reografami s¹ Miros³awa Masiuk i Aneta Waliduda.
"Hawajki" licz¹ ponad 20 dziewcz¹t  w wieku 7-8 lat.
Zespó³ prezentuje tañce w ró¿nych technikach: disco-dance,

disco-show oraz bollywood.. Ogromnie wa¿na w zespole jest
wiê� ,
przyja�ñ i
wzajemny
szacunek
oraz zami-
³owanie
do tañca i
�wiado-
m o � æ
tego, ¿e
je�li siê

czego� podejmujemy, musimy robiæ to z pasj¹, sercem i odda-
niem. Dziewczêta nabieraj¹ pewno�ci siebie, co wi¹¿e siê ze zdo-
bywaniem coraz wiêkszych umiejêtno�ci i podnoszeniem pozio-
mu artystycznego. M³odo�æ tancerek oraz widowiskowo�æ na-
szych tañców to niew¹tpliwy atut zespo³u.  Co roku poszerza siê

grono chêt-
nych, którzy
szybko od-
najduj¹ swoje
miejsce w ze-
spole. Zespó³
" H a w a j k i "
u � w i e t n i a
swoimi wy-
stêpami wiele
imprez szkol-

nych np. "Dzieñ Patrona", "Pasowanie na ucznia" oraz lokalnych, jak
np. "Jarmark Anielski", "Bez barier", "Dzieñ Edukacji Narodowej". Za-
anga¿owanie w taniec, ambicje oraz talent zosta³y zauwa¿one na kon-
kursach i przegl¹dach.

- II miejsce w Powiatowym Przegl¹dzie Zespo³ów Tanecznych
w G³ubczycach: marzec 2010r.

- Udzia³ w XV Przegl¹dzie Zespo³ów Tanecznych w Ozimku:
kwiecieñ 2010r.

Obecnie przygotowujemy siê  do wiosennych konkursów ta-
necznych. Trzymajcie za nas kciuki!                 Do zobaczenia!

                                      Miros³awa Masiuk   Aneta Waliduda

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej

wiadomo�ci poprzez  wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz
umieszczeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego
w G³ubczycach w dniu:

1/ 27.01.2011r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do zby-
cia nieruchomo�ci lokalowe po³o¿one w G³ubczycach - ul.¯e-
romskiego nr 15/1, ul. Krakowska nr 10/6  i   Rynek nr 11/a.

Z  dniem 10.03.2011 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  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/ 03.02.2011r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zby-
cia nieruchomo�æ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy  ul.
Krakowskiej nr 10/15.

Z dniem 17.03.2011 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.

3/ 04.02.2011r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczone do zby-
cia nieruchomo�ci lokalowe po³o¿one w G³ubczycach przy ul.
Niepodleg³o�ci nr 10/3, ul. Niepodleg³o�ci nr 10/4.

Z dniem 18.03.2011 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.

G£UBCZYCKIE STRONY INTERNETOWE
www.glubczyce.pl
www.tvgglubczyce
www.zslisiecice.com.pl
www.spbogdanowice.neostrada.pl
www.sp2glubczyce.wodip.opole.pl
www.g2_glubczyce.wodip.opole.pl
www.sp1glubczyce.wodip.opole.pl
www.g1glubczyce.wodip.opole.pl
www.spzopowy.republika.pl
www.klisino.strefa.pl
www.parafia.glubczyce.pl
www.glubczyce.e-bp.pl
www.opawica.pl

www.sbc.org.pl
www.glubczyce.zhp.pl
www.skauting.pl
www.bogdanowice.cba.pl
www.dobryczyn.pl.tl
www.lo.glubczyce.pl
www.zsmglubczyce.pl
www.mok.glubczyce.pl
www.glubczyce24.pl
www.elektromet.com.pl
www.glubczyce.zhp.pl
w w w. g a l m e t . c o m . p l
www.budomex.com.pl

www.pksglubczyce.biulety.info.pl
www.wodociagi-glubczyce.pl
www.shotokanglubczyce.home.pl
www.polonia-glubczyce.pl
www.kresowianie.com
www.chor.am.wroc³.pl
www.ukrytemozliwosci.pl
www.danuta19580.fotosik.pl
www.glubczyce.policja.gov.pl
www.cku_zsr_glubczyce.wodip.opole.pl
 wwwlkstechnikglubczyce.pl
MIEJSCE NA TWOJ¥/WASZ¥ STRONÊ WWW....
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1. Bernacice wtorek/1.03.2011r. 18:00 Romuald D¹browa
2. Bernacice G. wtorek /1.03.2011r. 18:30 Jaros³aw Horodecki
3. Gadzowice �roda   2.03.2011r. 18:00 El¿bieta Wiatr
4. Nowa Wie�     �roda 2.03.2011r. 18:30 Pawe³ Sitko
5. Królowe czw. 3.03.2011r. 18:00 Danuta Liphardt
6. Biernatów czw. 3.03.2011r. 18:30 Czes³awa Tomasiuk
7. Lwowiany pi¹tek 4.03.2011r. 18:00 Grzegorz Jaksik
8. Zawiszyce pi¹tek 4.03.2011r. 18:30 Anna Mularska
9. Bogdanowice sobota/5.03.2011r. 17:00 Pawe³ Maleñczyk
10. G³ubczyce S. poniedz/.7.03.2011r. 18:00 Beata Fuhs
11. Lisiêcice poniedz./7.03.2011r. 18:30 Marek Hipner
12. Grobniki czw. 10.03.2011r. 18:00 Ag. Fr¹czkowska - Psiuk
13. Debrzyca czw. 10.03.2011r. 18:00 Maria Ko³odyñska
14. Klisino pi¹tek 11.03.2011r. 18:00 Zenon Kowalczyk
15. Kietlice pi¹tek 11.03.2011r. 18:00 Beata Grochalska
16. Krzy¿owice poniedz./14.03.2011r. 17:00 Stanis³aw Wysoczañski
17. N.Go³uszowice poniedz./14.03.2011r.18:30 Jadwiga Marsza³ek
18. Dobieszów wtorek 15.03.2011r. 18:00 Teresa Strojna
19. Pielgrzymów wtorek 15.03.2011r. 18:30 Katarzyna Kucykiewicz
20. Zopowy Os. �roda 16.03.2011r. 18:00 Maria Rubczyñska
21. Mokre Kol. czwartek/17.03.2011r. 18:00 Katarzyna P¹czko
22. Mokre              poniedz  /21.03.2011r.17:00 Halina Stebnicka
23. Zubrzyce poniedz.  /21.03.2011r.19:00 Miros³aw Kwa�nik
24. Braciszów wtorek /22.03.2011r. 18:00 Roman Wójcik
25. Ciermiêcice wtorek/22.03.2011r. 18:30 Bogus³aw Chru�ciel
26. Krasne Pole �roda 23.03.2011r. 18:00 Jan Szramowski
27. Lenarcice �roda 23.03.2011r. 18:30 Justyna Bezpalko
28. Chomi¹¿a czw.     24.03.2011r. 17:00 Adam Tromsa
29. Pietrowice czw. 24.03.2011r. 19:00 Beata M³ot
30. Opawica poniedz./28.03.2011r. 17:00 Michaela Paniczek
31. Radynia poniedz. /28.03.2011r.19:00 Anna Kopczyñska
32. Kwiatoniów wtorek /29.03.2011r. 18:00 Andrzej Semczuk
33. Tarnkowa wtorek /29.03.2011r. 18:30 Liliana Kaczor
34. N. Ro¿nów �roda 30.03.2011r. 18:00 Gra¿yna Litwin
35. S³awoszów czwartek/31.03.2011r. 18:00 Anna Maleñczak
36. Stara Wie� czwartek/31.03.2011r. 18:30 Edyta Dru¿yñska
37. Pomorzowiczki poniedz./4.04.2011r. 18:00 Renata Kulik
38. Pomorzowice poniedz./4.04.2011r. 17:00 Renata Zaprzalska
39. �ciborzyce M.  poniedz./ 4.04.2011r.19:00 Jadwiga My�liwy
40. Równe                wtorek  5.04.2011r. 19:00 Lucyna £aba
41. Nowe Sady    wtorek 5.04.2011r. 18:00 Alicja Fit
42. Go³uszowice �roda 6.04.2011r. 18:00 Bernadeta Ciemny
43. Widok             czwartek /7.04.2011r. 17:00 Brygida Jung
44. Zopowy pi¹tek 8.04.2011r. 17:00 Adam Chryczyk
45. Chróstno czwartek /12.04.2011r.18:00 Bogus³aw Wojciechowski

UCHWA£A Nr  VI/ 41 /11Rady Miejskiej w G³ubczycach   z dnia16.02.2011r.
w sprawie zarz¹dzenia i ustalenia terminów przeprowadzenia wyborów
So³tysów i Rad So³eckich na terenie Gminy G³ubczyce.
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
 (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.)
Rada Miejska w G³ubczycach  uchwala co nastêpuje:
§ 1. Zarz¹dza siê przeprowadzenie na terenie Gminy G³ubczyce wyborów
organów  samorz¹du mieszkañców wsi
       - zgodnie z dokonanym podzia³em Gminy na so³ectwa.
§ 2. Termin przeprowadzenia wyborów okre�la za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.
§ 3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc.
§ 4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Lp. So³ectwo Dzieñ/Termin zebrania  Godz. Opiekunowie

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e:
I. w dniu 15.03.2011r. odbêd¹ siê przetargi:

1/ I przetarg ustny ograniczony do w³a�cicieli
s¹siednich dzia³ek oznaczonych nr 121/3, 121/7,
121/10 i nr 121/11 dotycz¹cy sprzeda¿y nierucho-
mo�ci niezabudowanej, oznaczonej wed³ug ewi-
dencji gruntów jako dzia³ka nr 121/12 o powierzchni
0,1287 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Koper-
nika. Cena wywo³awcza netto do przetargu wynosi
32.846,80 z³ + VAT. Wadium wynosi 3.200,00 z³.

