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Zdrowych, pogodnych �wi¹t Wielkanocnych
pe³nych wiary, nadziei i mi³o�ci.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkañ

w gronie rodziny i przyjació³
oraz Weso³ego Alleluja

¿ycz¹
 Burmistrz G³ubczyc Jan Krówka

 Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk
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Z dniem 1 stycznia 2011r. na terenie Gminy G³ubczyce rozpo-
czê³a siê  III edycja konkursu "Dbajmy o �rodowisko". Celem
konkursu jest propagowanie dzia³añ proekologicznych, oraz
podwy¿szenie �wiadomo�ci mieszkañców naszej Gminy w za-
kresie segregacji odpadów. 22.03.2011 w Urzêdzie Miejskim
odby³o siê uroczyste wrêczenie nagród i dyplomów zwyciêzcom

II edycji, którego dokona³ wiceburmistrz Mariusz Mróz.
Laureaci konkursu �Dbajmy o �rodowisko�2010 foto str. 1GG
W kategorii I  "Najefektywniejsza zbiórka segregowanych od-

padów komunalnych przez so³ectwo" zg³osi³o siê 9 miejscowo�ci:
Chomi¹¿a, Debrzyca, G³ubczyce Sady, Krzy¿owice, Krasne Pole,
Nowa Wie� G³ubczycka, Mokre Kolonia, Tarnkowa i Zawiszyce.

W kategorii II "Najefektywniejsza zbiórka segregowanych od-
padów komunalnych przez indywidualnych w³a�cicieli nierucho-
mo�ci" zg³osi³o siê 27 chêtnych.

W kategoria III "Najefektywniejsza zbiórka segregowanych
odpadów komunalnych przez budynki wielorodzinne" by³o 7 zg³o-
szonych Wspólnot Mieszkaniowych z terenu  Gminy G³ubczyce.

Dnia 22 marca 2011r. w Urzêdzie Miejskim w G³ubczycach zo-
sta³y og³oszone wyniki II edycji konkursu "Dbajmy o �rodowi-
sko". Zwyciêzcy otrzymali pami¹tkowe dyplomy oraz czeki oko-
liczno�ciowe.

ZWYCIÊZCAMI I KATEGORII ZOSTALI:
I miejsce - So³ectwo Debrzyca (8 499,26 kg/ 295 mieszkañców),

papier 11,17 kg (15 punktów), plastik 6,16 kg (12 punktów), szk³o
11,49 kg (12 punktów), ³¹cznie 39 punktów

II miejsce- So³ectwo Tarnkowa ( 1540,70 kg /72 mieszkañców),
papier 0,76 kg (3 punktów), plastik 3,41 kg (10 punktów), szk³o
17,23 (15 punktów) ³¹cznie 28 punkty

III miejsce - Krzy¿owice  (3111,85 kg/282 mieszkañców), papier
1,56 kg (8 punktów), plastik 2,62 kg (6 punktów), szk³o 6,85 kg (8
punktów), ³¹cznie 22 punktów

W pierwszej edycji konkursu "Dbajmy o �rodowisko" so³ec-
two Nowa Wie� G³ubczycka zajê³o I miejsce, a G³ubczyce Sady
miejsce III. Zgodnie z regulaminem konkursu so³ectwa zosta³y
sklasyfikowane w II edycji ale nie otrzymuj¹ nagród.

 Miejsce II zajête przez Now¹ Wie� G³ubczyck¹ (5 116,95 kg/
228 mieszkañców), papier 4,73 kg (12 punktów), plastik 7,68 kg
(15 punktów), szk³o 10,03 (10 punktów) ³¹cznie 37 punktów.

Miejsce III zajête  przez G³ubczyce Sady (5 008,88 kg/490 miesz-
kañców), papier 2,28 kg (10 punktów), plastik 2,87 kg (8 punk-
tów), szk³o 5,07 kg (5 punktów), ³¹cznie 23 punktów s¹ miejscami
honorowymi, wyró¿nionymi dyplomami.

ZWYCIÊZCAMI II KATEGORII ZOSTALI:
I miejsce - Bogus³aw Granda - Widok - (2 246,82 kg /3 osoby),

papier - 2 281,20 kg, plastik - 1 336,00 kg, szk³o - 3 123,25 kg.
£¹czna ilo�æ zebranych odpadów:  6 740,45 kg
II miejsce - Janina Ciemny - G³ubczyce (1 456,00 kg/2 osoby),

papier -1 694,60 kg, plastik - 528,10 kg, szk³o - 689,30 kg.
£¹czna ilo�æ zebranych odpadów:  2 912,00 kg
III miejsce - Ewa Filarowska - Go³uszowice ( 553,55kg/1 oso-

ba)papier -184,9 kg, plastik - 182,65 kg, szk³o - 186,00 kg,
 £¹czna ilo�æ zebranych odpadów: 553,55 kg
ZWYCIÊZCAMI III KATEGORII ZOSTALI:
I miejsce-Wspólnota Mieszkaniowa G³ubczyce Sady Blok 42/4

(3 584,65 kg /32 osoby), papier 50,67 kg (15 punktów), plastik
26,58 kg (12 punktów), szk³o 34,77 kg (10 pkt), ³¹cznie 37 punktów

