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KUPON KONKURSOWY
NA GWIAZDÊ WIECZORU

DNI G£UBCZYC 2012

Na Gwiazdê Wieczoru Dni G³ubczyc,
która wyst¹pi

 w dniu 16 czerwca 2012 roku (sobota)
typujê artystê/zespó³ znajduj¹cy siê

pod pozycj¹ 1 nr __________:

1. Anna Wyszkoni
2. BAJM
3. BOYS

4. Ewa Farna
5. Gosia Andrzejewicz

6. Kabaret NEONÓWKA
7. Mryla Rodowicz

8. PIN
9.UNIVERSE

10.ssWitold Matulka

Imiê i Nazwisko:
______________________________________

Telefon kontaktowy: ______________

podpis
Zapozna³em siê z Regulaminem i akceptujê

jego zapis oraz wyra¿am zgodê na przetwa-
rzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbêdnych dla realizacji KONKURSU, zgod-
nie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
poz. 883).

________________________

podpis

1-Proszê wpisaæ cyfrê,
Kupony wrzucaæ do urny w sekretariacie

Urzêdu Miejskiego

KONKURS NA
GWIAZDÊ  WIECZORU

DNI G£UBCZYC 2012

Cel konkursu:
Celem KONKURSU jest prawid³owe wytypowanie
 GWIAZDY WIECZORU Dni G³ubczyc 2012,
która uzyska³a najwiêcej g³osów w plebiscycie
Gminy G³ubczyce.
Czas trwania konkursu:
6 kwietnia 2012 - 31 maja 2012
Warunki przyst¹pienia i uczestnictwa w Konkursie:
1  W KONKURSIE mog¹ wzi¹æ udzia³ wszystkie osoby pe³nolet-
nie za wyj¹tkiem osób  wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu.
2.  Przyst¹pienie do KONKURSU nastêpuje poprzez dostarcze-
nie opisanego szczegó³owo  w Regulaminie KONKURU kuponu
konkursowego do siedziby Urzêdu i wrzucenie do urny konkur-
sowej w Sekretariacie Urzêdu Miejskiego.
3.  W przypadku dokonywania zg³oszeñ drog¹ koresponden-
cyjn¹, osoba oddaj¹ca g³os w KONKURSIE wype³nia zg³oszenie
w postaci formularza zamieszczonego na stronie internetowej lub
dostarcza formularz bezpo�rednio do Sekretariatu w siedzibie OR-
GANIZATORA przy pomocy operatora pocztowego.
4.  ORGANIZATOR  og³osi zwyciêzców KONKURSU
w sobotê 16 czerwca 2012 roku, podczas trwania imprezy
 DNI G£UBCZYC 2012.
5.  Warunkiem otrzymania nagrody jest obecno�æ wylosowanej
osoby wraz z dowodem to¿samo�ci i zgodno�æ danych osobo-
wych ze zg³oszeniem podczas koncertu fina³owego (ok. godz.
22.30) w sobotê, w dniu 16 czerwca 2012 roku.

Nagrody w Konkursie:
Nagrodami w konkursie na Gwiazdê Wieczoru s¹:

I nagroda - Telewizor
II nagroda - Kino domowe
III nagroda - Rower

Szczegó³owe warunki uczestnictwa w konkursie zawiera
Regulamin dostêpny w siedzibie Organizatora
oraz na stronie www.

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu 15 maja 2012 r. odbêdzie
siê I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy oddania w dzier-
¿awê nieruchomo�ci zabudowanej po³o¿onej  w G³ubczycach przy
ul. Dworcowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³-
ka   nr 762/1 o powierzchni 0,3067 ha. Na przedmiotowym gruncie
zlokalizowane s¹ nastêpuj¹ce obiekty:
- budynek administr.- warsztatowy o pow.u¿ytkowej 731,01 m2;
- budynek magazynu o powierzchni u¿ytkowej 14,80 m2;

- budynek portierni o powierzchni u¿ytkowej 13,80 m2.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w
pieni¹dzu w kwocie 1.500,00 z³. Wadium winno wp³yn¹æ na konto
Urzêdu lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej              w dniu
10 maja 2012 r. (kasa czynna w godzinach: poniedzia³ek 8.00 -
14.45, wtorek - pi¹tek 8.00 - 14.15).
Szczegó³owe informacje nale¿y uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w
G³ubczycach ul.Niepodleg³o�ci nr 14 (p. nr 20) - tel. (77) 485 30 21
wew. 223 i 224 lub w internecie na stronie WWW.glubczyce.pl
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej
wiadomo�ci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz
umieszczeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskie-
go  w G³ubczycach w dniu:
1/ 05.04.2012r. wykazów obejmuj¹cych nastêpuj¹ce nieru-
chomo�ci przeznaczone do zbycia:
a/ nieruchomo�ci niezabudowane po³o¿one w G³ubczycach
przy ul. Kopernika, oznaczone wed³ug ewidencji gruntów
dzia³kami:  - nr 123/1 o powierzchni 0,0953 ha;
                    - nr 123/3 o powierzchni 0,0926 ha;
b/ nieruchomo�æ lokalowa po³o¿ona w G³ubczycach
przy ul. Koszarowej nr 12/5.
Z dniem 17.05.2012 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku
przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu
nieruchomo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mo�ciami (tekst jednolity Dz. U.  2004 r. nr 261, poz. 2603 z
pó�niejszymi zmianami) t.j. osobie, której przys³uguje rosz-
czenie o nabycie nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy
lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim
w³a�cicielem zbywanej nieruchomo�ci pozbawionym pra-
wa w³asno�ci tej nieruchomo�ci przed dniem 5 grudnia 1990
r. albo jego spadkobierc¹  .>>>>  (cd str.5)

Panie Burmistrzu, udzieli³ Pan obszernego wywiadu TV G³ubczy-
ce,  odpowiada³ na liczne pytania red. M. Pospiszela, poruszali�cie
sprawy  które interesuj¹ mieszkañców miasta, ale nie wszyscy zain-
teresowani maj¹ dostêp do TVG. W poprzednim G³osie G³ubczyc za-
prezentowali�my czytelnikom "wiosenne" tematy, w tym odbêdziemy
spacer ulicami miasta, a na nastêpny zostawimy "du¿e inwesty-
cje".Proszê tym razem o informacje na temat rewitalizacji, remon-
tów i poprawek oraz wizji modernizacyjnych miasta. Spróbujê byæ
przewodnikiem za TVG po mie�cie

Wydaje mi siê, ¿e najwiêkszy plac przebudowy -- to  rewitalizacja
zabytkowej czê�ci miasta

MM  Tak,  na pewno "Rewitalizacja starego miasta" to projekt  obej-
muj¹cy du¿y obszar - ulice Piastowsk¹, Ba³uckiego, Zakonn¹, Plac Bpa
A. Adamiuka, Klasztorn¹,  Moniuszki, Plac Józefa oraz Klasztor oo.
Franciszkanów i jego otoczenie.

 Widaæ jak postêpuj¹ prace przy uk³adaniu nowych chodników, in-
stalowaniu o�wietlenia, powstaj¹ nowe miejsca postojowe. Zdecydo-
wana wymiana nieuporz¹dkowanej, chaotycznie posadzonej kiedy�
wysokiej zieleni, zmieni krajobraz na bardziej uporz¹dkowany, este-
tyczny,  rekreacyjny dla mieszkañców miasta i  atrakcyjny turystycznie
dla przyjezdnych. Niektóre dzia³ania wzbudzaj¹ protesty, np.  wycinka
drzew, (na ulicy Kochanowskiego te¿ ubolewano nad zagra¿aj¹cymi
bezpieczeñstwu lipami), ale przy  ka¿dej powa¿nej operacji na pocz¹tku
trochê boli. Koñcowy efekt na pewno cieszyæ bêdzie oko wszystkich.
Warto�æ robót to  ok. 3,5 mln z³.

JW. Na  wyremontowanych ju¿  ul. Kochanowskiego, Ko�ciuszki,
Parkowej pojawiaj¹ siê  ekipy firm remontuj¹cych w ub. latach.

MM. S¹ to poprawki w ramach gwarancji  po okresie zimowym, który
zweryfikowa³ jako�æ wykonawstwa i dzia³anie instalacji. wynikaj¹cych cza-
sem z warunków pogodowych i po�piechu, bo terminy zakoñczenia robót
nagli³y. Na bie¿¹co poprawiamy, ale te¿  na bie¿¹co s¹ niszczone i dewasto-
wane s³upki wyrywane, ³añcuchy zrywane, latarnie naruszane. Mieszkañ-
cy - za co im dziêkujemy - zg³aszaj¹ nam te sprawy i nie ukrywaj¹ swojej
z³o�ci wobec sprawców.  Tu wtr¹cê, ¿e sprawcy po³amania drzewek na
ul. Sobieskiego o czym mówili�my w poprzednim GG s¹ ustaleni.

JW. Czy przewiduje siê przebudowê Placu 1. Maja, brak tam trwa³ej
zieleni, od lat  stawia siê du¿¹
choinkê, w tym czasie uros³a-
by ju¿ naturalna.

MM. To jest trudna spra-
wa, ale nie beznadziejna. Od
kilku lat, pomimo naszej ini-
cjatywy, nie udaje siê uzgod-
niæ z zarz¹dc¹ drogi woje-
wódzkiej nr 416 przebudowy
Placu, bo jest to  prawdziwy
wêze³ komunikacyjny. Du¿o

skrzy¿owañ ul Sobieskiego z ul. Królowej Jadwigi, Grunwaldzk¹,
Gdañsk¹, Koszarow¹, Sienkiewicza. Jest nadzieja, ¿e po wybudowaniu
obwodnicy , wojewódzka droga 416 (Sobieskiego, Jana Paw³a II) bê-
dzie nam przekazana Wtedy gmina sama bêdzie decydowaæ jak ma wy-
gl¹daæ ten Plac, a i ruch tam  zmaleje.  Je�li chodzi o obwodnicê, wiem z
informacji Wojewódzkiego Zarz¹du Dróg, ¿e w IV kwartale 2012 ma byæ
wy³oniony wykonawca, I kw. 2013 rozpoczêcie robót i zakoñczenie w
2014 , tak s¹ zaplanowane  finanse, które nie przepadn¹.

JW. Dziêkujê za rozmowê i  bogate optymistyczne informacje. Do
nastêpnego G³osu  zostawiamy,  nazwijmy to "du¿e inwestycje" jak
budownictwo wielorodzinne, przebudowa targowiska, budowa sztucz-
nego lodowiska, ma³ej obwodnicy i �..                                   Jan Wac

ROZMOWY Z WICEBURMISTRZEM MARIUSZEM MROZEM CI¥G DALSZY
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"WATER RESEARCH FORUM"
     Zarz¹d spó³ki ci¹gle poszukuje mo¿liwo�ci wpro-
wadzenia do spó³ki nowych rozwi¹zañ technicz-
nych i technologicznych. St¹d podejmowane s¹

kontakty z instytucjami naukowymi i uczelniami.
    W dniach 20-21 marca 2012r. we Wroc³awiu odby³o siê spo-
tkanie pomiêdzy przedstawicielami krajów Polski i Finlandii, któ-
re mia³o na celu omówienie mo¿liwo�ci podjêcia wspó³pracy i
realizacji wspólnego projektu w zakresie prowadzenia badañ
wody i monitoringu jako�ci wody w ramach projektu "The de-
velopment of the real time monitoring of water distribution ne-
tworks". W spotkaniu bra³a udzia³ delegacja spó³ki G³ubczyckie
Wodoci¹gi i Kanalizacja sp. z o.o. w sk³adzie: Prezes Zarz¹du
Pan Adam Ratu� i Zastêpca Kierownika Wydzia³u Eksploatacji
Pan Andrzej Pilch.
      Podczas spotkania wyg³oszono referaty o tematyce:
- Monitorowanie powstawania biofilmu w sieci wodoci¹gowej -
jako parametr jako�ci wody,
- Algorytmy numeryczne i matematyczne modele wspieraj¹ce
zarz¹dzanie komunalnymi  sieciami wodoci¹gowymi,
- Prezentacja radiokomunikacji i teleinformatyki,
- Prezentacja Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w G³ub-
czycach.
Dzia³ania w obszarze kanalizacji deszczowej
W ramach prowadzonych prac maj¹cych na celu uporz¹dkowa-
nie gospodarki kanalizacji deszczowej w gminie G³ubczyce, za-
koñczono realizacjê zadania czyszczenia kolektora, konserwacji
i ubezpieczenia rowu znajduj¹cego siê przy ulicy Sosnowieckiej
w G³ubczycach. Spó³ka przyst¹pi równie¿ do zadania polegaj¹-
cego na zabudowie osadników i separatorów na wylotach kana-
lizacji deszczowej do rzeki Psiny.
Dzia³ania w obszarze kanalizacji
W ubieg³ym roku zosta³y zakoñczone trzy du¿e zadania inwe-
stycyjne z zakresu poprawy warunków gospodarki kanalizacyj-
nej na terenie gminy tj:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalni¹ �cieków w
miejscowo�ci Pomorzowice,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalni¹ �cieków w
miejscowo�ciach Pietrowice i Mokre Kolonia,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo�ciach Zopowy,
Zubrzyce, Bogdanowice wraz z przy³¹czeniem do sieci Zopowy
Osiedle i budow¹ odcinków tranzytowych transportuj¹cych
�cieki do oczyszczalni w G³ubczycach.
Korzystaj¹c z okazji chcieliby�my przypomnieæ mieszkañcom ska-
nalizowanych miejscowo�ci o obowi¹zku przy³¹czania siê do nowo
wybudowanej sieci. Spó³ka deklaruje pomoc w tym wzglêdzie, mo¿-
liwe jest wykonanie pod³¹czenia pod klucz lub w uzgodnionym

zakresie. Ofe-
rujemy profe-
sjonalne wyko-
nanie prac.
Ci¹g technolo-
giczny na
oczyszczalni
�cieków w
Pietrowicach
(z lewej) i w
Pomorzowi-
cach