2/ I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy
sprzeda¿y nieruchomo�ci niezabudowanej, ozna-
czonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ki nr
199/12 i nr 199/17 o ³¹cznej powierzchni 0,0896 ha,
po³o¿onej w G³ubczycach ul. ̄ eromskiego. Cena
wywo³awcza netto do przetargu wynosi 53.984,80
z³ + VAT. Wadium wynosi 5.400,00 z³.

3/ I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy
sprzeda¿y nieruchomo�ci niezabudowanej, ozna-
czonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ki nr
199/13, nr 199/16 i nr 205/61 o ³¹cznej powierzchni
0,0917 ha, po³o¿onej w G³ubczycach ul. ̄ eromskie-
go. Cena wywo³awcza netto do przetargu wynosi
55.164,80 z³ + VAT. Wadium wynosi 5.500,00 z³.

4/ I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy
sprzeda¿y nieruchomo�ci niezabudowanej, ozna-
czonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
261/82 o powierzchni 0,1163 ha, po³o¿onej w G³ub-
czycach ul. C.K.Norwida. Cena wywo³awcza netto
do przetargu wynosi 67.518,00 z³ + VAT.

Wadium wynosi 6.800,00 z³.
Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest

wniesienie wadium w pieni¹dzu. Wadium winno
wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ wp³acone w ka-
sie Urzêdu najpó�niej  w dniu 8 marca 2011 r.

II. w dniu 12 kwietnia 2011 r. odbêd¹ siê
 nastêpuj¹ce przetargi:
1/ I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy

sprzeda¿y lokalu mieszkalnego nr 1 przy ulicy
Rynek 3 w G³ubczycach, wraz ze sprzeda¿¹ u³am-
kowej czê�ci gruntu z dzia³ki nr 372/3 o powierzch-
ni 0,0546 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wy-
nosi 414.100,00  z³. Wadium wynosi 45.000,00 z³.

2/ I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy
sprzeda¿y lokalu mieszkalnego nr 1 przy ulicy
Rynek 11 w G³ubczycach, wraz ze sprzeda¿¹ u³am-
kowej czê�ci gruntu z dzia³ki   nr 372/3 o powierzchni
0,0546 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi
472.100,00 z³. Wadium wynosi 48.000,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest
wniesienie wadium w pieni¹dzu. Wadium winno
wp³yn¹æ na konto Urzêdu najpó�niej w dniu 6
kwietnia 2011 r.

Szczegó³owe informacje nale¿y uzyskaæ w Urzê-
dzie Miejskim w G³ubczycach ul.Niepodleg³o�ci nr
14 (pokój nr 20) - telefon (77) 485 30 21 wewnêtrzny
222 i 224   lub w internecie na stronie

WWW.glubczyce.pl
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i) posiadaæ czytelne, obustronne oznakowanie nazw¹ firmy
("logo") u¿ywane do prowadzenia przedmiotowej dzia³alno�ci
taboru samochodowego i specjalistycznego

§ 3 Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie  zezwolenia na
�wiadczenie us³ug  w zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³y-
wowych i transportu nieczysto�ci ciek³ych  powinien spe³niaæ
nastêpuj¹ce wymagania:

a) posiadaæ specjalistyczny sprzêt,  pojazdy asenizacyjne do
opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i  transportu nieczy-
sto�ci ciek³ych  spe³niaj¹ce wymogi rozporz¹dzenia Ministra In-
frastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagañ
dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r Nr 193 poz. 1617)

b) posiadaæ �rodki transportu w ilo�ci gwarantuj¹cej ci¹g³o�æ
�wiadczenia us³ug

c) posiadaæ zaplecze techniczno - biurowe w postaci bazy trans-
portowej wraz z gara¿ami, miejscami postojowymi i punktami myjni
samochodowej

d) posiadaæ �rodki techniczne umo¿liwiaj¹ce przekazywanie
organowi Gminy, drog¹ elektroniczn¹ danych wymaganych prze-
pisami

e) posiadaæ czytelne, obustronne oznakowanie nazw¹ firmy
("logo") u¿ywane do prowadzenia przedmiotowej dzia³alno�ci
taboru samochodowego i specjalistycznego

f) zapewniæ warunki techniczne do gotowo�ci zawarcia umo-
wy  na opró¿nianie nieczysto�ci ciek³ych z ka¿dej nieruchomo�ci
po³o¿onej na obszarze wykonywanej dzia³alno�ci

§ 4 Okre�la siê nastêpuj¹ce wymagania z zakresu  zabiegów
sanitarnych:

a) mycie i dezynfekcjê pojazdów przeznaczonych do transportu od-
padów komunalnych oraz nieczysto�ci ciek³ych po zakoñczeniu pracy

b) miejsce postoju i mycia pojazdów musi byæ tak usytuowane
i spe³niaæ takie warunki techniczne, by by³y zachowane wymogi
ochrony �rodowiska i nieby³o uci¹¿liwo�ci

w stosunku do osób trzecich, ze wzglêdu na ha³as, przykre
zapachy czy te¿ warunki  sanitarne i higieniczne

c) uprz¹tanie  odpadów komunalnych  rozsypanych  podczas
prac za³adunkowych

§ 5 Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³a�cicieli nieru-
chomo�ci powinien zapewniæ przekazywanie wszystkich odebra-
nych odpadów komunalnych do miejsc odzysku lub unieszko-
dliwienia odpadów  wynikaj¹cych z Wojewódzkiego Planu Go-
spodarki Odpadami, wy³¹cznie takim posiadaczom odpadów i
przedsiêbiorcom, którzy posiadaj¹ odpowiednie zezwolenie na
prowadzenie dzia³alno�ci w tym zakresie.

§ 6 Spe³nienie wymagañ okre�lonych w § 2 oraz  § 3 winno
zostaæ  udowodnione odpowiednimi dokumentami:

a) tytu³ prawny  do nieruchomo�ci, na której znajduje siê zaple-
cze techniczno -  biurowe

b) tytu³u prawny do dysponowania �rodkami transportu oraz
fakt dopuszczenia ich do ruchu

c) gotowo�æ przyjêcia odpadów niesegregowanych na sk³a-
dowisko / odpadów zebranych selektywnie  przez upowa¿nione
podmioty prowadz¹ce dzia³alno�æ w zakresie odzysku i uniesz-
kodliwiania odpadówa./nieczysto�ci ciek³ych na oczyszczalniê

§ 7 Wykonanie uchwa³y  powierza siê Burmistrzowi G³ubczyc
§ 8 Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci po-

przez opublikowanie jej tekstu na tablicach og³oszeñ i umiesz-
czeniu w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzêdu.

§ 9 Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

 UCHWA£A VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ
z dnia 16. 02.2011 w sprawie wymagañ, jakie powinien spe³niaæ
przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia na �wiad-
czenie us³ug na terenie Gminy G³ubczyce w zakresie:

1. odbierania  odpadów komunalnych od w³a�cicieli
nieruchomo�ci

2. opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu
nieczysto�ci ciek³ych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 159 z pó�n. zm), art. 7 ust. 3a ustawy z  dnia 13  wrze�nia
1996r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku  w gminach (tekst jed-
nolity Dz. U.z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z pó�n. zmianami) ,  oraz §
2, § 3 i § 4 rozporz¹dzenia ministra �rodowiska z dnia 30 grudnia
2005 roku w sprawie szczegó³owego sposobu okre�lania wyma-
gañ, jakie powinien spe³niaæ przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzy-
skanie zezwolenia (Dz. U.z 2006 Nr 5 poz. 33)  Rada Miejska w
G³ubczycach uchwala,co nastêpuje:

§ 1 Okre�la siê wymagania, jakie powinien spe³niaæ przedsiê-
biorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie  zezwolenia na �wiadczenie
us³ug  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³a�ci-
cieli nieruchomo�ci oraz opró¿niania zbiorników bezodp³ywo-
wych i transportu nieczysto�ci ciek³ych.