( z prawej)     Marcin Grabuñczyk Pe³nomocnik Zarz¹du

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje (dok.ze str.4)
2/ 17.04.2012r. wykazów obejmuj¹cych przeznaczone do zbycia
nieruchomo�ci lokalowe po³o¿one w G³ubczycach przy ul.
O�wiêcimskiej nr 2/6 i ul. Fabrycznej nr 1/11.
Z dniem 29.05.2012 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 (tekst jednolity
Dz. U. 2004 r. nr 261, poz. 2603 z pó�niejszymi zmianami) t.j. oso-
bie, której przys³uguje roszczenie o nabycie nieruchomo�ci z
mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba
ta jest poprzednim w³a�cicielem zbywanej nieruchomo�ci po-
zbawionym prawa w³asno�ci.
3/ 18.04.2012r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomo�æ przezna-
czon¹ do zbycia po³o¿on¹    w G³ubczycach przy ul. Dworcowej,
oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów dzia³k¹  nr 733/47 o po-
wierzchni 0,4517 ha.
Z dniem 30.05.2012 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 (tekst jednolity
Dz. U.  2004 r. nr 261, poz. 2603 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 po-
zbawionym prawa w³asno�ci tej nieruchomo�ci przed dniem 5
grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.
- nr 24/17 o powierzchni 0,0451 ha;
- nr 24/18 o powierzchni 0,0614 ha. 4/ 19.04.2012r. wykazów obej-
muj¹cych nastêpuj¹ce nieruchomo�ci przeznaczone do zbycia:
a/ nieruchomo�ci zabudowane budynkami gospodarczymi w sta-
nie surowym,  po³o¿one w Bernacicach Górnych, oznaczone
wed³ug ewidencji gruntów dzia³kami:
- nr 24/15 o powierzchni 0,0497 ha;
- nr 24/16 o powierzchni 0,0442 ha;
b/ nieruchomo�ci niezabudowane, po³o¿one we wsi Bogdano-
wice przy ul. Konopnickiej, oznaczone wed³ug ewidencji grun-
tów dzia³kami:
-  nr 347/12 o powierzchni 0,0068 ha;
-  nr 347/13 o powierzchni 0,0053 ha;
Z dniem 31.05.2012 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 (tekst jedno-
lity Dz. U.  2004 r. nr 261, poz. 2603 z pó�niejszymi zmianami) t.j.
osobie, której przys³uguje roszczenie                  o nabycie
nieruchomo�ci z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych prze-
pisów albo osoba ta jest poprzednim w³a�cicielem zbywanej nie-
ruchomo�ci pozbawionym prawa w³asno�ci tej nieruchomo�ci
przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.
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U R O D Z O N Y
W TAUROWIE

Wywiad przeprowadzono w Zubrzycach 19.08.2008 r.

 Losy wypêdzonych z dawnych
Kresów Rzeczpospolitej za-
wsze intrygowa³y historyków.
Migracja wielu polskich ro-
dzin po II wojnie �wiatowej jest
ewenementem w dziejach Eu-
ropy XX w. Ich wêdrówka w nie-
znane zosta³a zapisana jednak
w pamiêci, podobnie zreszt¹
jak wspomnienia tego, co po-
zostawili za Bugiem.

     Uk³ad ja³tañski zniweczy³ bezpowrotnie nadzieje Polaków na po-
wrót do swojej ojczyzny w granicach II Rzeczpospolitej. Ludno�æ
kresowa poddana wywózce oraz zmuszona do opuszczenia swojego
domostwa przez nacjonalistów ukraiñskich wspomina te dni z wielk¹
gorycz¹. Ponad 60 lat po tych wydarzeniach nadal panuje w�ród
wielu Zabu¿an przekonanie, ¿e "Ukrainiec to wróg", i ¿e nadejd¹
takie czasy, kiedy "Lachy powróc¹ w lwowskie, tarnopolskie czy
stanis³awowskie".
     Ciê¿ko jest komukolwiek z nich powracaæ my�lami do nieszczê�æ,
mordów, gwa³tów  i okrucieñstw Ukraiñskiej Powstañczej Armii oraz
NKWD. Powtarzaj¹, ¿e historia musi opieraæ siê na dowodach i od-
krywaæ prawdê zw³aszcza wtedy, kiedy udowodnia siê ludobójstwo.
Jedn¹ z takich organizacji jest Stowarzyszenie Upamiêtnienia Ofiar
Zbrodni Ukraiñskich Nacjonalistów we Wroc³awiu, która zbiera rela-
cje ¿yj¹cych �wiadków i je dokumentuje.
     W�ród opublikowanych "Na Rubie¿y" relacji setek pokrzywdzo-
nych osób znajduje siê opis wydarzeñ, które mia³y miejsce w latach
1935-1945, w których uczestniczy³ pan Boles³aw Kozakiewicz z Zu-
brzyc, by³y mieszkaniec podtarnopolskiej wsi - Taurów.

     Pan Boles³aw uro-
dzi³ siê w Taurowie w
1923 r. Matka by³a
Ukraink¹ i zosta³a
ochrzczona w cerkwi,
podobnie zreszt¹ jak
siostra, natomiast oj-
ciec - Polak w ko�ciele
rzymskokatolickim.
Sama wie� by³a w okre-
sie miêdzywojennym
piêkn¹ miejscowo�ci¹

licznie zamieszka³¹. Liczy³a ponad 2 tys. mieszkañców (oko³o 1 tys.
numerów domów). Mieszkali w niej Ukraiñcy, Polacy i niewielka licz-
ba rodzin ¿ydowskich trudni¹ca siê handlem i skupem ziemiop³odów.
Wie� nale¿a³a do cichych i spokojnych miejscowo�ci na Podolu, w
której ¿ycie p³ynê³o powoli, a stosunki z s¹siadami nale¿a³oby okre-
�liæ jako poprawne.
     Boles³aw Kozakiewicz mieszka³ w glinianym domu z poszyciem ze
s³omy przy ul. Krzy¿owej 932, która s¹siadowa³a z ulic¹ Zielon¹ oraz
tzw. Zagrobelk¹. Wiêkszo�æ mieszkañców, podobnie zreszt¹ jak on,
trudni³a siê rolnictwem pracuj¹c na polu albo uprawiaj¹c warzywa w

�P. BOLES£AW KOZAKIEWICZ
 ZMAR£ W MARCU 2012 R.

  POCHOWANY NA CMENTARZU W ZUBRZYCACH

ogrodzie. O pracê nale¿a³o siê usilnie staraæ, gdy¿ w Tauro-
wie, jak i pobliskich miejscowo�ciach rynek pracy by³ bardzo
ubogi.
     W miejscowo�ci by³a cerkiew, ko�ció³, kó³ko rolnicze,
urz¹d, sklep, mleczarnia, biblioteka, a tak¿e �wietlica, w której
wspólnie bawiono siê bez wzglêdu na pochodzenie narodo-
wo�ciowe.
     We wsi funkcjonowa³a szko³a siedmioklasowa, do której
uczêszcza³y dzieci polskie i ukraiñskie. Jeszcze przed wybu-
chem II wojny �wiatowej planowano postawiæ nowy budy-
nek szko³y ju¿ murowany, ale "Ukraiñcy zabrali ceg³y i po-
dzielili siê miêdzy sob¹". Dzieci ukraiñskie przychodzi³y na
zajêcia 2 razy w tygodniu po 2 godziny. Uczy³ ich "poczciwy
nauczyciel, dobry i prawdziwy ukraiñski patriota - Konasie-
wicz", który by³ przed wojn¹ w stopniu majora.
     Stosunki pomiêdzy Polakami i Ukraiñcami uleg³y radykal-
nym zmianom w po³owie lat trzydziestych. Ju¿ wówczas da-
wa³y siê we znaki ludno�ci polskiej pierwsze bojówki nacjo-
nalistów ukraiñskich m. in. w 1934 r. spalono i niszczono
budynek miejscowego ko³a rolniczego. Popularne sta³o siê
has³o "za San Lasze, bo tu to nasze".
     Ogromn¹ rolê w kszta³towaniu postaw pomiêdzy s¹siada-
mi odegra³a dzia³alno�æ duchownych. W cerkwi grekokato-
lickiej nabo¿eñstwa niedzielne odprawia³ pop Petrycki, który
by³ nieprzychylny Polakom. Chodzi³ o lasce, któr¹ wymachi-
wa³ i wygra¿a³. Do cerkwi chodzi³a matka i siostra pana Bole-
s³awa. Msza �w. odprawiana by³a przez 3 godziny (od 10.00
do 13.00). Natomiast w ko�ciele rzymskokatolickim, do które-
go chodzi³ B. Kozakiewicz, ksi¹dz Lape zaprasza³ na msze �w.
od 10.00 do 12.00. Lape by³ bardzo dobrym duszpasterzem,
który potrafi³ rozmawiaæ ze wszystkimi mieszkañcami wsi o
bie¿¹cych problemach i ich k³opotach. We wsi nie by³o nato-
miast synagogi, ze wzglêdu na niewielk¹ liczbê rodzin ¿ydow-
skich. Spotkania organizowano w domu ¯yda Hajma (by³
�lepy na jedno oko).
Pop Petrycki czêsto organizowa³ po nabo¿eñstwie zebrania
kobiet ukraiñskich, którym zaszczepia³ nienawi�æ do Pola-
ków i pogl¹dy o charakterze nacjonalistycznym. G³osi³, ¿e
je¿eli mê¿em Ukrainki by³ Polak, z którym mia³a córkê to "mo-
¿et but, bo to nasza Ukrainka",  a jak urodzi³ siê ch³opiec, to
"za nochy i w topy". Namawia³ otwarcie do zabijania dzieci
polskich p³ci mêskiej. Mia³ wrogi stosunek do Polaków i przy
ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji mówi³, ¿e to "nasz wrach".
Tych, którzy g³o�no protestowali i sprzeciwiali siê pogl¹dom
popa, m³odzi ukraiñscy nacjonali�ci  zabierali noc¹ do pobli-
skich lochów, bili i wypuszczali dopiero po 3 dniach. Jedn¹ z
takich osób, która uczestniczy³a w ³apance Polaków, by³ pó�-
niejszy prokurator, odpowiedzialny za zamordowanie w Tau-
rowie 9 Polaków. Innych bojówkarzy rozpoznano pod koniec
II wojny �wiatowej jako kapo w O�wiêcimiu.
     W 1935 roku pan Boles³aw wst¹pi³ do Zwi¹zku Strzelec-
kiego (ZS), który zrzesza³ pozaszkoln¹, przedpoborow¹ m³o-
dzie¿, g³ównie wiejsk¹ i rzemie�lnicz¹. Prowadzi³ dzia³alno�æ
w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia woj-
skowego. W ZS prowadzono dzia³alno�æ o�wiatow¹, tj. kur-
sy podstawowe, kursy instruktorskie, pogadanki, odczyty,
biblioteki i czytelnie. Kozakiewicz ukoñczy³ jedynie kurs I
stopnia (otrzymuj¹c �wiadectwo w jêzyku polskim), gdy¿
wybuch wojny przeszkodzi³ mu w zdobywaniu dalszych
sprawno�ci. (c.d. w nastêpnym GG)
                                                     Arkadiusz Szymczyna
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TAEKWONDO G£UBCZYCE
 W SZWECJI

  W dniach 29.03-01.04.2012 piêcioosobowa ekipa zawodników
Klubu Sportowego  G³ubczyce w sk³adzie: Marta Wsiaki, Da-
wid Wsiaki, Kamila Ciechanowska, Karolina Konik i Bartosz
S³odkowski, pod wodz¹ trenera Daniela Jano wziê³a udzia³ w
ekskluzywnym turnieju Viking Cup w Skovde w Szwecji.