§ 2 Przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o uzyskanie zezwolenia w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od w³a�cicieli nieru-
chomo�ci powinien spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:

a) posiadaæ zaplecze techniczno - biurowe, finansowe i kadrowe
b) posiadaæ specjalistyczny sprzêt, który umo¿liwi dalsz¹ reali-

zacjê systemu gospodarowania odpadami zgodnie z Regulaminem
utrzymania czysto�ci i porz¹dku na terenie Gminy G³ubczyce

c) posiadaæ specjalistyczne �rodki transportu, w ilo�ci umo¿li-
wiaj¹cej odbieranie oraz transport odpadów komunalnych z urz¹-
dzeñ przeznaczonych do ich zbierania z terenu gminy G³ubczyce,
min. samochody przystosowane do odbioru odpadów zebranych
selektywnie, w tym ulegaj¹cych biodegradacji, samochody s³u-
¿¹ce do transportu odpadów wielkogabarytowych i zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego

d) posiadaæ �rodki techniczne umo¿liwiaj¹ce zorganizowanie
selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebra-
nych selektywnie

e) zapewniæ odbiór odpadów komunalnych, odpadów wielko-
gabarytowych, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektroniczne-
go oraz odpadów z remontów z obs³ugiwanej na podstawie umo-
wy nieruchomo�ci, z czêstotliwo�ci¹ okre�lon¹ w stosownej i
obowi¹zuj¹cej Uchwale Rady Miejskiej w G³ubczycach w spra-
wie uchwalenia regulaminu utrzymania czysto�ci i porz¹dku na
terenie gminy G³ubczyce

f) zapewniæ us³ugobiorcy mo¿liwo�ci zakupu lub dzier¿awy
odpowiednich pojemników do gromadzenia odpadów na terenie
nieruchomo�ci; ponadto ka¿da nieruchomo�æ objêta selektywn¹
zbiórk¹ odpadów komunalnych winna byæ  wyposa¿ona :

a) w zabudowie wielorodzinnej w plastikowe pojemniki na pa-
pier, szk³o i plastik

b) w zabudowie jednorodzinnej i budynkach indywidualnych
w worki przeznaczone do selekcji z napisem firmy wywozowej

g) posiadaæ �rodki techniczne umo¿liwiaj¹ce przekazywanie orga-
nowi Gminy, drog¹ elektroniczn¹ danych wymaganych przepisami

h) zapewniæ warunki techniczne do gotowo�ci zawarcia umo-
wy  na odbiór odpadów komunalnych z ka¿dej nieruchomo�ci
po³o¿onej na obszarze wykonywanej dzia³alno�ci
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNO�CI I MIESZKAÑ
przeprowadzony zostanie
od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2011 roku.
CO TO JEST SPIS POWSZECHNY?
Ostatnio przeprowadzone w Polsce spisy (po-

wszechny spis ludno�ci oraz powszechny spis rol-
ny) mia³y miejsce w 2002r. Spisy powszechne s¹ istot-
nymi momentami w ¿yciu narodu, kiedy pañstwo pyta
swoich obywateli �ilu nas jest�, �kim jeste�my�, �jak
¿yjemy� oraz o inne istotniejsze informacje zwi¹zane
z funkcjonowaniem spo³eczeñstwa. Powszechny spis
ludno�ci �i mieszkañ w 2011 roku bêdzie pierwszym
spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospo-
lita Polska sta³a siê pañstwem cz³onkowskim Unii
Europejskiej. Spis prowadzony jest we wszystkich
krajach unijnych. Jako nieliczny kraj Polska przepro-
wadzi NSP w wysokiej technologii informatycznej,
dlatego oczy Europy i �wiata zwrócone s¹ na nas.
Niektóre kraje ju¿ zwróci³y siê �z pro�b¹ o wspó³pra-
cê w zakresie elektronizacji ich systemów statystycz-
nych. Korzystanie �z naszych do�wiadczeñ w prze-
prowadzeniu spisu i sprawozdawczo�ci elektronicz-
nej to wysoka referencja polskiej Statystyki Publicz-
nej i kraju w �wiecie.

CEL SPISU
Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegó-

³owych informacji o liczbie ludno�ci, jej terytorial-
nym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno �
spo³ecznej i zawodowej, a tak¿e�o spo³eczno � eko-
nomicznej charakterystyce gospodarstw domowych
i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkanio-
wych na wszystkich szczeblach podzia³u terytorial-
nego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokal-
nym. Szczególn¹ wagê w NSP 2011 przyk³ada siê do
pozyskania wiedzy na temat zmian zachodz¹cych w
procesach demograficznych i spo³ecznych m.in. z
uwagi na wzmo¿one migracje ludno�ci po wst¹pie-
niu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Wy-
niki spisu s¹ wykorzystywane bezpo�rednio dla po-
trzeb statystyki publicznej jako baza do budowy ope-
ratów losowania do dalszych badañ reprezentacyjnych
prowadzonych na próbie gospodarstw domowych. 

W spisie planowanym do przeprowadzenia w 2011
r. istotne bêdzie m.in. uzyskanie informacji o zagad-
nieniach, które by³y objête spisem w 2002 r. Konty-
nuacja jest niezbêdna do prowadzenia analiz porów-
nawczych zjawisk zachodz¹cych w czasie oraz do
opisu zmian, jakie zasz³y w procesach demograficzno �
spo³ecznych i ekonomicznych w zakresie: ludno�ci, sta-
nu mieszkañ i budynków oraz gospodarstw domowych
i rodzin w powi¹zaniu z warunkami mieszkaniowymi.

Dane spisowe z których powstaj¹ informacje sta-
tystyczne zachowuj¹ wa¿no�æ przez �10 lat i przez
ten okres bior¹ udzia³ w podejmowaniu kluczowych
decyzji dla spo³eczeñstwa �i pañstwa, dlatego waga
spisu jego cel i fakt ¿e w 2011 roku realizowany jest
w Polsce jako kolejnym kraju europejskim zwiêksza
jego znaczenie.

MB Rzecznik Urzêdu  Statystycznego w Opolu

INFORMACJA  MINISTRA  ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
O UBEZPIECZENIACH     UPRAW  ROLNYCH  I  ZWIERZ¥T GOSPODARSKICH

W   2011 ROKU w  zwi¹zku z obowi¹zkiem posiadania przez rolników obowi¹zko-
wego ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o ubepieczeniach upraw rolnych i
zwierz¹t gospodarskich (Dz.U. Nr 150, poz. 1249, z pó�n. zm.) stosowane s¹ z bud¿e-
tu pañstwa dop³aty do sk³adek producentów rolnych z tytu³u zawarcia umów ubez-
pieczenia od wyst¹pienia nastepuj¹cych zdarzeñ losowych:

- dla produkcji ro�linnej ( tj.upraw-zbó¿ , kukurydzy, rzepaku , chmielu , tytoniu,
warzyw gruntowych , drzew i krzewów owocowych , truskawek, ziemniaków, bura-
ków cukrowych lub ro�lin str¹czkowych) od :huraganu , powodzi , deszczu nawal-
nego , gradu , pioruna , obsuniêcia siê ziemi, lawiny , suszy , ujemnych skutków
przezimowania lub przymrozków wiosennych,

- dla produkcji zwierzêcej ( tj. byd³a , koni , owiec , kóz , drobiu lub �wiñ) od :
huraganu , powodzi , deszczu nawalnego , gradu , pioruna , obsuniêcia siê ziemi ,
lawiny , uboju z konieczno�ci . Przepisy ww. ustawy dopuszczaj¹ mo¿liwo�æ ubez-
pieczenia upraw ro�lin i zwierz¹t od wszystkich okreslonych w ustawie ryzyk lub
wybranych przez producenta rolnego , np. wystêpuj¹cych najczê�ciej na danym
obszarze. Poziom dop³at z bud¿etu pañstwa do sk³adek ubezpieczeñ nale¿nych od
producentów rolnych z tytu³u zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub
zwierz¹t gospodarskich na 2011r. zosta³ okre�lony przez Radê Ministrów w rozpo-
rz¹dzeniu z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie wysoko�ci dop³at do sk³adek z  tytu³u
ubezpieczenia upraw rolnych i zwierz¹t gospodarskich w 2011r. (Dz. U. Nr 235 poz.
1540), w wysoko�ci : 50% sk³adki do 1 ha upraw rolnych i 50% sk³adki do 1 szt.
zwierzêcia gospodarskiego.

   Rolnik, który uzyska³ p³atno�ci bezpo�rednie do gruntów rolnych w rozumieniu
przepisów o p³atno�ciach do gruntów rolnych i oddzielnej p³atno�ci cukrowej ma
obowi¹zek ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw. Musi zatem zawrzeæ
umowê ubezpieczenia z wybranym zak³adem ubezpieczeñ , który zawar³ z ministrem
w³a�ciwym do spraw rolnictwa umowê w sprawie dop³at , albo innym wykonuj¹cym
dzia³alno�æ ubezpieczeniow¹ w zakresie ubezpieczenia upraw zbó¿ , kukurydzy ,
rzepaku , chmielu , tytoniu , warzyw gruntowych , drzew i krzewów owocowych ,
truskawek , ziemniaków , buraków cukrowych lub ro�lin str¹czkowych , od zasiewu
lub wysadzenia do ich zbioru , od ryzyka wystapienia szkód spowodowanych przez
powód� , grad , suszê , ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne.