      W turnieju wziê³o udzia³ ponad 420 zawodników z 17 pañstw
w tym reprezentacje Australii, Kanady, Argentyny, Rosji, Nie-
miec, Szwecji, Finlandii, Holandii, Hiszpanii, W³och, Szkocji, An-
glii, Kazachstanu, Czech Irlandii, Norwegii i Polski.
 Pierwszego dnia turnieju rozegrano konkurencje juniorów i ju-
niorek, w których nasi zawodnicy spisali siê znakomicie. W kon-
kurencji juniorek Kamila Ciechanowska zdoby³a pierwsze miej-
sce w walkach do 50kg wygrywaj¹c kolejno trzy pojedynki,
oraz drugie miejsce w konkurencji uk³adów. W najwy¿szej ka-
tegorii walk juniorów powy¿ej 70 kg Bartosz S³odkowski po
czterech zwyciêskich pojedynkach  zdoby³ pierwsze miej-
sce. W walkach do 55 kg Karolina Konik po czterech poje-
dynkach zajê³a trzecie miejsce.
   Drugiego dnia rozegrano konkurencje seniorów i seniorek.
Barwy naszego klubu reprezentowa³o rodzeñstwo Dawid i Marta
Wsiaki. W najlepiej obsadzonej mêskiej kategorii wagowej do 80
kg Dawid Wsiaki nie da³ szans rywalom wygrywaj¹c 8 walk i
ostatecznie zaj¹³  pierwsze miejsce. W kategorii do 58 kg Marta
Wsiaki po czterech zaciêtych pojedynkach zremisowa³a z Ilon¹
Dzia³¹ zesz³oroczn¹ Mistrzyni¹ �wiata, co jednak nie wystar-
cza na wej�cie do strefy medalowej
Razem zdobyli�my trzy z³ote medale, jeden srebrny i jeden br¹zo-
wy co �wiadczy o poziomie naszych zawodników i dobrym przy-
gotowaniu do nadchodz¹cych Mistrzostw Polski i Pucharu �wia-
ta, który odbêdzie siê w pa�dzierniku.                               BB

CO S£YCHAÆ W G£UBCZYCKIM TBS
     G³ubczyckie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego z sie-
dzib¹ przy ul. Pocztowej 8, zarz¹dza w tej chwili najwiêksz¹ ilo-
�ci¹ Wspólnot Mieszkaniowych -174 budynki, to zobowi¹zuje
do podejmowania przez nas pewnych kroków w kierunku kszta³-
towania pozytywnych relacji z lokatorami. Od sierpnia, Spó³ka
prowadzi daleko id¹ce zmiany zmierzaj¹ce do udoskonalania i
poprawy jako�ci �wiadczonych przez nas us³ug.
      Mamy now¹ stronê internetow¹ www.gtbs.eu która jest du-
¿ym u³atwieniem w kontaktach bezpo�rednich z zarz¹dc¹.. Po-
przez nasz¹ stronê internetow¹ mo¿na podaæ stan licznika wody,
zg³osiæ awariê wystêpuj¹c¹ w budynku lub lokalu, napisaæ do
nas w dowolnej sprawie, wyraziæ opiniê, zg³osiæ uchwa³ê czy
nawet napisaæ za¿alenie lub skargê. Wszystkie zg³oszone spra-
wy trafiaj¹ do naszego sekretariatu i bezzw³ocznie zostaj¹ rozsy-
³ane do odpowiednich osób. Ponadto w  naszym dziale wspólnot
mieszkaniowych zosta³ powo³any Rzecznik Praw Wspólnot
Mieszkaniowych w osobie  Doroty Koñczak, która s³u¿y po-
moc¹ codziennie od godz. 7 do 15 pod nr telefonu 774852242
wew. 28 jej zadaniem jest budowanie i utrzymywanie relacji z
Wspólnotami Mieszkaniowymi,  diagnozowanie potrzeb i ocze-
kiwañ Wspólnot Mieszkaniowych, kszta³towanie pozytywnego
wizerunku GTBS poprzez wysok¹ jako�æ obs³ugi, kontakt telefo-
niczny po wykonanych us³ugach i inwestycjach w danej Wspól-
nocie, maj¹cy na celu pozyskanie informacji o jako�ci wykona-
nych prac. Je�li za� bêdzie potrzeba rozmowy z Prezesem zapra-
szamy codziennie, po wcze�niejszym uzgodnieniu telefonicznym
godziny spotkania. Nie bójmy siê rozmowy o problemach, pro-
blemem � jest ka¿da sytuacja zadaniowa  w której wystêpuje
pewna trudno�æ, pytanie na które szukamy odpowiedzi, postara-
my siê pañstwu pomóc w miarê naszych mo¿liwo�ci i kompeten-
cji. Wszelkie zg³aszane niedogodno�ci w jako�ci naszych us³ug
sk³aniaj¹ nas do poprawy.
Spó³ka zakoñczy³a w marcu "maraton" zebrañ rocznych, wiele
spraw ujrza³o �wiat³o dzienne, wszystkie wnioski zg³aszane przez
uczestników zebrañ na bie¿¹co bêd¹ realizowane.
 Przedstawili�my nowe oferty us³ugowe dla wspólnot min. mycie
klatek schodowych, od�nie¿anie i utrzymanie  terenów nale¿¹-
cych do wspólnot.
O efektach naszej pracy ju¿ mo¿na wspomnieæ - 4 wspólnoty
podjê³y nowe uchwa³y o anulowaniu wypowiedzenia ze skut-
kiem na 31.12.2011 rok. Ten fakt �wiadczy o zmianach wewn¹trz
naszej spó³ki jak równie¿ o zmianie wizerunku GTBS jako spó³ki
gminnej godnej zaufania. W nastêpnym numerze G³osu G³ub-
czyc zaprezentujemy dok³adny opis ka¿dej zak³adki umieszczo-
nej na naszej stronie internetowej.

                                                                     Maria Mañka

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA
 OFERUJE US£UGI W ZAKRESIE:

 Pokrycia dachowe z blachy, papy, styropapy, dachówki,
 Roboty malarskie,

 Docieplanie budynków,
 Utylizacja eternitu,
Roboty murarskie,

 Wszelkiego rodzaju, obróbki blacharskie,
 Wymiana, naprawa rynien,

Altany, wiaty, tarasy - ca³o�æ architektury ogrodowej
     TEL. 504-090-738, 504-590-207, 518-115-883
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DZIEÑ PATRONA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2  IM. JANUSZA KORCZAKA

Dzieñ Patrona w naszej szkole to �wiêto szczególne. A w tym
roku  podwójnie szczególne, gdy¿ rok 2012 zosta³ og³oszony
Rokiem Janusza Korczaka.
    20 kwietnia, ju¿ od rana panowa³ podnios³y i uroczysty na-
strój. Tego dnia obowi¹zywa³ oczywi�cie strój galowy, aby pod-
kre�liæ rangê tego wydarzenia. Zaraz po przekroczeniu progu szko-
³y, z gablot, �cian i gazetek patrzy³y na nas oczy Korczaka.
Jedne smutne, inne weso³e, jeszcze inne ukryte za wielkimi okula-
rami, zadumane i patrz¹ce w dal. To rysunki dzieci, wykonane
przeró¿nymi technikami ozdobi³y korytarze szkolne.
Czasu na dopracowanie detali by³o sporo, gdy¿ przygotowania
do �wiêta trwa³y ju¿ od tygodnia, a dzieñ 20 kwietnia by³  fina³em
poczynañ zwi¹zanych z postaci¹ Starego Doktora.  Id¹c dalej
korytarzem szkolnym mijali�my postaci z ksi¹¿ek Janusza Kor-
czaka. Z du¿ego plakatu u�miecha³ siê Król Maciu� Pierwszy  (
który zmienia³ �wiat na lepszy), trochê dalej figlarny Kajtu� Cza-
rodziej, a jeszcze dalej Józki, Ja�ki i Franki. W takim "towarzy-
stwie" doszli�my do pierwszego piêtra naszego budynku.
Tutaj w centralnym miejscu korytarza znajduje siê K¹cik Patrona
Szko³y. Ciemna, granitowa tablica z wyrytym portretem Janusza
Korczaka.                                                                                                        I
motto. Motto, które jest drogowskazem dla wielu uczniów naszej
szko³y: " Dzieci, dumne miejcie zamiary i d¹¿cie do s³awy, a za-
wsze co� z tego siê stanie."    Obok kwiaty, du¿o kwiatów, pal¹ce
siê znicze i warta honorowa naszych harcerzy. Przy bibliotece
mo¿na by³o obejrzeæ wystawkê twórczo�ci  Starego Doktora.
Id¹c dalej, mijali�my kolejne prace - wytwory dzieciêcych r¹k.
To prace laureatów konkursów literackich i plastycznych, które
przeprowadzane by³y w naszej szkole w tygodniu poprzedzaj¹-
cym uroczysto�æ . Tydzieñ ten by³ nazwany Tygodniem Janusza
Korczaka. Nad pracami widnia³y nag³ówki:
" Konkurs wiedzy o Januszu Korczaku",
" Konkurs na najciekawszy wywiad z Januszem Korczakiem",
" Konkurs na ciekawe zagadki o Januszu Korczaku",
" Rymowanki z Januszem Korczakiem w tle',
" Konkurs na wiersz o Januszu Korczaku",
Konkurs plastyczny
"Król Maciu� pierwszy zmienia �wiat na lepszy".
Du¿o ciekawych i pomys³owych prac. A ko³o nich  t³um  czytaj¹-
cych i ogl¹daj¹cych, dzieci, rodziców, nauczycieli i zaproszonych
go�ci.  W tym uroczystym dniu �wiêtowali z nami:  Burmistrz
G³ubczyc - Jan Krówka,  Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej - Kazi-
mierz Naumczyk,  Przewodnicz¹ca Rady Rodziców przy Szkole
Podstawowej nr 2 -  Beata Malewicz, Dyrektor Franciszkañskie-
go O�rodka Pomocy Dzieciom - O. £azarz ̄ ukowski, Redaktor
Naczelny G³osu G³ubczyc - Jan Wac.Ju¿ od rana w salach lekcyj-
nych uczniowie uczestniczyli w ciekawych zajêciach.
Bloki zajêæ by³y zró¿nicowane i dostosowane do wieku.
By³y prezentacje multimedialne, by³y filmy dokumentalne, prace
w grupach, krzy¿ówki, rebusy, karty pracy, projekcje filmów opar-
tych na dzie³ach Korczaka...U maluchów posz³y w ruch du¿e ar-
kusze papieru i farby, a w miêdzyczasie burza mózgów : " Jak Król
Maciu� Pierwszy chce zmieniæ �wiat na lepszy?" W klasach star-
szych rozwi¹zywano problem: " Dlaczego warto na�ladowaæ Ja-
nusza Korczaka?" Dzieci prze�ciga³y siê w pomys³owo�ci i kre-
atywno�ci. Nudy na pewno nie by³o.

Po ciekawych zajêciach wszyscy uczniowie naszej szko³y pod
opiek¹ wychowawców udali siê do Miejskiego O�rodka Kultury
na czê�æ oficjaln¹   uroczysto�ci.
Tutaj, po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego od�piewali�my
"Pie�ñ Szko³y". Dyrektor Szko³y - Halina Tokar przywita³a wszyst-
kich bardzo serdecznie. W kilku s³owach przypomnia³a  wa¿ne
fakty zwi¹zane  z postaci¹ Starego Doktora. W tym roku mija 70
lat od �mierci najs³ynniejszego polskiego pedagoga i 100 lat od
za³o¿enia przez niego Domu Sierot w Warszawie.
Pamiêtamy, ¿e Janusz Korczak by³ jednym z pierwszych g³osicieli
prawdy o tym, ¿e dziecko jest autonomiczn¹ osob¹, która posia-
da w³asn¹ godno�æ, zainteresowania, potrzeby i prawa.
" Nie ma dziecka - jest cz³owiek". Po czê�ci oficjalnej przysz³a
kolej na czê�æ artystyczn¹. I tutaj wszystkich zebranych na sali
przeszy³ dreszcz emocji, gdy podnios³a siê kurtyna, a oczom wi-
dzów ukaza³ siê bajkowy widok.  Przecudny, kolorowy, ba�niowy
las.Do tego gra �wiate³, mg³a i fantastyczna muzyka.
Widzowie siedzieli jak zaczarowani.  A na scenie jedno dziecko -
Kajtu� Czarodziej i jego bardzo m¹dry monolog.
Pó�niej pojawili siê inni aktorzy. To by³   "Kajtu� Czarodziej"-
spektakl teatralny oparty na motywach ksi¹¿ki Janusza Korczaka
a w re¿yserii Waldemara Lankaufa. M³odzi aktorzy - uczniowie
naszej szko³y, to Grupa Teatralna prowadzona w³a�nie przez pana
Waldka.  Piêkna dekoracja, ciekawe stroje, wspania³a gra dzieci.
Bardzo m¹dre przedstawienie, z przes³aniem chyba dla doros³ych.
Na zakoñczenie Kajtu� prosi³: " Doro�li, pozwólcie nam marzyæ..."
Spektakl przepiêkny, wielki sukces, gromkie brawa, podziêkowa-
nia dla re¿ysera p. Lankaufa , który z niezwyk³¹ znajomo�ci¹ te-
matu, ale     i znajomo�ci¹ psychiki i mo¿liwo�ci percepcyjnych
dzieci potrafi³ stworzyæ  niesamowit¹ "ucztê duchow¹"dla wi-
dzów. Po spektaklu kilka s³ów do spo³eczno�ci uczniowskiej skie-
rowa³  Burmistrz  - Jan Krówka.  Nastêpnie zostali nagrodzeni
laureaci " korczakowskich" konkursów . Jak zaczarowani wycho-
dzili�my z zaczarowanego lasu. Doros³ym d�wiêcza³y w uszach
s³owa Kajtusia:" pozwólcie nam marzyæ...pozwólcie nam ma-
rzyæ..."
 Ten Dzieñ Patrona by³ szczególny.
Pozostawi³ w nas prze�wiadczenie, ¿e nasz patron jest ci¹gle....
       "...przewodnikiem w labiryncie i tajemnicach �wiata dzieci...
           Marzena Ró¿nicka - �wiercz  Nauczycielka  SP nr 2
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           LICEALI�CI - LAUREACI
      W ostatnich tygodniach uczniowie Zespo³u Szkó³ Ogól-

nokszta³c¹cych w G³ubczycach osi¹gnêli znacz¹ce sukcesy
przynosz¹c chlubê naszej szkole.