   Rolnik, który nie spe³ni obowiazku zawarcia umowy ubezpieczenia obowi¹zko-
wego , tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw , obowi¹zany bêdzie do
wniesienia op³aty za niespe³nienie tego obowi¹zku. Wysoko�æ op³aty obowi¹zuj¹-
cej w ka¿dym roku kalendarzowym , stanowiæ bêdzie równowarto�æ 2 Euro od 1 ha
, ustalon¹ przy zastosowaniu kursu �redniego og³aszanego przez Narodowy Bank
Polski wed³ug tabeli kursów nr 1  w roku kontroli. Op³ata za niespe³nienie obowi¹zku
zawarcia umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego bêdzie wnoszona na rzecz gminy
w³a�ciwej ze wzglêdu na miejsce zamieszkania albo siedzibê rolnika. Powy¿sze sank-
cjê nie bêd¹ jednak stosowane wobec rolników w przypadku gdy rolnik nie zawrze
umowy ubezpieczenia obowiazkowego z powodu pisemnej odmowy przez co naj-
mniej dwa zak³ady ubezpieczeñ, które zawar³y z ministrem w³a�ciwym do spraw
rolnictwa umowy w sprawie dop³at , z powodu zaoferowania ubezpieczenia w staw-
kach taryfowych przekraczaj¹cych 6% sumy ubezpieczenia.

Nale¿y podkresliæ, i¿ niezawarcie przez rolników umów ubezpieczenia upraw rol-
nych nie bêdzie mia³o wp³ywu na ubieganie siê przez nich o p³atno�ci bezpo�rednie.

Wprowadzenie obwi¹zku ubezpieczenia upraw rolnych jest konieczne w zwi¹zku
z unijnym obowi¹zkiem posiadania polis ubezpieczenia 50% upraw rolnych przez
rolników, którzy od 2010r. bêd¹ ubiegaæ siê o inne formy wsparcia z bud¿etu krajowe-
go w przypadku wyst¹pienia klêsk.

 Zgodnie z ww. ustaw¹ z dnia 7 lipca 2005r. , Minister RiRW zawar³ z czterema
zak³adami ubezpieczeñ umowy w sprawie dop³at ze �rodków bud¿etu pañstwa do
sk³adek z tytu³u zawarcia w 2011r. umów ubezpieczenia z producentami rolnymi od
ryzyka wyst¹pienia skutków zdarzeñ losowych w rolnictwie , tj. z :

- Powszechnym Zak³adem Ubezpieczeñ S.A. z siedzib¹ w Warszawie ,
- Towarzystwem Ubezpieczeñ Wzajemnych "TUW" w Warszawie,
-Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych w Poznaniu,
- HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. w Warszawie.
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INFORMACJA PP STRA¯Y PO¯ARNEJ
W minionym okresie  (31.01 do 6.02 2011) Komenda Powiato-

wa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w G³ubczycach zanotowa³a ogó-
³em   9  zdarzeñ, w tym, 6 miejscowych zagro¿eñ oraz 3 po¿ary.

31 stycznia o 21:13
- w Branicach na ul.
Lwowskiej dosz³o do
podtrucia tlenkiem
wêgla. Poszkodowana
kobieta w wieku 28 lat
po udzieleniu pierw-
szej pomocy na miej-
scu zdarzenia, zosta³a
przewieziona do szpi-
tala. Po przewietrzeniu
mieszkania urz¹dzenie
do pomiaru zawarto�ci
tlenku wêgla nie wyka-
za³o jego obecno�ci.
Wydano postanowie-
nie o zakazie u¿ywania
piecyka gazowego do
czasu sprawdzenia
przez odpowiednie
s³u¿by.

1 lutego o 14:20 - w Bogdanowicach przy Alei Jana Paw³a II,
27 letnia kobieta, kieruj¹ca Fiatem Seicento, uderzy³a w s³up ener-

getyczny. Kobieta w
samochodzie przewo-
zi³a dwójkê dzieci w
wieku 3 lata oraz rocz-
ne. W wyniku zdarze-
nia nikt nie odniós³ ob-
ra¿eñ. Stra¿acy usunêli
z jezdni plamê oleju po
wypadku.

2 lutego  o 15:17-
w G³ubczycach przy
ul. Parkowej dosz³o
do zapalenia siê sa-
dzy w kominie. Z
uwagi na liczne pêk-
niêcia komina, spo-
wodowane jego po¿a-
rem, stra¿acy wydali
postanowienie o za-
kazie u¿ytkowania
pieca centralnego

ogrzewania do czasu sprawdzenia przez odpowiednie s³u¿by. Tego
samego dnia o 16:12 - w Kietrzu na ul. D³ugiej stra¿acy gasili po¿ar
�mietnika. Natomiast o 18:38 w G³ubczycach na ul. Armii Wojska
Polskiego dosz³o do po¿aru w komorze silnika autobusu. (foto)

3 lutego - w G³ubczycach na  Os. Konstytucji stra¿acy poma-
gali zespo³owi pogotowia w przeniesieniu osoby chorej z domu
do karetki.

5 lutego o 18:20 - w Baborowie przy ul. G³ubczyckiej dosz³o do
kolejnego w tym okresie podtrucia tlenkiem wêgla. Poszkodowa-
ny zosta³ ch³opiec w wieku 11 lat. Przybyli na miejsce stra¿acy,
przy u¿yciu miernika, stwierdzili w mieszkaniu obecno�æ tlenku
wêgla. Poszkodowanego ch³opca  pogotowie zabra³o do szpitala.

 6 lutego stra¿acy dwukrotnie wyje¿d¿ali do usuwania
powalonych drzew.

Z uwagi  na wystêpuj¹ce w minionym okresie kolejne podtru-
cia tlenkiem wêgla, zwanym potocznie czadem, przypominamy
o konieczno�ci sprawdzania sprawno�ci przewodów wentylacyj-
nych i dymowych oraz
szczelno�ci instalacji i
urz¹dzeñ gazowych, a po-
nadto nie zatykaniu kra-
tek wentylacyjnych. Nie
przestrzeganie tych zasad
stanowi wykroczenie
przeciwko przepisom
przeciwpo¿arowych, a
przede wszystkim stwa-
rza zagro¿enie dla ¿ycia i
zdrowia domowników.

INFORMACJA Z DZIA£AÑ  ZA OKRES 14-20.02 2011 R.
W minionym tygodniu Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y

Po¿arnej w G³ubczycach zanotowa³a ogó³em 8 zdarzeñ, w tym 4
miejscowe zagro¿enia oraz 4 po¿ary.

18 lutego o godz. 9:03 w miejscowo�ci Sucha Psina dosz³o do
po¿aru w budynku stanowi¹cym pustostan. Prawdopodobn¹
przyczyn¹ po¿aru by³y prace porz¹dkowe prowadzone dzieñ
wcze�niej. Osób poszkodowanych nie by³o.

19 lutego o godz. 2:15 Pañstwowa Stra¿ Po¿arna otrzyma³a
zg³oszenie z Pogotowia Ratunkowego o podtruciu tlenkiem wê-
gla w mieszkaniu w G³ubczycach przy ul. Krakowskiej. Poszko-
dowanym by³ osiemnastoletni mê¿czyzna, który zosta³ zabrany
do szpitala. Na miejscu stra¿acy stwierdzili �ladowe stê¿enie tlen-
ku wêgla.

19 lutego o godz. 6:41 na trasie G³ubczyce - Zawiszyce dosz³o
do wypadku drogowego, w wyniku którego samochód Daewoo
Tico prowadzony przez 20-letni¹ kobietê wypad³ z drogi. Poszko-
dowany zosta³ równie¿ pasa¿er, którm by³ 21-letni mê¿czyzna.
Oboje zostali zabrani przez Pogotowie Ratunkowe do szpitala
jeszcze przed przybyciem stra¿y po¿arnej.

Ponadto w minionym tygodniu stra¿acy usuwali plamê ole-
ju z drogi powiatowej w miejscowo�ci Dzielów, a tak¿e wy-
pompowywali wodê z zalanej piwnicy oraz trzykrotnie gasili
po¿ar �mietników.

16 lutego mieli�my przyjemno�æ go�ciæ u siebie grupê harce-
rzy bior¹cych udzia³ w Harcerskiej Akcji Zimowej 2011. Harcerze
mogli zobaczyæ jak wygl¹da codzienna praca stra¿aka oczeku-
j¹cego na wyjazd do akcji. Przy tej okazji mogli�my siê te¿
pochwaliæ naszymi samochodami i posiadanym sprzêtem spe-
cjalistycznym.

                m³. bryg. mgr in¿. Wojciech Semeniuk
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WSPÓ£PRACA PRZEDSZKOLI
Mikulá�ská z Krnova i Przedszkola nr 2

Czeskie i polskie
dzieci z przedszkoli
z Krnova i G³ubczyc
poznawa³y okolice
miast swoich kole-
gów partnerskich.

Pierwsza wy-
cieczka odby³a siê
do Krnova  i do
okolicy miasta.
Dzieci polskie zwie-
dzi³y znacz¹ce miej-
sca w naszym mie-
�cie. Zobaczy³y ra-
tusz i rynek. Wspól-
nie zwiedzi³y O�ro-
dek czasu wolnego
Méïa (Støedisko
volného èasu), za-
pozna³y siê ze �ro-
dowiskiem, gdzie
dzieci czeskie mog¹

spêdzaæ czas wolny z kolegami u z rodzicami. Dzisiaj by³o dla
nich przedpo³udnie pe³ne konkursów i gier, razem te¿ z papieru
robili co innego jak Méïu - nied�wiadka. Ca³e przedpo³udnie
szybko uciek³o i dzieci czeskie i polskie jecha³y na Cwilin (Cvilín),
gdzie odwa¿niejsi mogli wyj�æ na wie¿ê widokow¹. Po obiedzie
zwiedzi³y dzieci Je¿nik (Je�ník) i Pa³¹czek Je¿yka (Je�kùv pa-
louèek), gdzie mog³y wypróbowaæ przeszkody sztuczne do prze-
lazania. W godzinach popo³udniowych wraca³y potem zadowo-
lone dzieci do G³ubczyc.

Na rewan¿ nasze dzieci zaproszone zosta³y do G³ubczyc. Naj-
pierw zwiedzi³y przedszkole swoich kolegów i wspólnie bawi³y
siê. Dzieci z klocków sk³ada³y bajkowe kostki, malowa³y obrazki.
Dzieci stwierdzi³y, ¿e czeskie i polskie dzieci maj¹ w przedszko-
lach wiele zabawek, które nie ró¿ni¹ siê. Po ma³ej przek¹sce sz³y
dzieci zwiedzaæ miasto. Zwiedzi³y ich ratusz, gdzie znajduje siê
muzeum. Obecnie odbywa³a siê tam wystawa wyposa¿enia>>>

>>>domowego z przed wielu lat. Pani dyrektor w formie zabawy
zapozna³a dzieci z wyposa¿eniem domu i z wielu przyrz¹dami po-
magaj¹cymi z prac¹. Niemal wszystkie dzieci zwiedzi³y wie¿ê ra-
tusza i zobaczy³y G³ubczyce i okolice z obej�cia wie¿y.W godzi-
nach popo³udniowych odje¿d¿a³y dzieci krnowskie wzbogacone
o nowe do�wiadczenia z powrotem do przedszkola.

Projekt Przedszkola bez granic (�kolky bez hranic) dofinanso-
wany jest z �rodków Europejskiego funduszu rozwoju regional-
nego -Przekraczamy granice-.

Koñcow¹ imprez¹ dwudniow¹ kulminowa³a wspó³praca przed-
szkoli z Krnowa i G³ubczyc.W grudniu odwiedzili nas koledzy z
G³ubczyc i w naszym przedszkolu wspólnie prze¿yli�my przed-
po³udnie zabawy przed�wi¹tecznej. Polskie dzieci poznawa³y
nasze tradycje. O tym, ¿e �wiêta s¹ zawsze pe³ne tajemnic i bajek
wie ka¿dy. Dlatego wspólnie weszli�my do bajki i pomagali króle-
wiczowi ocaliæ oczarowan¹ ksiê¿niczkê. Dzieci szuka³y drogê do
zamku i  pe³ni³y zadania. Dlatego, ¿e ka¿da bajka koñczy siê do-
brze, te¿ naszym kolegom uda³o siê ksiê¿niczkê znale�æ.

Jednym ze zadañ królewicza by³o te¿ odnale�æ drogê z gêstego
lasu. Sk¹d siê on znalaz³ w przedszkolu - dzieci za pomoc¹ na-
uczycielek zrobi³y go z papieru. Krnowskie dzieci jeszcze za�pie-
wa³y swoim kolegom polskim piosenki z bajek.

W styczniu odwiedzili�my dzieci w G³ubczycach z programem
- koncertowanie �wi¹teczne i dzieci polskie zagra³y nam przed-
stawienie jase³kowe.

Podczas wspólnych imprez w ramach projektu Przedszkola bez gra-
nic (�kolky bez hranic) panowa³ wspania³y nastrój i z dzieci prosto
�wieci³a rado�æ. Mia³y one mo¿liwo�æ nawi¹zaæ nowe przyja�nie, za-
poznaæ siê ze �rodowiskiem ich kolegów i pos³uchaæ ich jêzyk. Bê-
dziemy siê staraæ, ¿e by taka wspó³praca zosta³a dalej kontynuowana.

Dyrektor Przedszkola Mikulá�ská w Krnowie,
                                                                             Hrazdirová Hana

22 URODZINY 1 ODDZIA£U BANKU ZACHODNIEGO
WBK SA W G£UBCZYCACH

1 lutego 2011 roku 1 Oddzia³ BZ WBK
w G³ubczycach  obchodzi³ swoje 22 urodziny.
Mo¿e siê wydawaæ, ¿e jest w G³ubczycach od zawsze. Naj-

pierw jako placówka NBP, pó�niej Banku Zachodniego a od 2001
roku, czyli od po³¹czenia Wielkopolskiego Banku Kredytowego
z Bankiem   Zachodnim jako Oddzia³ Banku Zachodniego WBK.

W tej chwili Bank Zachodni WBK S.A. jest jednym z liderów
polskiej bankowo�ci �wiadcz¹c swe kompleksowe us³ugi dla
klientów indywidualnych i firm w swej sieci ponad piêciuset pla-
cówek na terenie
ca³ego kraju.

Na wszystkich
Klientów, którzy
odwiedzili Oddzia³
w G³ubczycach w
dniu urodzin czyli 1
lutego czeka³o uro-
dzinowe ciasto i
kawa a tak¿e nie-
spodzianki przygo-
towane przez pra-
cowników Oddzia³u.

 W tej chwili wszyscy czekamy na kolejne urodziny a w tym
czasie pragniemy jak najlepiej zaspokajaæ wszystkie finansowe
potrzeby naszych Klientów.

                                                                 Aleksander Machulec
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DÌDICTVÍ OTCÙ  ZACHOVEJ NÁM, PANE!
Odstranìní hranic s na�imi polskými sousedy pøispìlo nejen k

snadnìj�ímu dojí�dìní za levnými nákupy, ale také k navazování dobrých
sousedských vztahù, osobních kontaktù a pøekvapivých poznání.

 K tìm patøí setkání se spoleèenstvím polských vysídlencù ze západní
Ukrajiny, kteøí na rozdíl od Èechù museli Ukrajinu opustit nedobro-
volnì, po jejím pøipojení k Sovìtskému svazu. Podobnì jako Èe�i z
Volynì pøi�li i Poláci osídlovat pohranièí vylidnìné po odsunu Nìmcù.
A tak se zde dnes na obou stranách hranice setkávají nìkdej�í obyva-
telé Volynì - jak Èe�i,tak Poláci.

 K prvnímu osobnímu kontaktu obou stran do�lo pøi vernisá�i výsta-
vy poøádaném loni v létì v muzeu v Hlubèicích panem Brzezinským,
nynìj�ím majitelem zámku v polských Pelhøimovech, rovnì� pùvodem
z Ukrajiny. Obì strany projevily zájem o setkání, a tak následoval o
pozvání na 20. výroèí zalo�ení Svazu volyòských Èechù a jejich pøátel

v Suchdole v záøí 2010.
Na oplátku byli

pozváni èe�tí sousedé k
slavnostnímu odhalení
pomníku na høbitovì v
Hlubèicích, vìnovaném
Polákùm z Ukrajiny, kteøí
zahynuli v sibiøských gu-
lazích a 22. ledna 2011 k
novoroènímu posezení
v�ech rodákù, kteøí nyní
�ijí v okrese Hlubèice.

  Slavnostnì vyzdo-
bený sál v obci Bogda-
novice byl zaplnìn do

posledního místeèka. Stoly ozdobené chutným domácím peèivem, na je-
vi�ti kulisy pro pøipravené pøedstavení. Nejménì 20 místních dìtí a mláde�e
pøipomnìlo svou perfektnì nacvièenou divadelní hrou rodièùm a praro-
dièùm jejich osudy na Volyni a pøedev�ím tradice a zvyky polských vánoc,
jak je slaví u� po staletí. Atmosféru sounále�itosti doplòovaly písnì a
koledy zpívající se nepøetr�itì dosud. Úvodní píseò, známá v èe�tinì svým
refrénem: "�dìdictví otcù zachovej nám, Pane�" nenechala jedno oko
suché. Pro nás èeské úèastníky to byl nev�ední zá�itek, vidìt a sly�et
tradice pøedávané z pokolení na pokolení a udr�ované a� do souèasné
doby. Zvlá�tì, kdy� mnohé z nich nebyly cizí ani na�im rodièùm a z
vlastního dìtství si je�tì nìco z tohoto pokladu také pamatujeme. Z celého
prùbìhu vyzaøovala láska k vlasti, k souèasné i té staré, hrdost, úcta k
historii, pocit sounále�itosti a odhodlání v tìchto tradicích vytrvat i v
budoucnosti..Toto odhodlání dávali najevo i pøítomní pøedstavitelé poli-
tického �ivota, poèínaje místní samosprávou, okresní i krajskou, vèetnì
poslance z parlamentu.

  Klanìní tøí králù pøed jeslièkami v Betlémì bylo prezentováno histo-
rickými postavami polských dìjin, ale i èeských - napø. sv. Vojtìchem
nebo sv. Hedvikou, co� ukazuje na to, co máme s na�imi sousedy spo-
leèné. Bohu�el tyto tradice volyòských Èechù, kteøí na Ukrajinì pro�ívali
spoleèné osudy se svými polskými sousedy, a� u� váleèné, spoleèenské,
kulturní nebo nábo�enské, zmizely za dob komunismu v èeských zemích
nenávratnì pryè.