 Pawe³ Grzywna zosta³  laure-
atem XLIV Ma³ej Olimpiady Ma-
tematycznej. Dodaæ nale¿y, ¿e
Pawe³ równie¿ w ubieg³ym roku
by³  laureatem  XLIII Ma³ej Olim-
piady Matematycznej oraz Miê-
dzynarodowego Konkursu Mate-
matycznego Kangur. W kwietniu
bie¿¹cego roku  uczeñ ten
osi¹gn¹³ kolejny sukces, tym ra-
zem w parze z Paw³em Krzacz-

kowskim zajmuj¹c II m.  w I Matematycznym Konkursie Pogra-
nicza �l¹sko - Opolskiego dla szkó³ ponadgimnazjalnych, który
16 kwietnia odby³ siê w naszej szkole.  W konkursie tym udzia³
wziêli reprezentanci 28 szkó³. Nauczycielkami matematyki na-
szych laureatów s¹  Bo¿ena Ustrzycka,  Agata Opyt i Dagmara

Pospiszel-Góral. (foto)
 W konkursach chemicznych

co roku nasi uczniowie zajmuj¹
wysokie miejsca . Tak siê sta³o w
tym roku szkolnym.  Magdalena
Nowacka zosta³a laureatk¹
XVIII Opolskiego Turnieju Che-
micznego. Jej nauczycielk¹ jest
Julita Stebnicka. (foto)

 W  Regionalnym Konkursie
Wiedzy Historycznej "Obozy w
Lamsdorf/£ambinowicach
(1870 - 1946). Historia i wspó³-
czesno�æ"   Kolejn¹ niespodzian-
kê sprawi³ uczeñ Tomasz Lenar-
towicz -na zdjêciu  w jasnej blu-
zie, który otrzyma³ nagrodê I
stopnia. Nauczycielk¹ Tomasza
jest  Stanis³awa Wiciak. ( foto
przys³ane przez Centralne Mu-
zeum  Jeñców  Wojennych w
£ambinowicach-Opolu)  Nasi li-
ceali�ci uczestniczyli równie¿ w
innych konkursach i olimpiadach,

np. z Wiedzy o Polsce i �wiecie Wspó³czesnym, gdzie otarli siê o
fina³, a tak¿e w olimpiadzie historycznej i wojewódzkim konkursie
fizycznym, w których uplasowali siê w drugiej dziesi¹tce.

Uczennica Aleksandra Wojciechowska zajê³a  I miejsce w
powiatowym Konkursie Recytatorskim Strofy o Ojczy�nie.

  Dobrze w tym roku szkolnym wiod³o siê naszym sportowcom.
Dru¿yna ch³opców zajê³a I miejsce w Powiatowym Turnieju Pi³ki
No¿nej i III miejsce w æwieræfinale wojewódzkim. Dru¿yny dziew-
cz¹t zajê³y III miejsce w Powiatowym Turnieju Pi³ki No¿nej Halo-
wej i II miejsce w Powiatowym Turnieju Pi³ki Koszykowej. Dru¿y-
na koszykarzy -zajê³a II miejsce w Powiatowym Turnieju Pi³ki
Koszykowej. Dru¿yna dziewcz¹t uplasowa³a siê na  I miejscu w
grze podwójnej w Turnieju Powiatowym Tenisa Sto³owego.

Marta ̄ ³obicka zajê³a I miejsce w grach indywidualnych i de-
blowych w Powiatowym Turnieju Tenisa Sto³owego Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych, a Kornela Raganowska - III miejsce w grze
indywidualnej i I miejsce w grze deblowej w tenisie sto³owym na
etapie powiatowym. Nauczycielami trenerami tych uczniów i

dru¿yn s¹:  Ewa Pigulska ( pi³ka siatkowa i koszykowa),  Krzysz-
tof Tokarz (pi³ka no¿na) i Piotr Naumczyk ( tenis sto³owy).

    Chlubê szkole przynosz¹ tak¿e badmintoni�ci ze Szko³y Mi-
strzostwa Sportowego. Kinga Haracz zajê³a  I m. w grze senio-
rów w Krajowym Turnieju Badmintonowym i I m. w Ogólnopol-
skim Turnieju Juniorów. Karol Krakowski uplasowa³ siê na I m.
w Krajowym Turnieju Seniorów i Juniorów w badmintonie w grze
pojedynczej i mieszanej. Dawid Grzegorzak i Mateusz Szyd³ow-
ski na III m. w Dru¿ynowych Mistrzostwach Polski Juniorów w
Badmintonie. Agata John i Bartosz Mróz na I m.w Krajowym
Turnieju Juniorów w Badmintonie w grze mieszanej. Dawid Grze-
gorzak i Mateusz Szyd³owski na II m. w Dru¿ynowych Mistrzo-
stwach Polski w Badmintonie. Trenerami tych zawodników s¹:
Bo¿ena Haracz i Zbigniew Serwetnicki.

   Wobec tak du¿ych sukcesów ten rok szkolny mo¿emy oce-
niæ jako bardzo udany, dlatego te¿ chcemy zachêciæ wszystkich
gimnazjalistów, którzy chc¹ w przysz³o�ci studiowaæ, do podjê-
cia nauki w naszym liceum  W efekcie ciê¿kiej pracy uczniów i
nauczycieli, nasi absolwenci dostaj¹ siê na wymarzone, trudno
dostêpne kierunki studiów.

Obecnie 17 naszych absolwentów jest na studiach medycz-
nych, dwóch na stomatologii, czterech na farmacji, jeden na ana-
lityce medycznej, trzech studiuje medycynê weterynaryjn¹, 20
chemiê, w tym sze�ciu realizuje studia doktoranckie z chemii,
siedmiu biotechnologiê, in¿ynieriê �rodowiska, mechatronikê,
biologiê i rolnictwo, 10 studiuje prawo, w tym jedna absolwentka
na Uniwersytecie Jagielloñskim, dwóch studiuje w Centralnej
Szkole Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, a jeden w Szkole G³ównej
S³u¿b Po¿arniczych w Warszawie.

W  zwi¹zku z reform¹ szkolnictwa ponadgimnazjalnego od 1
wrze�nia w naszej szkole bêd¹ funkcjonowaæ nastêpuj¹ce profi-
le: klasa politechniczna ( matematyczno - fizyczna), klasa bizne-
sowa (geograficzno - informatyczna), klasa medyczna ( biolo-
giczno - chemiczna), klasa humanistyczna ( prawno - spo³eczna),
klasa psychologiczna ( biologiczno - jêzykowa) oraz Szko³a Mi-
strzostwa Sportowego ( badminton). Szczegó³owe informacje na
ten temat mo¿na uzyskaæ w sekretariacie liceum.

                              Serdecznie zapraszamy do naszej szko³y!
                                                                            Katarzyna Maler
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NACZELNIK URZÊDU
SKARBOWEGO w G³ubczycach

     informuje, i¿ wystêpuje sze�æ obszarów ryzyka, które objê-
te s¹ szczególnym nadzorem ze strony urzêdu skarbowego.
     W ci¹gu  najbli¿szych numerów G³osu G³ubczyc, dziêki uprzej-
mo�ci redakcji bêd¹ publikowane najwa¿niejsze informacje do-
tycz¹ce poszczególnych obszarów.  Osoby zainteresowane szer-
szymi informacjami w powy¿szym zakresie zapraszamy do od-
wiedzenia strony Urzêdu Skarbowego w G³ubczycach:
www.bip.us-glubczyce.biuletyn.info.pl gdzie zamieszczone s¹
wszystkie obszary z szerokim omówieniem poszczególnej tema-
tyki.  Mo¿na równie¿ zapoznaæ siê z poszczególnymi obszarami
w siedzibie Urzêdu Skarbowego w G³ubczycach, przy ul. Fa-
brycznej nr 2,  gdzie  na Sali Obs³ugi  znajduj¹ siê wersje papie-
rowe tych obszarów.
Na ³amach niniejszego wydania prezentujemy w wielkim skrócie
tematykê pierwszego obszaru:
DOKONYWANIE  TRANSAKCJI
WÊWN¥TRZWSPÓLNOTOWYCH
Podatnikami dokonuj¹cymi transakcji wewn¹trzwspólnotowych s¹:
 - podatnicy dokonuj¹cy wewn¹trzwspólnotowej wymiany towarów,
 - podatnicy dokonuj¹cy wewn¹trzwspólnotowej wymiany us³ug
1. Przez wewn¹trzwspólnotow¹ dostawê towarów (WDT), zgod-
nie z art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us³ug, rozumie
siê wywóz towarów z terytorium kraju (Polska), z przeniesieniem
prawa do rozporz¹dzania nimi jak w³a�ciciel, na terytorium pañ-
stwa cz³onkowskiego inne ni¿ terytorium kraju (Polska).
2.  Wewn¹trzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
 okre�lone jest w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i
us³ug jako nabycie prawa do rozporz¹dzania jak w³a�ciciel towa-
rami, które w wyniku dokonanej dostawy s¹ wysy³ane/trans-
portowane na terytorium pañstwa cz³onkowskiego inne ni¿ te-
rytorium pañstwa, w którym rozpoczêto wysy³kê/transport - przez
dostawcê, nabywcê towarów lub te¿ na ich rzecz. Nabywca to-
waru musi jednak spe³niæ warunki okre�lone w art. 9 ust. 2 ww.
ustawy, chyba ¿e przedmiotem nabycia s¹ nowe �rodki trans-
portu.
3.  Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us³ug
przez �wiadczenie us³ug rozumie siê ka¿de �wiadczenie na rzecz
osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
niemaj¹cej osobowo�ci prawnej, które nie stanowi dostawy to-
warów. W odniesieniu do transgranicznego �wiadczenia us³ug
nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na zmiany wprowadzone dy-
rektyw¹ Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniaj¹c¹
dyrektywê 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca �wiadczenia
us³ug. W przypadku importu us³ug podatnikami s¹ równie¿ oso-
by prawne, jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowo�ci praw-
nej oraz osoby fizyczne bêd¹ce us³ugobiorcami us³ug �wiad-
czonych przez podatników nieposiadaj¹cych siedziby, sta³ego
miejsca zamieszkania lub sta³ego miejsca prowadzenia dzia³al-
no�ci na terytorium kraju. Warunkiem koniecznym dla zaistnie-
nia importu us³ug jest, aby us³ugobiorca by³ podatnikiem, o któ-
rym mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i us³ug, a w
przypadku us³ug, do których stosuje siê art. 28b ustawy (art. 44
dyrektywy 2006/112/WE), dopuszczalne jest równie¿, aby us³u-
gobiorca by³ osob¹ prawn¹ niebêd¹c¹ takim podatnikiem zareje-
strowan¹ dla potrzeb prowadzenia wewn¹trzwspólnotowych na-
byæ towarów, jako podatnik VAT-UE [zgodnie z art. 97 ustawy o
podatku od towarów i us³ug (art. 214 dyrektywy 2006/112/WE)]
.                                                                                         >>>>>>

>>> PODSTAWOWE ZASADY OBOWI¥ZUJ¥CE
W ZAKRESIE TRANSAKCJI
WEWN¥TRZWSPÓLNOTOWYCH
1.  Obowi¹zek rejestracyjny.
   Przed zrealizowaniem pierwszej transakcji wewn¹trzwspólno-
towej podatnik zobligowany jest do dokonania we w³a�ciwym
urzêdzie skarbowym rejestracji jako "podatnik VAT-UE".
 2.  Podatnik zarejestrowany dla celów transakcji wewn¹trzw-
spólnotowych obowi¹zany jest do sk³adania deklaracji podatko-
wych(VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D) oraz rozliczania dokonanych
dostaw i nabyæ. Obowi¹zek ten maj¹ równie¿ podatnicy, o któ-
rych mowa w art. 15 ustawy, inni ni¿ zarejestrowani jako podat-
nicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebêd¹ce podatnikami w
rozumieniu art. 15 ustawy - zarejestrowani jako podatnicy VAT-
UE, którzy zadeklarowali w zg³oszeniu rejestracyjnym VAT-R, ¿e
bêd¹ dokonywaæ wewn¹trzwspólnotowych nabyæ towarów (VAT-
8). W przypadku gdy podmiot nie z³o¿y deklaracji za 6 kolejnych
miesiêcy (VAT-7) lub 2 kolejne kwarta³y (VAT-7K, VAT-7D), zostaje
z urzêdu wykre�lony z rejestru podatników VAT-UE.
3.  Podatnik zobligowany jest tak¿e do sk³adania informacji
podsumowuj¹cych VAT-UE
    Dziêki systemowi wymiany informacji o VAT (tzw. VIES) po-
datnik ma mo¿liwo�æ weryfikacji statusu podatkowego oraz ak-
tualno�ci i poprawno�ci numeru VAT-UE swoich kontrahentów
z innych pañstw cz³onkowskich. Potwierdzenia numeru identy-
fikacyjnego zagranicznego kontrahenta mo¿na dokonaæ za po-
�rednictwem naczelnika urzêdu skarbowego lub te¿
 Biura Wymiany Informacji Podatkowych:
 - pisemnie: Biuro Wymiany Informacji Podatkowych,
                       ul. Poznañska 46, 62-510 Konin;
 - telefonicznie: (063) 242 33 55;
 - faksem: (063) 240 19 89;
 - poczt¹ elektroniczn¹:  numery.vat@mofnet.gov.pl