Poté, co se v�ichni vzájemnì podìlili o oplatky, které po�ehnal místní
pan faráø, popøáli si v�echno dobré do nového roku a nic u� nebránilo
tomu, pustit se do nefal�ované �tìdroveèerní krmì: houbové polévky,
rybího øízku a bramborové ka�e. K dobré náladì s lahodným nápojem,
kávou a mno�stvím zákuskù vyhrávala kapela. Na parketu se upøímnì
veselili nejen dospìlí, ale i jejich dìti, vèetnì tìch nejmen�ích. Je�tì dlo-
uho po návratu domù nám znìl v u�ích nápìv písnì: "dìdictví otcù za-
chovej nám, Pane!"                                          Mgr. Ludmila Èajanová

HARCERSKA AKCJA ZIMOWA 2011
Uczestnikom HAZ zapewniamy drugie �niadanie,

opiekê instruktorsk¹, zawody sportowe, indeks spraw-
no�ci fizycznej, basen w SP2, gry i zabawy w ratuszo-
wej Sali pod Anio³em, zwiedzanie muzeum, wyj�cia na
wie¿ê widokow¹, rajdy, wycieczki, gry terenowe w Lesie
Marysieñce, strzelnicy, kamienio³omach, wyjazdy do
Raciborza na lodowisko, krêgielniê, oprócz progra-
mu ramowego propozycje ciekawych gier i zabaw po-
nadto biwaki szkoleniowo-wypoczynkowe wspólnie ze
szko³ami ze �rodowiska wiejskiego oraz w Stanicy w
�ciborzycach Ma³ych.

Takie propozycje zawiera³ informator KH ZHP która
wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjació³ Harcerstwa,
Urzêdem Miejskim, ZOKiSem, szko³ami podstawowymi
w gminie, MOKiem  by³a organizatorem  Harcerskiej Akcji
Zimowej 2011. Uczestnicy Akcji odwiedzili stra¿aków w
KPP Stra¿y Po¿arnej (foto str. 13), policjantów w KPPo-
licji, go�cili te¿ u siebie burmistrza Jana Krówkê,  prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej Kazimierza Naumczyka,
radnego Sejmiku Wojewódzkiego Zbigniewa Zió³ko, wi-
zytatora Opolskiego Kuratorium Piotra Dañkowskiego,
dyr. Powiatowego Muzeum Ziemi G³ubczyckiej Barbarê
Piechaczek, Powiatowej Biblioteki Publicznej Mariê Olek-
siejuk, archiwistê z Instytutu Pamiêci Narodowej we
Wroc³awiu Dariusza Misiejuka, funkcjonariuszy �l¹skie-
go Oddzia³u Stra¿y Granicznej oraz ¿o³nierzy X Opol-
skiej Brygady Logistycznej którzy  przez dwa tygodnie
czuwali  nad bezpieczeñstwem uczestników HAZ. Stra-
¿acy KP PSPo¿ szkolili w udzielaniu pierwszej pomocy,
pokazali sprzêt ratowniczy.(foto str.1GG) Harcerze go-
�cili kolegów skautów z czeskiego Krnova.  Na zakoñ-
czenie HAZ  odby³ siê huczny Bal Karnawa³owy. Zajê-
cia trwa³y od poniedzia³ku do pi¹tku, a w soboty warsz-
taty szkoleniowe dla funkcyjnych dru¿yn harcerskich w
Stanicy Harcerskiej. Opiekê w czasie zajêæ i wyjazdów
sprawowali na zasadach wolontariatu instruktorzy ZHP,
nauczyciele szkó³ podstawowych i gimnazjalnych. Sztab
Akcji  to harcerze starsi - 18 osób, którzy czuwali nad
prawid³ow¹ realizacj¹ i przebiegiem programu i w czasie
wycieczek krajoznawczych do G³ogówka, Pokrzywnej,
G³ucho³az. Dziêki pomocy  finansowej Urzêdu Miejskie-
go, Kuratorium O�wiaty, Urzêdu Marsza³kowskiego,
sponsorów prywatnych w Akcji codziennie  bra³o udzia³
ok. 230 uczestników.

Wszystkim -  serdecznie dziêkuj¹ dzieci i m³odzie¿.

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 elefonów
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.
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KST TAEKWONDO W HAMBURGU
Dnia 14.01.2011 r. klub sportowy taekwon-do z G³ubczyc wy-

ruszy³ na dwu dniowe seminarium do Hamburga. Zostali�my za-
proszeni przez tamtejszy Klub Taekwondo.

Trener Daniel Jano wraz z zawodnikami : Marta i Dawid Wsia-
ki, Karolina Konik, Kamila Ciechanowska zostali  serdecznie przy-
witani przez trenera niemieckiego klubu Miros³awa Bakalarza.

Brali udzia³ w treningu, który prowadzi³ instruktor z Afganista-
nu  (V dan).  Dla naszych zawodników ten trening zostanie nieza-
pomniany, gdy¿ umiejêtno�ci jakimi wykaza³ siê prowadz¹cy by³y
zdumiewaj¹ce. By³ �wietnie rozci¹gniêty, co pozwala³o mu na
kopanie dowolnych technik. Kondycyjnie wykaza³ siê te¿ bar-
dzo dobrze.

Marta i Dawid Wsiaki podpisali umowê na start w Lidze nie-
mieckiej w klubie z Hamburga.

Nasz klub z G³ubczyc bêdzie wspó³pracowaæ z klubem niemieckim
poprzez ró¿nego rodzaju obozy i zawody. Dziêki temu nasi zawodnicy
bêd¹ mogli siê rozwijaæ i zdobywaæ wiêksze umiejêtno�ci. Przebieg
pobytu w Hamburgu relacjonowa³a Kamila Ciechanowska.

Od lewej: Mariusz Cie�lik, Marta Wsiaki, Miros³aw Baka-
larz, Daniel Jano, Dawid Wsiaki.

KST TAEKWONDO W HOLANDII
Jedena�cie pañstw bra³o udzia³ w Otwartych Mistrzostwach

Holandii w taekwondo w uroczej miejscowo�ci Mierlo ko³o Ej-
dhowen w dniu 23.01.2011 roku. ( W³ochy, Portugalia, Hiszpa-
nia, Polska, Niemcy, Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Irlandia,
Norwegia). Startowa³o oko³o 700 zawodników. G³ubczycki klub
reprezentowali: Kamila Ciechanowska, Karolina Konik, Julita Zió³-
ko, Daniel Go³¹b, Mateusz H³ady³owicz, Bartosz S³odkowski, To-
biasz Konik, S³awomir Go³¹b - sêdzia i Daniel Jano - trener.

 Na szczególne wyró¿nienie zas³u¿yli: Julita Zió³ko zajmuj¹c II
miejsce w uk³adach i Daniel Go³¹b II m. walki i III m. uk³ady w
kategorii junior m³odszy oraz Kamila Ciechanowska zajmuj¹c II
m. w walkach i Bartosz S³odkowski II m. w walkach w kategorii
juniora. Brakowa³o naszych czo³owych zawodników Marty i
Dawida Wsiaki, którzy nie mogli braæ udzia³u w tych zawodach
z powodu sesji egzaminacyjnej. Zawody mo¿na uznaæ za bardzo
udane. Przed nami  ju¿ wkrótce Puchar Polski Seniorów i turniej
kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski juniorów.Na ferie zimowe
planujemy piêciodniowe zgrupowanie                             DJ

Od lewej: Bartosz S³odkowski, Daniel Jano, Tobiasz Konik,
Karolina Konik,  Daniel Go³¹b, Mateusz H³ady³owicz, Kami-
la Ciechanowska, S³awomir Go³¹b, Julita Zió³ko.

LKS TECHNIK G£UBCZYCE - 5 MEDALI:
W dniach 04-06.02.2011 w S³upsku odby³y siê
 47 Indywidualne Mistrzostwa Polski w Badmintonie.
 Zawodnicy LKS Technik G³ubczyce zdobyli 5 medali:
medal z³oty- Przemys³aw Wacha  -gra pojedyncza mê¿czyzn
medal srebrny-Wojciech Szkudlarczyk  z £ukaszem Moreniem
                             (SKB Suwa³ki )-gra podwójna mê¿czyzn
medale br¹zowe - Natalia Pocztowiak i Aleksandra Walaszek
gra pojedyncza kobiet, Wojciech Szkudlarczyk z Agnieszk¹

Wojtkowsk¹  gra mieszana.
Ilo�ciowo Technik zdoby³ najwiêcej medali, ale jako�cio-

wo wyprzedzili nas: Piast S³upsk z dwoma z³otymi i jednym
srebrnym medalem  i SKB Suwa³ki z  1,5 z³otego i 0,5 srebr-
nym medalem. W Pia�cie wyst¹pi³ Rafa³ Hawel, do niedaw-
na nasz  zawodnik, który zdoby³ dwa medale, srebrny w
grze pojedynczej mê¿czyzn i z³oty razem z Kamil¹ Augu-
styn w grze mieszanej .