�WIATOWY DZIEÑ ZDROWIA 2012
"Wiêcej zdrowia - Wiêcej ¿ycia"
         Pañstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w G³ubczy-
cach informuje o zbli¿aj¹cych siê obchodach �wiatowego Dnia
Zdrowia, które koncentrowaæ siê bêd¹ wokó³ zagadnieñ zwi¹-
zanych ze zdrowiem i starzeniem siê spo³eczeñstw.
Has³o przewodnie dla dzia³añ zaplanowanych na dzieñ 7 kwiet-
nia w bie¿¹cym roku brzmi: "Wiêcej Zdrowia - Wiêcej ̄ ycia".
    Celem podejmowanych dzia³añ jest zwrócenie uwagi na zdro-
wie osób w starszym wieku. Systematyczne dbanie o zdrowie
oraz zachowanie kondycji jest inwestycj¹, która pomaga w pó�-
niejszym wieku prowadziæ pe³ne i produktywne ¿ycie.
      Wed³ug szacunków �wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO)
do 2050 roku populacja ludzi powy¿ej 60 roku ¿ycia wzro�nie z
600 milionów do 2 miliardów.
Ta zmiana demograficzna bêdzie mia³a znacz¹cy wp³yw na zdro-
wie publiczne. Zachowanie dobrego zdrowia w przypadku star-
szych ludzi jest niezwykle wa¿ne, je�li maj¹ oni pozostaæ nieza-
le¿ni, byæ aktywnymi cz³onkami swoich rodzin i spo³eczno�ci.
       Efektywna realizacja powy¿szego celu jest zgodna z kon-
cepcj¹ "Starzej¹cego siê spo³eczeñstwa" i mo¿e byæ zrealizo-
wana jedynie poprzez  sta³y i systematyczny postêp w zakresie
profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób oraz promocji zdro-
wego stylu ¿ycia

Pañstwowy Powiatowy   Inspektor Sanitarny
w G³ubczycach    Alina Mazur-Ciapa
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WYJAZD NA PRADZIADA
     Na pocz¹tku lutego pani dyrektor oznajmi³a naszej klasie,
¿e za �wietne wyniki w nauce i pracê na rzecz szko³y pojedzie-
my na Pradziada. (11- 17.03.2012)
 11 marca 2012 roku rano wyjechali�my na tygodniowy kurs nar-
ciarsko- snowboardowy . Naszymi opiekunami byli : pani B. Pi¹t-
kowska, pan  A. Gogola i pan P. Wójcik.
Podró¿ nie by³a zbyt d³uga. W Krnovie dosiad³a siê do nas gru-
pa czeska z tamtejszej szko³y. Gdy przyjechali�my na miejsce,
musieli�my jeszcze przej�æ ok. 1 km do o�rodka "Barborka" . Po
obiedzie poszli�my na niedaleko po³o¿ony stok, gdzie podzielo-
no nas na grupy . Zosta³em przydzielony do zaawansowanej
grupy narciarskiej, a naszym opiekunem zosta³ pan Przemys³aw
Wójcik.
Podczas naszego pobytu na Pradziadzie codziennie chodzili�my
na narty: rano na 2,5 godz. i po obiedzie na dodatkowe 2 godz.
zimowego szaleñstwa. Przez kolejne dni doskonalili�my nasze
umiejêtno�ci narciarskie. Jazda dowolnym stylem by³a mo¿liwa
30 minut przed zakoñczeniem zajêæ. W �rodowe popo³udnie po-
szli�my na wie¿ê znajduj¹c¹ siê na samym szczycie góry Pra-
dziad . Wie¿ê tê przy dobrej pogodzie widaæ tak¿e z G³ubczyc.
Niestety nie mogli�my wjechaæ na górê, poniewa¿ by³a mg³a.
Ostatniego dnia zorganizowano nam zawody w slalomie. By³em
bardzo zadowolony z mojego wyniku.
  W czasie wyjazdu poznali�my naszych rówie�ników z Czech,
którzy uczyli siê z nami je�dziæ na nartach i na desce snowboar-
dowej. By³a to �wietna okazja do nawi¹zania nowych przyja�ni.
Mogli�my równie¿ nauczyæ siê nieco jêzyka czeskiego, który
jest podobny do naszego jêzyka ojczystego.
Ten tydzieñ szybko min¹³ i ju¿ w sobotni poranek musieli�my
wróciæ do domu. Pobyt w Czechach zapewni³ nam mnóstwo wra-
¿eñ.  Dziêki temu wyjazdowi wiele siê nauczyli�my, za co chcieli-
by�my podziêkowaæ organizatorom kursu i naszym opiekunom.
                                                                Bartosz Piekarz , klasa 1d

M I Ê D Z Y W O J E W Ó D Z K I E
MISTRZOSTWA TAEKWONDO

     24 marca w Olsztynie ko³o Czêstochowy odby³y siê Miêdzy-
wojewódzkie Mistrzostwa Juniorów, Juniorów M³odszych oraz
M³odzików. Dla dwóch pierwszych grup wiekowych by³y to jed-
nocze�nie drugie eliminacje do Mistrzostw Polski.
Wziê³o nim udzia³ ponad   300 zawodników z 9 klubów .
      W konkurencjach juniorów m³odszych najlepiej zaprezento-
wa³a siê Kamila Ciechanowska zdobywajac I miejsce w walkach
do 49kg  oraz II miejsce w technikach specjalnych. Równie do-
brze wypad³a Karolina Konik zajmuj¹c I miejsce w walkach do
57 oraz III miejsce w technikach specjalnych. Swoj¹ kategoriê
wagow¹ wygra³a Ma³gorzata Berna� w walkach do 45 kg poko-
nuj¹c w finale swoja klubowa kole¿ankê Kamila Puk, która zajê-
³a II miejsce. Daniel Go³¹b po wyrównanym pojedynku fina³o-
wym zdoby³ II miejsce w walkach do 48kg oraz III miejsce w
uczniowskich uk³adach formalnych. W kategorii do 60kg III miej-
sce zajê³a Marlena Adamska.
W rywalizacji juniorów po pewnie wygranych walkach Bartosz
S³odkowski w kategorii powy¿ej 70 kg oraz Micha³ Jano w kate-
gorii do 52kg zostaj¹ nagrodzeni z³otymi medalami. Antoñczyk
Adam po minimalnie przegranym finale zdoby³ srebrny kr¹zek w
walkach do 70kg oraz III miejsce w uczniowskich uk³adach for-
malnych.
    W najm³odszej konkurencji wiekowej m³odzików nasi adepci
zdobyli 6 medali. W kategorii do 8 cup Daria Baran II miejsce,
Oliwia Fulneczek III miejsce. W kategorii do 6 cup Julita Zió³-
ko I miejsce, Katarzyna Ca³ka III miejsce. W konkurencjach
technik specjalnych Jakub Brewus wywalczy³ I miejsce a Kami-
la Proæ ulokowa³a siê na trzeciej pozycji.
Podsumowuj¹c 40 osobowa ekipa z G³ubczyc zdoby³a 19 medali:
7 z³otych 5 srebrnych i 7 br¹zowych (foto str.20)
                                                                                      dan2007

Puchar Polski Taekwondo
Piêæ medali  Pucharu Polski w Taekwon-Do ITF  w Pruszczu Gdañskim w dniach  02 - 04.03.2012 r. zdobyli reprezentanci Klubu
Sportowego Taekwondo w G³ubczycach  - jeden wywalczyli seniorzy, a cztery juniorzy. Wysoka pozycja naszego klubu zosta³a

potwierdzona w Polsce gdzie startowa³a ca³a czo³ówka krajowa.  Do zawo-
dów przyst¹pi³o ponad 200 zawodników. Dla kadry narodowej by³ to wa¿ny
sprawdzian w przygotowaniach do
Mistrzostw Europy, w których to
mamy nadziejê wyst¹pi Marta i Da-
wid Wsiaki oraz Kamila Ciechanow-
ska. Wysok¹ formê musz¹ potwier-
dziæ na Miêdzynarodowym Turnieju
w Szwecji w Skovde, który odbêdzie
siê pod koniec marca powiedzia³ tre-
ner Daniel Jano. Medale zdobyte
przez naszych reprezentantów s¹
du¿ym sukcesem. Medale zdoby-
wali w�ród seniorów Marta Wsiaki
III m.,  juniorzy - Bartosz S³odkow-
ski - II m. w walkach pow. 70 kg,

Karolina Konik - III m. w walkach w kategorii do 60 kg, Kamila Ciechanowska II m. w
walkach do 50 kg oraz Micha³ Jano III m. walki do 52 kg. Bardzo dobry wystêp Kamili
Ciechanowskiej, która pokona³a Mistrzyniê Polski i Reprezentantkê Polski da³o jej powo-
³anie do Kadry Narodowej. Du¿¹ szanse na Kadrê Narodow¹ maj¹ tak¿e Bartosz S³od-
kowski i Karolina Konik. Za tydzieñ turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski a na-
stêpnie nasi najlepsi zawodnicy wystartuj¹ w Szwecji.  (czytaj str.7)                              dan2007
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MAREK NÊDZA
W MURACH  MECHANIKA

Dnia 12 kwietnia br. Zespó³ Szkó³ Mechanicznych w G³ubczy-
cach odwiedzi³ niecodzienny go�æ, a mianowicie  Marek Nê-
dza, g³ubczyczanin, zawodowy aktor, absolwent "Mechanika".

        Zaproszony przez Mariê Farasiewicz- swoj¹ instruktorkê z
teatru TRADYCJA- spotka³ siê   z
liczn¹ grup¹ m³odzie¿y, dyrekcj¹ oraz
aktorami- amatorami szkolnego teatru,
w którym stawia³ pierwsze kroki sce-
niczne, co z reszt¹ zaowocowa³o wy-
borem drogi ¿yciowej i studiami w Pañ-
stwowej Wy¿szej Szkole Filmowej Te-
lewizyjnej i Teatralnej w £odzi. Marek
Nêdza podzieli³ siê z m³odszymi kole-
gami wspomnieniami z czasów szkol-
nych, swoj¹ pasj¹ teatraln¹, podkre�la-
j¹c przy tym, ¿e zawodowe aktorstwo
to swoiste odkrywanie prawdy o cz³o-
wieku i to w³a�nie daje mu praca w te-
atrze, gdzie mo¿e ³¹czyæ pasjê z zawo-
dowym spe³nieniem. Przed dwoma laty
ukoñczy³ ³ódzk¹ "filmówkê".
      Ju¿ od czasów studiów zwi¹zany jest etatowo z teatrem im.
Jaracza w £odzi, ale wspó³pracuje tak¿e z warszawskimi scena-
mi, w tym z Teatrem Polskim czy Teatrem Szóste Piêtro Micha³a
¯ebrowskiego. Wykona³ wiele znakomitych ról teatralnych, m.in.
w "Otellu" Szekspira w re¿yserii Agaty Dudy-Gracz, "Dybuku"
w re¿yserii Mariusza Grzegorzka, "¯eglarzu" Szaniawskiego
w re¿yserii Andrzeja Seweryna i innych. Jego talent i kreacje
aktorskie s¹ wysoko oceniane przez re¿yserów, którzy powie-
rzaj¹ mu g³ówne role w swych przedsiêwziêciach. Na brak pracy
wiêc nie narzeka. Obecnie przygotowuje siê do sztuki "Bracia
Karamazow" wed³ug Fiodora Dostojewskiego w re¿yserii Jacka
Or³owskiego, gdzie zagra jedn¹ z czo³owych postaci - Iwana.
Spotkanie absolwenta- zawodowego aktora z m³odzie¿¹ ZSM
�ci�le koresponduje z realizowanym przez Mariê Farasiewicz  w
bie¿¹cym roku szkolnym projekcie innowacyjnym "Arty�ci w
szkole", którego Marek Nêdza staje siê dope³nieniem.
¯yczymy Markowi dalszych ciekawych ról scenicznych i wszel-
kiej pomy�lno�ci w ¿yciu osobistym.
                                                                     Gra¿yna Zaworska

"BEZCENNY DAR"

W pi¹tek 13 kwietnia br. w �wietlicy g³ubczyckiego "Mechani-
ka" zarz¹d Klubu Honorowych Dawców Krwi pod kierownic-
twem prezesa Micha³a Kubala i jego ma³¿onki zorganizowa³
akcjê poboru krwi specjalnie dla m³odzie¿y tej placówki, dok¹d
przyby³ specjalistyczny ambulans z Opola.
      Tego dnia ponad 30-osobowa grupa m³odzie¿y maj¹cej ukoñ-
czone 18 lat odda³a krew, która jest darem ¿ycia, a ka¿da jej kropla
ma warto�æ nieocenion¹! To ju¿ drugi pobór zorganizowany na
terenie Zespo³u Szkó³ Mechanicznych; poprzedni mia³ miejsce
w pa�dzierniku ubieg³ego roku.

Od lat uczniowie i absolwenci "Mechanika" stanowi¹ jedn¹ z
najliczniejszych grup w�ród Honorowych Dawców Krwi w na-
szym lokalnym �rodowisku, czemu sprzyjaj¹ liczne prelekcje,
pogadanki i akcje organizowane na terenie szko³y. To buduj¹ce,
¿e ta szczytna idea znalaz³a  w podwojach ZSM podatny grunt
do realizacji.
Dziêkujemy m³odzie¿y i nauczycielom propaguj¹cym tê szlachetn¹
akcjê za zrozumienie i po�wiêcenie. Wszak oddawanie krwi to
swoiste bohaterstwo!                                Maria Farasiewicz

HUFIEC PRACY 8-1 w G³ubczycach

OFERTA EDUKACYJNA
NA  ROK SZKOLNY 2012/2013

Oferta skierowana jest do m³odzie¿y w wieku 15 - 18 lat.
Kszta³cenie ogólne obejmuje klasê II i klasê III Gimnazjum z
Oddzia³em Przysposabiaj¹cym do Zawodu. Przyuczenie do
wykonywania okre�lonego zawodu odbywa siê na zasadzie
p³atnych praktyk w zak³adach pracy. M³odzie¿ kszta³ci siê w

nastêpuj¹cych zawodach:
 piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, murarz,

sprzedawca, kucharz ma³ej gastronomii, stolarz, cukiernik.
Informacji udziela:

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

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

OG£OSZENIE
O ZMIANIE OD DNIA 1 MAJA 2012 R. GODZIN PRACY

URZÊDU MIEJSKIEGO W G£UBCZYCACH
PONIEDZIA£EK 7.30 - 17.00

(PRZYJMOWANIE STRON 12.00-16.00)
WTOREK - CZWARTEK 7.30 - 15.30

PI¥TEK 7.30 - 14.00
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 " NIEMCY I POLSKA  - PAÑSTWA DEMOKRATYCZNE
 -  PODOBIEÑSTWA I RÓ¯NICE  USTROJOWE"

Projekt edukacyjny w ramach
Polsko - Niemieckiej Wspó³pracy M³odzie¿y

     W dniach 17-22 marca 2012 r. uczniowie i nauczyciele Liceum
im. Adama Mickiewicza w G³ubczycach mieli zaszczyt go�ciæ swo-
ich niemieckich kolegów z Rockenhausen w Nadrenii - Palatyna-
cie. Grupa niemiecka dotar³a do G³ubczyc w pó�nych godzinach
wieczornych. Zosta³a ciep³o przyjêta przez dyrektora szko³y, opie-
kunów, m³odzie¿ i ich rodziców. Po uroczystym przywitaniu zo-
sta³ przedstawiony program polsko- niemieckiej wymiany m³o-
dzie¿y Liceum Ogólnokszta³c¹cego  oraz Inergrierte Gesamtschule
w Rockenhausen.
W ramach wymiany  realizowany by³ projekt pt "Niemcy i Polska
jako pañstwa demokratyczne - Podobieñstwa i ró¿nice". Program
bardzo warto�ciowy pod wzglêdem edukacyjnym i na³adowany
wieloma atrakcjami!!! No i zaczê³o siê�.
    Atrakcj¹ niedzielnego poranka by³y Mistrzostwa Polski w bad-
mintonie z udzia³em naszych kolegów  ze Szko³y Mistrzostwa Spor-
towego. O godzinie 10. 30 rozpoczê³y siê w szkole zajêcia, na któ-
rych omówili�my podobieñstwa i ró¿nice ustrojowe Polski i Nie-
miec. Celem realizacji naszego projektu by³o poznanie zasad ustro-
jowych na przyk³adzie demokracji parlamentarno-gabinetowej w
Polsce i kanclerskiej w Niemczech oraz lepsze zrozumienie funk-
cjonowania samorz¹dów terytorialnych i organów w³adzy central-
nej. Zwiedzili�my  G³ubczyce oraz  Muzeum Ziemi G³ubczyckiej,
nie pomijaj¹c oczywi�cie wie¿y Ratusza z przepiêknym widokiem
na miasto i okolice. Dzieñ zakoñczyli�my góralskim ogniskiem zor-
ganizowanym w Dworku Peszków, któremu towarzyszy³ poczêstu-
nek oraz �piewy, gry i zabawy integracyjne.
19 marca o godz. 8. 00 wyruszyli�my do Opola, aby tam w Sejmi-
ku Wojewódzkim spotkaæ siê z pos³em na sejm RP VII kadencji
Ryszardem Gall¹, radnym Sejmiku wojewódzkiego Norbertem
Raschem oraz wice marsza³kiem województwa Romanem Kolkiem,
którzy przedstawili nam funkcjonowanie samorz¹du terytorial-
nego na szczeblu wojewódzkim oraz prawa mniejszo�ci niemiec-
kiej zamieszkuj¹cej �l¹sk Opolski. W Opolu, pomimo wietrznej i
deszczowej pogody zwiedzili�my opolski rynek z renesansowy
ratuszem na wzór Palazzo Weccio z Florencji, wyszli�my na Wzgó-
rze �w. Wojciecha oraz zrobili�my zdjêcia przy Papie Musiole z
Wie¿¹ Piastowsk¹ w tle.
Nastêpnego dnia  mia³o miejsce sympatyczne spotkanie w Auli
LO z dyrektorem szko³y T. Eckertem oraz przedstawicielami w³adz
samorz¹dowych na szczeblu gminnym i powiatowym. Na tym
spotkaniu obecna by³a równie¿ lokalna prasa i telewizja. Pan dy-
rektor w krótkiej prezentacji multimedialnej przedstawi³ nasze li-
ceum. Mieli�my okazjê pos³uchaæ chóru, który wyst¹pi³ z trzema
premierowymi utworami. Po spotkaniu, oprowadzili�my naszych
go�ci po liceum, zawitali�my do kilku klasopracowni oraz zapo-
znali�my z bogat¹ histori¹ naszej szko³y w Izbie Tradycji. Na-
stêpnie spotkali�my siê z w³adzami samorz¹dowymi na szczeblu
gminnym oraz powiatowym w ich przepiêknych siedzibach. Bur-
mistrz Jan Krówka oraz przewodnicz¹cy Rady Kazimierz Naum-
czyk ciekawie przedstawili nam zakres swoich obowi¹zków oraz
wrêczyli nam drobne upominki. W powiecie go�cili nas: wice
przewodnicz¹ca Rady Powiatu Maria Farasiewicz oraz sekretarz
Tadeusz Schmidt.  Tego s³onecznego dnia po po³udniu francisz-
kanin O. £azarz opowiedzia³ nam o Franciszkañskim O�rodku
Pomocy Dzieciom i  Mateczniku, które dzia³aj¹ przy g³ubczyckim
Klasztorze O. O. Franciszkanów. Spotkanie z Ojcem £azarzem
oraz zwiedzanie barokowego Ko�cio³a zrobi³o na nas wszystkich
ogromne wra¿enie. Po wspólnej fotografii    >>>>>

I Poezja �piewana:
a) Klasa II b ("Têsknota"): Monika Hapek - wokal; Klaudia Ko-
rowiecka - fortepian; Dominik Ho³ubowicz - gitara; Marzena Fa-
ryniak - trójk¹t; Filip Ma³ecki - beatbox.
b) Klasa II c ("Dwa s³owa"): Emilia Ki¿ys - fortepian, Aleksandra
Pszczó³ka - skrzypce, Daniel Kêdzierski - wokal.
II. Inscenizacje:
a) Klasa II c (fragmenty Pana Tadeusza): Ewa Junka, Kasia Kwiat-
kowska,  Krystyna Maciejska, Sandra Wierciszewska, Bartosz
Makowski, Paulina Zacharczuk, Tomasz Chochowski, Martyna
Sobolewska, £ucja Lenartowicz, Ewa Ma³ysa, Aleksandra Psz-
czó³ka, Daniel Kêdzierski, Marcelina Ha³adus.
b) Kl. IId (Romantyczno�æ) Ewelina Barabasz, Tomasz Bednar-
ski, Monika Kowalska, Dominika Telega, Monika Maleñczak,
Pawe³ Walczak.
III. Lalka:
I m., Jankiel. Wykona³y: Martyna Kopecka i Marlena Wysocka
IV. Album: I m. Wykona³y: Katarzyna Kwiatkowska, Monika
Wal i Aleksandra Jacheæ.
Nadzór nad konkursem prowadzi³y polonistki:
Anna Szwal, Kazimiera Góratowska i Agata Wo³oszyn.

KONKURS MICKIEWICZOWSKI 2012

>>>>  powêdrowali�my dalej� . A¿ na ulicê Raciborsk¹, gdy¿ na
zaproszenie prezesa  firmy Galmet Roberta Galary mogli�my zwie-
dziæ zak³ad, w którym mieli�my okazjê obserwowaæ produkcjê
kot³ów i ogrzewaczy wody.
   Po d³ugiej nocnej podró¿y  do Warszawy dotarli�my do Parla-
mentu RP, który zwiedzali�my na zaproszenie pos³a Ryszarda Galli,
mieli�my równie¿ zaszczyt zje�æ smaczny obiad w restauracji sej-
mowej. Nastêpnie udali�my siê do Ambasady Niemiec, tam pra-
cownik administracyjny ambasady Anja  Schmidt przedstawi³a
prezentacjê multimedialn¹ na temat funkcjonowania Ambasady
Niemiec na terenie RP oraz wspó³pracy polsko- niemieckiej. Mie-
li�my równie¿ spotkanie z dyplomat¹ Ambasady N. von Redec-
ker, który odpowiada za obszar polityki we wzajemnych stosun-
kach polsko- niemieckich oraz  zachowaniem protoko³u dyplo-
matycznego podczas wizyt zagranicznych w³adz pañstwa. Ostat-
nim z Jego zadañ by³o przygotowanie  wizyty nowo wybranego
Prezydenta Niemiec Joachima Gaucka. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ by³o
równie¿ wieczorne zwiedzanie stolicy. Spaceruj¹c po Krakow-
skim Przedmie�ciu zobaczyli�my Uniwersytet Warszawski, Pa³ac
Prezydencki, Pomnik Mickiewicza. Z placu Zamkowego roztacza
siê piêkny widok na stadion narodowy,  pod�wietlony. Na placu
Pi³sudskiego przy Grobie Nieznanego ̄ o³nierza byli�my �wiadka-
mi  Zmiany Warty Honorowej. Po noclegu w hotelu Aramis  wyru-
szyli�my do Katowic na lotnisko, gdzie po¿egnali�my go�ci.
Podsumowuj¹c, wymiana by³a du¿¹ atrakcj¹ dla m³odzie¿y tak
polskiej jak i niemieckiej. Mieli�my niepowtarzaln¹ okazjê, aby
wzajemnie poznaæ ustroje naszych pañstw oraz obyczaje spo-
³eczne.  Co najwa¿niejsze nawi¹zali�my nowe przyja�nie.
Autorkami projektu edukacyjnego oraz organizatorkami wymia-
ny s¹ nauczycielki historii i WOS- u  S. Wiciak oraz K. Jasiñska -
Kaliwoda. Wymiana m³odzie¿y g³ubczyckiego liceum i szko³y w
Rockenhausen mia³a swój pocz¹tek w ubieg³ym roku, kiedy to
uczniowie zs nauczycielkami go�cili w Rockenhausen i realizo-
wali projekt historyczny pt. " Wzgórze Hambach - symbol wspól-
nej historii Polaków i Niemców" . Wymiana m³odzie¿y daje nam
wszystkim, pomimo ogromnego wk³adu pracy, du¿o rado�ci oraz
satysfakcji i dlatego w  roku 2013 jedziemy do Rockenhausen.
Tam bêdziemy omawiaæ  Systemy O�wiaty w Polsce i Niemczech.
                                                                     Uczestnicy Projektu
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"ON MA POMNIK ZE WSZYSTKIEJ
ZIEMI POLSKIEJ�"
Obchody Dnia Patrona w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddzia³a-
mi Integracyjnymi im. Tadeusza Ko�ciuszki w G³ubczycach
     W bie¿¹cym roku szkolnym Dzieñ Patrona obchodzili�my 28 mar-
ca.  Dlaczego akurat marzec? Poniewa¿ pamiêtnego 24 marca 1794
roku Tadeusz Ko�ciuszko jako Naczelnik Powstania z³o¿y³ uroczyst¹
przysiêgê narodowi polskiemu, przysiêgê wierno�ci i lojalno�ci.
    Uroczysto�æ rozpoczêto wprowadzeniem sztandaru i od�pie-
waniem hymnu pañstwowego oraz hymnu szko³y. Oprócz
uczniów i grona pedagogicznego naszej szko³y w�ród obec-
nych go�ci zaproszonych byli: K. Naumczyk, A. Hauptman-G³o-
giewicz  K. Trznadel, J. Wac,  M. Pospiszel oraz  J. Ho³da.
  Wszystkich zebranych powita³a pani dyrektor szko³y Jolanta
Wojtu�. Obchody Dnia Patrona zosta³y uwieñczone insceni-
zacj¹ przedstawiaj¹c¹ dzieñ, w którym Tadeusz Ko�ciuszko sk³ada
uroczyst¹ przysiêgê na Krakowskim Rynku:
   "Ja, Tadeusz Ko�ciuszko, przysiêgam w obliczu Boga ca³emu
Narodowi Polskiemu, i¿ powierzonej mi w³adzy na niczyj pry-
watny ucisk nie u¿yjê, lecz jedynie jej dla obrony ca³o�ci granic,
odzyskania samow³adno�ci Narodu i ugruntowania powszech-
nej wolno�ci u¿ywaæ bêdê. Tak mi Panie Bo¿e dopomó¿ i niewin-
na mêka Syna Jego."