Po fina³ach IMP odby³ siê mecz DMP Ekstraklasa pomiê-
dzy SKB Piast S³upsk, a  LKS Technik G³ubczyce zakoñczone
sukcesem Technika   6:0

   Dnia 12.02.2011r w Krakowie LKS  Technik pokona³ AZS
AGH Kraków 5:1.Na cztery mecze przed zakoñczeniem Ekstra-
klasy Technik  znajduje siê na drugim miejscu tabeli trac¹c jeden
punkt do SKB Suwa³ki.     Tabela DMP po 10 rundach

                            1. SKB Suwa³ki                     10    18     48:12
                            2. LKS Technik G³ubczyce  10    17     47:13
                            3. UKS Hubal Bia³ystok       10    14     36:24
                            4. SKB Piast S³upsk              10    10     26:34
                            5. LUKS Bad. Choroszcz      10     9      30:30
                            6. UKS 15 Kêdz.-Ko¿le         10      7     24:34
                            8. AZS AGH Kraków             10     5      21:39
                            9. AZS Olsztyn                       10     0      10:50
Terminarz rozgrywek Ekstraklasy ( mecze Technika)
12.03.2011 LKS Technik G³ubczyce  -  UKS Hubal Bia³ystok
13.03.2011 LKS Technik G³. -  LUKS Badminton Choroszcz
02.04.2011 SKB LITPOL MALOW Suwa³ki - LKS Technik G³.
03.04.2011     AZS UWM Olsztyn    -     LKS Technik G³ubczyce
21 lub 22 maja 2011r. odbêd¹ siê rozgrywki play off wy³aniaj¹
ce  tryumfatora DMP i koñcz¹ce Ekstraklasê.
                                                                      Adam Pawlaczek
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OSI¥GNIÊCIA GRUP TEATRALNYCH
 PROWADZONYCH PRZEZ WALDEMARA LANKAUFA
W MOK W G£UBCZYCACH w ROKU 2010
I GRUPA "JASZCZURKI" - SPEKTAKL "MA£Y KSI¥¯E"
1) NAGRODA AKTORSKA DLA MACIEJA USTRZYCKIEGO -
X OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TEATRÓW "MARCINEK"
W POZNANIU
2) WYRÓ¯NIENIE ZA SPEKTAKL -  XI OGÓLNOPOLSKIE
FORUM TEATRÓW DZIECIÊCYCH "MINIATURY"- OPOLE
3) III NAGRODA ZA SPEKTAKL, NAGRODA  AKTORSKA
DLA MACIEJA USTRZYCKIEGO -  XXVII WOJEWODZKI
FESTIWAL TEATRÓW DZIECIÊCYCH W OLE�NIE
4) ZAPROSZENIE ZESPO£U NA XIV NA OGÓLNOPOLSK¥
TRIADÊ TEATRALN¥ DO DÊBNA LUBUSKIEGO / IMPRE
ZA NIEKONKURSOWA/
II GRUPA "G£OSY" - SPEKTAKL - "KOÑCÓWKA"
1) WYRÓ¯NIENIE JURY ZAWODOWEGO,  G£ÓWNA NAGRO
DA JURY M£ODZIE¯OWEGO - VI OGÓLNOPOLSKA UCZTA
TEATRALNA  "BUT" W BRODNICY
2) NAGRODA "ZA UDAN¥ PRÓBÊ ZMIERZENIA SIÊ  Z WY
BITNYM  DRAMATEM", WYRÓ¯NIENIE ZA  SCENORAFIÊ -
 IX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL MA£YCH FORM TEATRAL
NYCH  "ARLEKINADA" W INOWROCLAWIU
3) II NAGRODA ZA SPEKTAKL,  NAGRODA AKTORSKA DLA
SYLWII OLCHOWIK,  NAGRODA ZA RE¯YSERIÊ I TWÓRCZ¥
PRACÊ   Z M£ODZIE¯¥ - XXIII  WOJEWÓDZKIE SPOTKA
NIA  AMATORSKICH TEATRÓW  M£ODZIE¯OWYCH - "PRO
SCENIUM" W NYSIE
III GRUPA - "KU(O)RCZAKI" - SP nr 2 / MOK
  SPEKTAKL  "PINOKIO"
1) II NAGRODA ZA SPEKTAKL,  NAGRODA  AKTORSKA
DLA MARCELA GISALA,  NAGRODA ZA RE¯YSERIÊ - VI OGÓL
NOPOLSKA UCZTA TEATRALNA - "BUT" W BRODNICY
2) NAGRODA ZESPO£OWA ZA KREACJE AKTORSKIE, NA
GRODA  AKTORSKA DLA MARCELA GISALA - 40 OGÓLNO
POLSKIE SPOTKANIA AMATORSKICH TE ATRÓW LALEK
W STRZELCACH OPOLSKICH
3) NAGRODA AKTORSKA DLA KAMILA MARKO,  NAGRO
DA ZA RE¯YSERIÊ - XXVII WOJEWÓDZKI FESTIWAL TE
ATRÓW DZIECIÊCYCH W OLE�NIE
   NAGRODY INDUWIDUALNE DLA W. LANKAUFA
   - NAGRODY ZA RE¯YSERIÊ NA FESTIWALACH W BROD
NICY, NYSIE I  OLE�NIE
- NAGRODA PREZYDENTA MIASTA KÊDZIERZYNA- KO�
LA ZA  OSI¥GNIECIA W DZIEDZINIE TEATRU I KULTURY
¯YWEGO S£OWA
   - WYRÓ¯NIENIE HONOROWE MARSZA£KA WOJEWÓDZ
TWA OPOLSKIEGO DLA ANIMATORÓW KULTURY
 - MOK W G£UBCZYCACH  "KOÑCÓWKA" W�RÓD NAJLEP
SZYCH SPEKTAKLI W POLSCE W ROKU 2010
  Du¿e wyró¿nienie spotka³o twórców spektaklu "Koñcówka" we-

d³ug Samuela Becketta:  Waldemara Lankaufa - re¿ysera oraz Kingê
Góratowsk¹ i Sylwiê Olchowik - wykonawców dzia³aj¹cych w Miej-
skim O�rodku Kultury w G³ubczycach.  Organizatorzy XI Ogólnopol-
skiej Artystycznej Wiosny M³odych w Poznaniu zaprosili  przedsta-
wienie , które powsta³o w naszym o�rodku w uznaniu dla jego osi¹-

gniêæ na festiwalach teatralnych w roku 2010, miedzy innymi presti¿o-
wej "Arlekinadzie" w Inowroc³awiu. Artystyczna Wiosna M³odych
odbêdzie siê w Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu w dniach od 23
- 27. 03. 2011. Organizatorzy zapraszaj¹ na ni¹ najciekawsze zjawiska
artystyczne w dziedzinie teatru, muzyki i plastyki, które mia³y miej-
sce w Polsce w minionym roku. Impreza nie ma charakteru konkursu (
zdaniem Organizatorów rywalizacja w�ród laureatów festiwali mija siê
z sensem) a prezentowane zjawiska artystyczne bêd¹ bserwowane
przez luminarzy nie tylko poznañskiej kultury co mo¿e zaowocowaæ
kolejnymi zaproszeniami dla g³ubczyckiego zespo³u.

                                                                      MOK G£UBCZYCE

PO¯EGNANIE SO£TYSÓW V KADENCJI
Spotkanie podsumowuj¹ce V  kadencjê so³tysów w latach 2006-

2010w odby³o siê w Sali Konferencyjnej Urzêdu  10 lutego 2011r..
"Gmina bez so³ectw nie mog³aby funkcjonowaæ" powiedzia³ -
burmistrz Jan Krówka  gospodarz spotkania przedstawiaj¹c zre-
alizowane zadania inwestycyjne w so³ectwach, a mamy ich w
gminie najwiêcej w województwie - bo 45. Podziêkowa³ te¿ za
zaanga¿owanie spo³eczne i zachêca³ do startu w wyborach do
nowej kadencji. Do podziêkowañ do³¹czy³ siê przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej K. Naumczyk, po czym  wspólnie wrêczyli pa-
mi¹tkowe Dyplomy-podziêkowania  so³tysom.

 Go�æmi spotkania byli: Jan Rogala kierownik Opolskiego Od-
dzia³u Doradztwa Rolniczego -  £osiów, G³ubczyce

Mieczys³aw My�liwy i Marek Gorczyca przedstawiciele Woje-
wódzkiej Izby Rolniczej zapoznali z terminami i procedurami wy-
borczymi do Izby Rolniczej w Opolu - 3.04.2011r., (str.6)

- Józef Wilczek i Andrzej Walczak  przewodnicz¹cy zarz¹du i
przewodnicz¹cy Rady Stowarzyszenia  So³tysów Opolszczyzny
odnie�li siê do roli i funkcji Funduszu So³eckiego. . Temat ten
wzbudzi³ nieco dyskusji i kontrowersji.

Wiceburmistrz Mariusz Mróz  przypomnia³ zasady i zaintere-
sowanie Konkursem Ekologicznym - Jacek Przybylski przewod-
nicz¹cy Forum Obywatelskiego Ziemi G³ubczyckiej zaprezento-
wa³ i zaprosi³ do udzia³u w projekcie �Wie� - ukryte mo¿liwo�ci-
nowe szanse�.  Projekt oferowa³ udzia³ w warsztatach szkolenio-
wych "Wie� tematyczna, szansa na rozwój" i wyje�dzie studyj-
nym do istniej¹cych wiosek tematycznych w województwie za-
chodniopomorskim. Wie� tematyczna jest wsi¹, która ma jedyny
w swoim rodzaju, oryginalny pomys³ na rozwój. Wokó³ niego
tworzone s¹ sposoby na aktywno�æ spo³eczn¹ i zarabianie pie-
niêdzy. Nie chodzi tu jednak o nowy rodzaj upraw, ogrodnictwo,
hodowlê czy produkcjê. Podstawa powstania i funkcjonowania
wsi tematycznych jest POMYS£. TAM GDZIE STARE SIÊ KOÑ-
CZY, CO� NOWEGO MO¯E SIÊ ZACZ¥Æ.