     Uczniowie klasy 5a i 5b oraz uczennica klasy 4 b - Liwia Wie-
czorek, �wietnie odtworzyli atmosferê tamtych czasów, nato-
miast uczniowie klas m³odszych ( 3b i 2a)  zaprezentowali siê w
tañcach : polonezie i krakowiaku.(foto)
     Tadeusz Ko�ciuszko jest jednym z najwiêkszych bohaterów
narodowych. Jego zas³ugi wynikaj¹ nie tylko  z si³y ducha, jak¹
hartuj¹ w sobie nieliczni, ale g³ównie z oddania wielkiej sprawie,
w imiê której walczy³ ,daj¹c �wiadectwo g³êbokiego patrioty-
zmu. Dziêki temu Naczelny Wódz Powstania sta³ siê wzorem do
na�ladowania dla wielu Polaków, a pamiêæ o nim staramy siê
pielêgnowaæ i wpajaæ m³odym ludziom, kszta³tuj¹c w nich �wia-
domo�æ czynu. Ko�ciuszko ma wiele pomników  - nie tylko w
Polsce, ale  i za granic¹. Jednak wielko�æ jego zas³ug zosta³a
najpiêkniej ujêta w s³owach Marii D¹browskiej:
"S¹ wielcy ludzie, co maj¹ pomniki z ¿elaza. Inni z kamienia, ze
spi¿u. Z marmuru. Dla Ko�ciuszki nie wystarcza³ jeden metal lub
kamieñ. On ma pomnik ze wszystkiej ziemi polskiej."
Organizatorzy - mgr El¿bieta Sikorska, mgr Monika Juzwiszyn
Oprawa muzyczna - mgr Józef Kaniowski, Przygotowanie poka-
zu tanecznego - mgr Barbara G³uszczyñska, mgr Renata Wilman,
mgr Bernadeta Nêdza, Dekoracje - mgr Renata Wilman ( pomoc
przy dekoracji  - mgr Damian Dobrowolski, mgr Tomasz Ma³yju-
rek)  Pomoc techniczna - mgr Zbigniew Czerniak

                                                mgr Monika Juzwiszyn

 TURNIEJ TENISA STO£OWEGO
 O PUCHAR BURMISTRZA G£UBCZYC

    W pietrowickiej szkolnej sali gimnastycznej 1 kwietnia 2012
roku odby³ siê kolejny indywidualny Turniej Tenisa Sto³owego
o Puchar Burmistrza G³ubczyc. Organizatorami turnieju byli Za-
rz¹d O�wiaty, Kultury i Sportu  i Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II w
Pietrowicach. Celem  przedsiêwziêcia by³o popularyzowanie te-
nisa sto³owego oraz aktywne spêdzanie wolnego czasu
   Do turnieju zg³osi³o siê 52 uczestników, którzy grali  w 7 kate-
goriach wiekowych systemem "rosyjskim" tzn. do dwóch prze-
granych. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³  Dariusz Sza³agan, nad
organizacj¹ turnieju czuwa³ dyrektor ZS. w Pietrowicach Bog-
dan Kulik. Puchary, medale i dyplomy dla najlepszych zawodni-
ków wrêczy³ burmistrz G³ubczyc Jan Krówka.  Wyniki:
Kobiety rocznik 1992 i m³odsze
1.Joanna Gaw³owska, 2.Agata Sabat, 3.Iveta Darickova (Cz)
Kobiety rocznik 1992 i starsze
1.Kamila Boboriko, 2.Ewa Go³êbiewska
Mê¿czy�ni rocznik 1997 i m³odsi
1.Pawe³ Wachniewski, 2.Wojciech Olender, 3.Kamil Sabat
Mê¿czy�ni rocznik 1997 - 1987
1.Krzysztof Jawor, 2.Krzysztof Rudnicki, 3.Jakub Kêdziora
Mê¿czy�ni rocznik 1987 - 1977
1.Rafa³ Fr¹czkowski, 2.Pavel Matela (Czechy)
3.Jan Tesiurek (Czechy)
Mê¿czy�ni rocznik 1977 - 1967
1.Vladimir Plesnik (Czechy), 2.Marcel Kubos (Czechy)
3.Adam Makowski
Mê¿czy�ni rocznik  1967 i starsi
1.Zdenek Pavlik (Czechy), 2.Jaroslav Pospisil (Czechy)
3.Stanislav Chylik (Czechy)
                                                                Anna Sarota - Borszowska

Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 3009 G³ubczyce
oraz ¿o³nierze batalionu sk³adowania 10 Opolskiej Brygady Lo-
gistycznej realizowali zajêcia taktyczne na poligonie w Wino-
wie. Temat æwiczenia brzmia³ "Wybór, zajmowanie i opuszcza-
nie zapasowego rejonu rozmieszczenia pododdzia³u do wy-
znaczonego rejonu . G³ubczyccy strzelcy i ¿o³nierze przemiesz-
czali siê marszem ubezpieczonym, który obfitowa³ w ró¿nego
rodzaju zdarzenia m.in. zasadzki przeciwnika, zagro¿enie ude-
rzeniem z powietrza oraz przej�ciem przez teren ska¿ony. Na-
stêpnie prowadzili rozpoznanie planowanego rejonu rozmiesz-
czenia, a dowódcy dru¿yn opracowywali szkic rejonu.
Na zakoñczenie przeprowadzono zajêcia z walki w terenie zale-
siaonym z u¿yciem sprzêtu do gier w paintball-a.
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PRZEDSZKOLAKI NA SCENIE
    Ju¿ po raz ósmy Przedszkole nr 3 w G³ubczycach jest organizatorem
"Gminnego Festiwalu Przedszkolaków".
     Po raz kolejny patronat nad festiwalem obj¹³ Urz¹d Miejski. Dzieci w wieku
przedszkolnym 3-6 lat mia³y mo¿liwo�æ zaprezentowaæ swoje umiejêtno�ci arty-
styczne: wokalne, taneczne i recytatorskie na du¿ej scenie Miejskiego O�rodka
Kultury. Mali aktorzy w �wietle: reflektorów, kolorowych �wiate³, nag³o�nienia i
piêknej scenerii typowego, polskiego, starego miasta z kamieniczkami, lampiona-
mi i fruwaj¹cymi jaskó³kami przygotowanej przez nauczycielki Przedszkola nr 3 -
Barbarê Bo¿êck¹, Joannê Dobrowolsk¹, prezentowali siê doskonale.
  Jako organizatorzy z perspektywy lat zauwa¿amy coraz wiêksze zaanga¿o-
wanie nauczycieli-opiekunów wystêpuj¹cych zespo³ów dzieciêcych w podno-
szenie jako�ci prezentowanych wystêpów. Dobór repertuaru utworów, oprawa
sceniczna, przepiêkne stroje, które prezentowa³y przedszkolaki dope³ni³y czaru
i podnios³y rangê naszego festiwalu. A dzieci - có¿, jak to dzieci stanê³y na
wysoko�ci zadania reprezentuj¹c i promuj¹c swoje placówki najlepiej jak potra-
fi³y. U�miechniête i zadowolone buzie dzieciêce, na których nie by³o widaæ ani
lêku, ani strachu, ani zawstydzenia na scenie mówi³y same za siebie. Ca³¹ wi-
downiê MOK stanowi³y dzieci - rówie�nicy wystêpuj¹cych aktorów, rodzice i
nauczyciele, którzy owacyjnie oklaskiwali wszystkich wykonawców.
W festiwalu promuj¹c swoje osi¹gniêcia i umiejêtno�ci wyst¹pili: Zespó³
"Kubusie" z Oddzia³u Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Grobni-
kach. Dzieci wg choreografii pani Anny Bach zaprezentowa³y monta¿ s³owno-
muzyczny "Graj¹cy poci¹g". Zespó³ "Tygryski" z Przedszkola nr 3 w G³ubczy-
cach, w choreografii nauczycielki Bogumi³y Krówka. Zespó³ "Smerfy" z Przed-
szkola nr 1, który przygotowa³a pani Krystyna Bednarska. Piêknym akcentem
koñcz¹cym nasz festiwal by³ taniec "Kujawiak" w wykonaniu dzieci z Przed-
szkola nr 2 z Oddzia³ami integracyjnymi. Opiekunami zespo³u "Tancerze z Pu-
chatkowa" by³y pani Anna Semczuk, Lucyna Grabowska. W naszym festiwalu
nie ma przegranych, wykonawcy otrzymali nagrody i s³odki upominek.
Wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji VIII Gminnego Festiwalu Przed-
szkolaków, pracownikom MOK, nauczycielom-opiekunom dzieciêcych zespo-
³ów, widowni, a przede wszystkim naszym ma³ym przedszkolnym aktorom
organizator Przedszkole nr 3 sk³ada gor¹ce podziêkowania i zapraszamy na
kolejn¹ edycjê naszego festiwalu
                                                                 Dyrektor Ma³gorzata Kunicka
                                                                   Wicedyrektor Aldona Grzywna

HARCERSKIE
CZUWANIE

W dniach 30-31 marca br. na bazie Szko³y
Podstawowej i Parafii Rzymsko - Katolickiej �w.
Tomasza Aposto³a w Kietrzu, odby³o siê czuwanie
harcerskie.
   Rozpoczê³o siê ono Msz¹ �wiêt¹, na zakoñczenie
której harcerze z G³ubczyc pod kierownictwem prze-
wodnicz¹cego Komisji Duchowej Hufca ZHP phm.
Józefa Kaniowskiego zaprezentowali monta¿ s³ow-
no-muzyczny pt. "Rodzinka Wujka Karola". By³ on
po�wiêcony b³ogos³awionemu Janowi Paw³owi II z
okazji zbli¿aj¹cej siê 7 rocznicy Jego �mierci.
   Kolejnym punktem harcerskiego czuwania by³a
Droga Krzy¿owa ulicami  Kietrza. Po jej zakoñcze-
niu Kapelan Hufca ZHP pwd. ks. Leszek Rygucki
wyg³osi³ s³owo wielkopostnej refleksji.
   Drugi dzieñ, czuwania rozpocz¹³ siê uroczyst¹
Msz¹ �wiêt¹ w intencji kadry instruktorskiej, zu-
chów i harcerzy. W trakcie Mszy harcerze z Kietrza
pod przewodnictwem pwd. ks. Leszka Ryguckiego,
zaprezentowali pie�ni pokutne. Po mszy nast¹pi³o
zwiedzanie miasta, zakoñczone uroczystym Apelem
uwieñczaj¹cym tê wspania³¹ uroczysto�æ.
Czuwanie odby³o siê w mi³ej, ¿yczliwej atmosferze,
aczkolwiek wszystkim zgromadzonym towarzyszy-
³a przedwielkanocna refleksja nad ¿yciem i �mierci¹.
Go�æmi honorowymi byli: burmistrz Kietrza -  Józef
Matela, burmistrz G³ubczyc - Jan Krówka oraz dy-
rektor szko³y a zarazem gospodarz imprezy - Jadwi-
ga Tarnowska z pani¹ wicedyrektor Ew¹ To³pa. Swoj¹
obecno�ci¹ zaszczycili nas równie¿ rodzice harce-
rzy i Rada Przyjació³ Harcerstwa.
Wszystkim, którzy przyczynili siê do tego, ¿e mo-
gli�my wspólnie uczestniczyæ w tak wspania³ej uro-
czysto�ci KH ZHP sk³ada serdeczne Bóg zap³aæ.
Z harcerskim pozdrowieniem: "Czuwaj!"
                                                 Joanna Sobieraj

B£OGOS£AWIONEMU  JANOWI PAW£OWI II....
Tradycyjnie,  od wielu lat Komenda Hufca ZHP w G³ubczycach pomaga³a w organizacji "Marszu Pamiêci" G³ubczyce

 - Pietrowice, który odby³ siê 2 kwietnia 2012 roku.
  Harcerze na trasie przemarszu przy wszystkich ko�cio³ach i pomnikach Jana Paw³a II zaci¹gali harcerskie warty. G³ówna warta
honorowa zosta³a zaci¹gniêta o godzinie 21:37 na Placu Jana Paw³a II, przy ulicy Kochanowskiego w G³ubczycach. W³adze samo-

rz¹dowe i spo³eczeñstwo miasta z³o¿y³o
wówczas kwiaty i znicze przed tablica pami¹t-
kow¹. Nastêpnie harcerze z G³ubczyc zapre-
zentowali program artystyczny po�wiecony
b³ogos³awionemu Janowi Paw³owi II. Po jego
zakoñczeniu ksi¹dz proboszcz Micha³ �lêczek
wyg³osi³ przepiêkn¹ gawêdê nawi¹zuj¹c¹ do
Ojca �wiêtego i jego pontyfikatu. Po wspól-
nym od�piewaniu "Barki", wszyscy w zadu-
mie, lecz z sercami pe³nymi nadziei rozeszli
siê do swoich domów.   Jan Pawe³ II nigdy
nie zw¹tpi³ w cz³owieka, nigdy nie zrezygno-
wa³ z walki o niego. Nie pozostawi³ nas jed-

nak samych sobie. Zostawi³ nam to wszystko, czym ¿y³ i czego naucza³. To od nas zale¿y, czy bêdziemy potrafili kroczyæ jego drog¹.
Nie ulega jednak w¹tpliwo�ci, ¿e na zawsze pozostanie on w naszych sercach!                                                       Joanna Sobieraj
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KPP STRA¯Y PO¯ARNEJ KP POLICJI

TELEFONY ALARMOWE
112 - NUMER ALARMOWY Z TELEFONU
          KOMÓRKOWEGO I STACJONARNEGO
999 - POGOTOWIE RATUNKOWE,
998 - STRA¯ PO¯ARNA,
997 - POLICJA,
986 - STRA¯ MIEJSKA,
994 - POGOTOWIE WODOCI¥GOWO-KANALIZACYJNE,
993 - POGOTOWIE CIEP£OWNICZE,
992 - POGOTOWIE GAZOWE,
991 - POGOTOWIE ENERGETYCZNE,

�TRZE�WY PORANEK�
G³ubczyccy policjanci przeprowadzili  akcjê ,,Trze�wy pora-
nek" po �wi¹teczny.  W jej trakcie zatrzymali 4 kierowców pod
wp³ywem alkoholu. Jest to jedna z wielu akcji przeprowadza-
nych przez g³ubczyckich policjantów,  które maj¹ na celu m.in.
zapewnienie bezpieczeñstwa w ruchu drogowym.
W celu eliminacji z ruchu drogowego nietrze�wych kieruj¹cych
oraz  zapewnienia bezpieczeñstwa w ruchu drogowym  10.04. w
godzinach rannych 4:00-12:00 na terenie dzia³ania KPP G³ubczy-
ce  przeprowadzono akcjê ,,Trze�wy poranek".
Kierowców kontrolowa³o 7 policjantów. Przebadali oni 296 kie-
ruj¹cych  w�ród których policjanci ujawnili 4 pod wp³ywem al-
koholu. Funkcjonariusze zatrzymali równie¿  trzy uprawnienia
do kierowania pojazdami  mechanicznymi.
,,Trze�wy poranek" to jedna z wielu akcji przeprowadzanych
przez  g³ubczyckich policjantów w ostatnim czasie.
Wszystkie te akcji maj¹ na celu przede wszystkim zapewnienie
bezpieczeñstwa w ruchu drogowym.
Pamiêtajmy, ¿e my sami jako uczestnicy ruchu drogowego jad¹c
samochodem, rowerem czy id¹c pieszo mo¿emy istotnie popra-
wiæ  bezpieczeñstwo swoje i innych stosuj¹c siê przede wszyst-
kim do  podstawowych przepisów ruchu drogowego.