 Na zakoñczenie spotkania pracownicy Urzêdu wspó³pracuj¹-
cy z so³ectwami podzielili siê ró¿nymi informacjami z terminarzem
wyborów so³eckich (str.10) w³¹cznie. By³o jeszcze sporo innych
tematów, czê�æ z nich mia³a charakter wymiany pogl¹dów czemu
sprzyja³a kawa i poczêstunek. (foto str. 20)

                                                                                        Jan Wac
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OKNA energooszczêdne, z drewna
klejonego, sosnowego, mahoniowego
TARCICÊ
surow¹, suszon¹ i impregnowan¹
nieobrzynan¹ i obrzynan¹,
krawêdziaki, belki,
 deski pod³ogowe,

G£UBCZYCKIE
RZEDSIÊBIORSTWO
 BUDOWLANE
 48-100 G³ubczyce ul. Raciborska20
tel. (77) 485-30-41/ 3
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RAPORT O STANIE JAKO�CI WODY PITNEJ
PP Inspektor Sanitarny w G³ubczycach informuje,
i¿ w IV kwartale 2010r. nast¹pi³o pogorszenie siê jako�ci

wody pitnej na terenie powiatu g³ubczyckiego.
Nieodpowiednie parametry wody zaobserwowano w 6 wodo-

ci¹gach. W wodoci¹gach gminy Baborów: Amandów- T³usto-
mosty, Sucha Psina i Czerwonków wyst¹pi³y krótkotrwa³e zanie-
czyszczenia wody. Spowodowane one by³y wysokim stê¿eniem
azotanów, du¿¹ mêtno�ci¹ oraz obecno�ci¹ bakterii grupy coli.
W wyniki podjêtych dzia³añ administracyjnych jako�æ tej wody
zosta³a doprowadzona do odpowiednich wymagañ.

W wodoci¹gu publicznym Krasne Pole i Braciszów w gminie
G³ubczyce oraz Szczyty w gminie Baborów zaobserwowano po-
nadnormatywne stê¿enie manganu oraz mêtno�ci. Stwierdzono
warunkow¹ przydatno�æ wody do spo¿ycia oraz nakazano do-
prowadziæ jako�æ wody do obowi¹zuj¹cych norm zdrowotnych.

W pozosta³ych wodoci¹gach badana woda spe³nia³a wyma-
gania rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w
sprawie jako�ci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi (Dz.
U. nr 61, poz. 417).

Od 1 grudnia 2010r. wy³¹czono z eksploatacji powierzchniowe
ujêcie wody w Lubotyniu. Woda do Lubotynia dostarczana jest
przez wodoci¹g publiczny Rozumice. Jest to woda mieszana ze
studni po³o¿onych w Kietrzu i Rozumicach.

Obecnie na terenie powiatu g³ubczyckiego wszystkie systemy
zbiorowego zaopatrzenia rozprowadzaj¹ wodê z ujêæ g³êbinowych.

O�rodek Szkoleniowy "RZEMIE�LNIK"
w Prudniku ul. £ukowa 1

Organizuje:
KURSY PEDAGOGICZNE

 uprawniaj¹ce do szkolenia  uczniów,
KURSY  pomocy przedlekarskiej

KURSY p. po¿.
KURSY BHP dla pracowników i pracodawców,
KURSY przygotowuj¹ce do egzaminów na tytu³
zawodowy- sprzedawca oraz mistrz-sprzedawca

koñcz¹ce siê egzaminem pañstwowym.
ZAPISY przyjmuje:

 Cech Rzemie�lników i Przedsiêbiorców
w Prudniku ul. £ukowa 1

 Tel/fax 77 436 39 26

PRZEGL¥D OPOLSKIEJ
PIOSENKI HARCERSKIEJ

W dniach 11-12.02.2011 roku Komenda
Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w
G³ubczycach na bazie Specjalnego
O�rodka Szkolno-Wychowawczego w
G³ubczycach zorganizowa³a XIV Prze-
gl¹d Opolskiej Piosenki Harcerskiej

W przegl¹dzie wziê³o udzia³  60 wykonaw-
ców piosenek opolskich autorów. Nowo�ci¹
przegl¹du, by³y warsztaty muzyczne

G³ówne cele przegl¹du zosta³y zrealizowa-
ne, bowiem popularyzowano i propagowano piosenki autorstwa
naszych opolskich harcerzy. Przegl¹d by³ równiez okazj¹, by
przypomnieæ tych autorów, a przede wszystkim wspólnie po�pie-
waæ stare przeboje z rajdów, zlotów, obozów i festiwali. Ponadto
podczas przegl¹du odby³a siê wspólna nauka piosenek: "Modlitwy har-
cerskiej", "Piosenki o skaucie" oraz "Piosenki pasterskiej", do której s³owa
napisa³ Czes³aw Mi³osz, a muzykê skomponowa³  Józef Kaniowski

KH ZHP pragnie serdecznie podziêkowaæ dyr. SOSzW Pani
Barbarze Rosickiej za pomoc i wsparcie w przygotowaniu przegl¹-
du. Pragniemy wyraziæ nasz¹ wdziêczno�æ instruktorom ZHP, har-
cerzom  oraz prowadz¹cym warsztaty muzyczne.   Marta Palka

PIELGRZYMKA �LADAMI
JEZUSA CHRYSTUSA

12 -19 listopad 2011 r. - 8 dni - samolotowo-autokarowa
Organizatorzy zapewniaj¹:
przelot samolotem na trasie Katowice - Tel Awiw i  powrót,
pe³ne wy¿ywienie, zakwaterowanie w hotelach, autokar do
 dyspozycji grupy, przewodnik-osoba duchowna z Polski
wszystkie bilety wstêpu, taksówka na Górê Tabor, statek
po Jeziorze Galilejskim, ubezpieczenie, przewodnik-�piewnik,
znak grupy, certyfikat pielgrzyma, codzienn¹ Mszê �w.
Cena: 900 z³otych i 980 USD
Pielgrzymka z Parafii Narodzenia NMP w G³ubczycach.
Organizatorem jest: Fundacja Komisariat Ziemi �wiêtej
Bli¿sze informacje o pielgrzymce: br. Pawe³ Malkusz OFM,
ul. Zakonna 6, 48-100 G³ubczyce, tel. 692 563 988.
Karty zg³oszeniowe  pobieraæ w kancelarii parafialnej
ul. Jana Paw³a II 7 i oddawaæ ks. Leszkowi Zarzyckiemu
lub bratu Paw³owi.
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KADR
 Studio

Fotograficzno - Filmowe
 Janusz Baczkur, G³ubczyce,

Grunwaldzka 2,
77 / 485- 31- 07,

662 065 354

Serdecznie Witamy Nowych
Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych w styczniu
w Szpitalu Powiatowym

w G³ubczycach,
Rodzicom - Gratulujemy!

Ciesielska Zosia c.Anny
Lwowiany G³.Las 12.01.11

15.35 3350-56

Æwiêczek Bartek
s.Sylwi Chróstno

19.01.11 10.15 3650-57

Depo Miko³aj s.Kata-
rzyny G³-ce 19.01.11

10,45 2750-54

Fuhs Maja c.Kamili G³-
ce Sady 28.01.11 12.30

3250-56

Hryckiewicz  Antoni s.
Ma³gorzaty  G³-ce

14.01.2011 6.55 3400-56

Indziniak Maja
c.Ma³gorzaty Mokre

Kol. 8.01.11 7.15 3550-56

Kaliciak Aleksandra
c.Alicji Kietrz 20.01.11

23.25 3750-57

Indziniak s.Kamili
G³ubczyce

25.01.11 18.30 3550-54

Kupczyk Maja c.
Lucyny Kietrz 7.01.11

21.55 3350-54

Kuriata Klaudia c.
Izabeli Kietrz 11.01.11

8.40 2800-53

Liana Martyna
c.Magdaleny G³-ce

25.01.11 5.50 3450-57

Liberski Franciszek
s.Ma³gorzaty G³-ce

7.01.11.23.50 4600-60

Lisowska Eliza
c.Sandry Lisiêcice

22.01.11 13.05 3250-54

Maciaszczyk Antoni s.
Katarzyny G³-ce

9.01.11 8.10 3300-54

Majda Tomasz
s.Agnieszki �cib-ce Wlk.

23.01.11  6.35 3300-57

Wac-Migda³ Ma³gorza-
ta c.Alicji Bielsko-Bia³a
07.01.2011 16.50 4150-58

Mikler Milena c.Ma³go-
rzaty W³odzienin Kol
16.12.10 0,10 2850-53

Strojna Milena c.
Aleksandry G³-ce

31.01.11 5.35 3680-54

Szczygie³ Katarzyna
c.Agnieszki Nasiedle
20.01.11 14.00 3360-55

Toporowski Jan
s.Anety G³-ce 24.01.11

16.55 4030-58
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