    Informacje Oficera Prasowego  od 02 do 09 kwietnia  2012 r.
1. W dniach 29.02-20.03.2012 n/n sprawca poprzez sieæ inter-
netow¹ dokona³ szeregu nieuprawnionych zakupów kart¹ MA-
STERCARD na szkodê mieszkañca G³ubczyc.   Straty 48 tys. z³
2. 02.04.2012  policjanci z KPP w G³ubczycach zatrzymali 3
mê¿czyzn podejrzewanych  o w³amanie siê do jednego z budyn-
ków w miejscowo�ci Baborów i kradzie¿ mienia.
3. 28.03.2012 patrol Policji zatrzyma³ nietrze�wego (0,79 mg/l)
30-letniego mieszkañca G³ubczyc, który kierowa³ pojazdem Vw
Passat po drodze publicznej. Postêpowanie ww spraw prowadzi
KPP G³ubczyce.
4. 03.04.2012r w miejscowo�ci Wódka na jednym z ogrodów
w³a�ciciel znalaz³ niewybuch . Pocisk zosta³ zabezpieczony przez
patrol saperski z Gliwic.
5. 05.04.2012r w miejscowo�ci Bliszczyce na jednym z ogro-
dów w³a�ciciel znalaz³ niewybuch ( granat mo�dzierzowy) . Po-
cisk zosta³ zabezpieczony przez patrol saperski z Gliwic.
6. 06.04.2012r n/n sprawca  w G³ubczycach na ul. Pl.1 Maja z
kieszeni kurtki  skrad³ portfel z pieniêdzmi i dowodem osobi-
stym. Postêpowanie prowadzi KPP G³ubczyce. Straty 400 z³.
7. W tym okresie dosz³o do 1 kolizji drogowej w której nikt nie
dozna³ obra¿eñ cia³a.
13.04.2012r. na drodze W 416 pomiêdzy miej-
scowo�ciami Kietlice - Królowe dosz³o do nieco-
dziennej kolizji drogowej. Z  jad¹cego pojazdu fiat
Cinquecento oderwa³o siê tylne prawe ko³o w
wyniku czego pojazd zjecha³ do przydro¿nego
rowu i ,,dachowa³ ." Obra¿eñ
dozna³y 4 osoby jad¹ce w tym
poje�dzie, zosta³y przewiezione
do szpitala w G³ubczycach i Kê-
dzierzynie - Ko�lu.
Opracowa³: Oficer ds.
Prasowo- Informacyjnych
KP Policji w G³ubczycach
m³. asp. Wojciech Nowakowski

    W okresie od 9 do 15 kwietnia 2012 r. w Komendzie Powia-
towej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w G³ubczycach zanotowali-
�my 8 zdarzeñ i by³o to 5 po¿arów i 3 miejscowe zagro¿enia.
      Nasze dzia³ania polega³y na gaszeniu pal¹cych siê �mieci w
kontenerze, trawy na poboczu drogi oraz sterty s³omy w Posuci-
cach, która ca³kowicie siê spali³a powoduj¹c straty w wysoko-
�ci 72 tys. z³.
W dniu 13 kwietnia 2012 r. o godz. 15:14 otrzymali�my zg³osze-
nie o wypadku drogowym na trasie Kietlice - Królowe. Samo-

chód osobowy wypad³ z drogi i dachowa³, w poje�dzie znajdo-
wa³o siê 5 osób. Po przybyciu na miejsce stra¿y po¿arnej, wszyst-
kie osoby bior¹ce udzia³ w wypadku znajdowa³y siê poza pojaz-
dem, a pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym udziela³y
dwa Zespo³y Ratownictwa Medycznego. Stra¿acy pomagali w
ewakuacji poszkodowanych do karetki, a tak¿e zabezpieczyli te-
ren podaj¹c m.in. pianê pod samochód, od³¹czyli dop³yw pr¹du z
akumulatora i kierowali ruchem na drodze wojewódzkiej nr 416.
W dniu 14 kwietnia 2012 r. o godz. 19:09 zostali�my wezwani do
mieszkania w G³ubczycach przy ul. Nowy �wiat. Po przybyciu na
miejsce zdarzenia stra¿acy zastali dwuletnie dziecko zatrza�niête
samo w mieszkaniu. Dzia³ania nasze polega³y na wej�ciu do miesz-
kania przez uchylone okno przy u¿yciu podno�nika.
W dniu 15 kwietnia 2012 r. dostali�my wezwanie od lokatorów
jednego z budynków przy ul. Powstañców w G³ubczycach, o
podejrzeniu obecno�ci tlenku wêgla, potocznie nazywanego cza-
dem. Przybyli na miejsce stra¿acy sprawdzili urz¹dzeniem po-
miarowym powietrze we wskazanych pomieszczeniach, jednak
nie wykaza³o ono ani tlenku wêgla ani innych niebezpiecznych
gazów.

m³. bryg. mgr in¿. Wojciech Semeniuk

3.
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OKNA energooszczêdne, z drewna
klejonego, sosnowego, mahoniowego
TARCICÊ
surow¹, suszon¹ i impregnowan¹
nieobrzynan¹ i obrzynan¹,
krawêdziaki, belki,
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 BUDOWLANE
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US£
UGA

KOM
PLEKSO

W
A

po
m

iar
, p

ro
du

kc
ja

, d
os

ta
wa

G³os G³ubczyc - bezp³atny informator samorzadowy
 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach. (ISSN 1234-0890)

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

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

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

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

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

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

wszystkie GG oraz Kalendarze G³ubczyckie na

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

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

 BIBLIOTEKA MIEJSKA I GMINNA
 W G£UBCZYCACH  RATUSZ IIP

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

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

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

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

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

Nouzová èísla / Numery alarmowe Èíslo / Numer Èesko / Czechy Polsko / Polska
Evropské èíslo tísòového volání / Europejski numer alarmow          112            112
Hasièi / Pañstwowa Stra¿ Po¿arna                                                         150            998
Záchranná sluzba / Pogotowie ratunkowe                                            155            999
Mìstská policie / Stra¿ miejska                                                            156            986
Policie / Policja                                                                                          158            997

WA¯NE DLA WYJE¯D¯AJ¥CYCH  DO CZECH

G£OS G£UBCZYC
 Z DOSTAW¥  DO DOMU

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.

ZARZ¥D O�WIATY KULTURY I SPORTU W G£UBCZYCACH  UL. OLIMPIJSKA 1 TEL. 77 4036033
OG£ASZA II  PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

 na najem n/w lokalu gastronomicznego  posiadaj¹cego  czê�ciowe wyposa¿enie do prowadzenia dzia³alno�ci handlowo - gastronomicz-
nej, po³o¿onego  na terenie O�rodka Rekreacyjno -Wypoczynkowego Camping  Nr 240 w Pietrowicach  w sezonie letnim 2012r.

.Nazwa i adres lokalu  BUFET- Camping nr 240 w Pietrowicach,  Pow. u¿ytk.- 178m2, Stawka wyj�æ /netto/  za 1m2 pow.- 9,50 z³
razem z wyposa¿eniem, wysoko�æ wadium - 1 700 z³  Minimalny okres dzia³alno�ci w sezonie od 15.06.2012r do 31.08.2012r

PRZETARG ODBÊDZIE SIÊ W DNIU 22 maja 2012r. W SIEDZIBIE ZOKIS o godz. 10.30
Warunkiem przyst¹pienia do przetargu jest wp³acenie w kasie ZOKiS G³ubczyce ul. Olimpijska 1 w terminie do dnia 18 maja 2012r. do godz.
12.00 wadium w wysoko�ci okre�lonej w powy¿szej tabeli. Wadium wp³acone przez uczestnika, który wygra³ przetarg zalicza siê na poczet
przysz³ych nale¿no�ci czynszowych, za� pozosta³ym uczestnikom przetargu zwrócone bezzw³ocznie po zakoñczeniu przetargu. Wadium
zwyciêzcy przetargu, który nie zawar³ umowy w ci¹gu 30 dni roboczych od dnia og³oszenia informacji o wynikach przetargu, nie podlega
zwrotowi. W takiej sytuacji lokal jest przekazany na kolejny przetarg.Lokale mo¿na ogl¹daæ w godzinach  8.00 - 14.00 -
(tel. 77 4036033) Z regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu mo¿na zapoznaæ siê w sekretariacie ZOKiS
w czasie od pon. do pi¹tku w godz. od 8.00 - 14.00.                                          Dyrektor ZOKiS       Stanis³aw Krzaczkowski
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Serdecznie Witamy

23 Nowych

Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych w marcu2012 w Szpitalu

Powiatowym

w G³ubczycach, Rodzicom

Gratulujemy!
Adamkiewicz c.Jolanty

�ciborzyce Ma³e
08.03.12 8.25 2970-52

Barañska Julia c.Anny
G³ubczyce 13.03.2012

17.55 3400-55

Jagielnicka Malwina
c.Bernadety Micha³ko.
07.03.12 2.30 3550-56

Bal Paulina c.Agnieszki
Babice 22.03.2012 9.40

3028-54

Czornobaj Maja c.Magda-
leny Kietrz 14.03.2012

11.35 3200-53

Gródecka Aleksandra
c.Doroty G³-ce

14.03.2012 8.20 3200-54

Kowarska Agata c.Bo¿eny
G³ubczyce 12.03.2012

10.40 3650-55

Le�niak Emilia c.Kingi
G³ubczyce 06.03.2012

10.35 3600-57

Lisowska Weronika
c.Pauliny Lisiêcice

01.03.12 20.10 3280-58

Macyszyn Filip s.Anny
Ksiê¿e Pole 15.03.2012

11.30 3350-56

Obst Pawe³ s.Katarzyny
Zubrzyce 18.03.2012

9.55 2550-52

Pliszczak Franciszek
s.El¿biety Tomice

19.03.2012 8.30 4000-60

Rachwa³  c. Marty Nowa
Wie�  29.03.12.  8.35

3000-53

Roliñska Izabela c.Natalii
G³-ce 19.03.2012 23.45

4000-58

Rybeczka Aleksander
s.Amelii Branice

17.03.2012 1.25 2900-54

Skowroñska Nikola
c.Katarzyny G³-ce

15.03.12 13.50 3350-57

Tokarczyk Antoni s.Anny
Branice 22.03.2012 6.20

3000-56

Wêgrzyn Karolina
c.Pauliny Zopowy Os.

28.03.12  20.20 3500-56

 "KOMITET NA RZECZ UCZESTNIKÓW XV TURNIEJU SPORTOWEGO
�RODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY"

  zawi¹za³ siê   w dniu 13 kwietnia 2012r.  Komitet dzia³a jako porozumienie powo³ane na czas realizacji jego celów tj: od 13
kwietnia 2012r do 04 czerwca 2012r. Komitet zosta³ powo³any w celu przygotowania XV Turnieju Sportowego, który

odbêdzie siê 05 czerwca 2012r w Nowych Go³uszowicach. Komitet bêdzie realizowa³ powy¿sze cele poprzez:
 zbiórkê do puszek kwestarskich, darów w naturze oraz wp³at na specjalne konto.

Komitet rozwi¹zuje siê w chwili zatwierdzenia  sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki przez organ wydaj¹cy pozwolenie /
Starosta G³ubczycki/ oraz po wykonaniu wszystkich zadañ do których zosta³ powo³any.

  KADR Studio Fotograficzno - Filmowe Janusz Baczkur, G³ubczyce,  Grunwaldzka 2, 77 485 31 07, 662 065 354
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DZIEÑ PATRONA TADEUSZA KO�CIUSZKI SP 1(STR.14)

MIÊDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA TAEKWONDO (STR.11)