II miejsce - Wspólnota Mieszkaniowa Chrobrego 11,
G³ubczyce (4 305,65 kg/33 osoby), papier 47,18 kg (12 pkt),

plastik 15,84 kg (10 pkt), szk³o 67,45kg (12 pkt), ³¹cznie 34 pkt

DBAJMY O �RODOWISKO
III miejsce - Wspólnota Mieszkaniowa Kochanowskiego 5,
G³ubczyce  (154,91 kg /24 osoby)   papier 2,44 kg (8 punktów),

plastik 2,24 kg (8 pkt), szk³o 1,78 kg (8 pkt, ³¹cznie 24 pkt
Ocena dla kategorii I i III odby³a siê na podstawie  wzoru:
Ilo�æ (w kg)  posegregowanych zebranych odpadów w pod-

kategorii, podzielona przez  liczbê mieszkañców so³ectwa (stan
na 31 grudzieñ rok poprzedzaj¹cy uczestnictwo w konkursie).
Ka¿da podkategoria by³a punktowana oddzielnie, a ³¹czna suma punk-
tów zdobytych w podkategoriach wy³oni³a zwyciêzcê kategorii.

Ocena kategorii  II  odby³a siê na podstawie  ilo�ci    zebra-
nych, posegregowanych odpadów  komunalnych  (w kg)   przez
zg³oszon¹  posesjê, podzielon¹ przez liczbê  osób  zameldowa-
nych  pod adresem uczestnika konkursu.

ILO�CI ODPADÓW ZEBRANYCH W II EDYCJI
KONKURSU  "DBAJMY O �RODOWISKO" W 2010R.
Kategoria I:
papier - 5 828,75 kg - plastik - 5 701,94 kg - szk³o - 12 824,78 kg
Kategoria II:
papier - 8 190,05 kg- plastik - 7 010,75 kg - szk³o - 11 805,60 kg
Kategoria III:
 papier - 3 265,71 kg - plastik - 1 442,36 kg - szk³o - 3 437,95 kg
£¥CZNA SUMA SEGREGOWANYCH ODPADÓW
- papier - 17 284,51 kg, - plastik - 14 155,05 kg
- szk³o - 28 068,33 kg
£¹czna suma zebranych odpadów w II edycji konkursu:
 59 507,89 kg
£¹czna suma zebranych odpadów w I edycji konkursu:
68 467,45 kg
1 stycznia bie¿¹cego roku ruszy³a III edycja konkursu
"Dbajmy o �rodowisko", do której zg³osi³o siê:
 8 so³ectw, 16 indywidualnych w³a�cicieli,
 8 Wspólnot Mieszkaniowych.

WYSOKO�Æ NAGRÓD W KONKURSIE
�DBAJMY O �RODOWISKO�:

KATEGORIA  I
I m.-100 000,00 z³ i prawo organizowania do¿ynek gminnych
II m. - 20 000,00 z³, III m. - 10 000,00 z³
KATEGORIA  II
I m. - 3 000,00 z³, II m. - 1 000,00 z³, III m. - 500,00 z³
- ponadto dla pierwszych 10 miejsc zwolnienie z op³at za
   wywóz �mieci przez 1 rok
KATEGORIA  III
I m. - 25 000,00 z³, II m. - 10 000,00 z³, III m. - 5 000,00 z³
                                         Opr. Wydz. Komunalno-Inwestycyjny
                     Agnieszka Fr¹czkowska-Psiuk, Mateusz Kanas
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W minionym okresie (14.03 do 20.03 2011 r.) Komenda Powia-
towa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w G³ubczycach zanotowa³a
ogó³em 13 zdarzeñ, w tym 12 po¿arów oraz jeden alarm fa³szywy.

Po¿ary które wyst¹pi³y dotyczy³y g³ównie wypalania suchych
traw - zanotowano 6 zdarzeñ - oraz �mietników do których stra¿a-
cy wyje¿d¿ali 4 razy.

W dniu 17 marca o godz. 19:30 w³¹czy³ siê alarm po¿arowy z
monitoringu w szpitalu w Branicach. W trakcie dysponowania 3
jednostek do zdarzenia, dy¿urny stra¿ak otrzyma³ potwierdzenie
telefoniczne od personelu szpitala, i¿ jest to alarm fa³szywy.

20 marca w Nowej Wsi o godz. 14:31 mia³ miejsce po¿ar podda-
sza budynku gospodarczego. Po¿ar gasi³y dwie jednostki PSP z
G³ubczyc oraz jednostki OSP z Grobnik, Zopowych i miejscowa z
Nowej Wsi.

Tego samego dnia o 18:54 w G³ubczycach przy ul. Plac Sporto-
wy mia³ miejsce po¿ar sadzy w kominie. W dzia³aniach udzia³
bra³a jednostka z PSP w G³ubczycach.

KOMUNIKAT
W ostatnich dniach wyst¹pi³a znaczna ilo�æ po¿arów suchych

traw. Najczêstsz¹ przyczyn¹ tych po¿arów jest bezmy�lne wypa-
lanie pozosta³o�ci ro�linnych w trakcie robienia wiosennych
porz¹dków.

Wypalanie pozosta³o�ci ro�linnych na ³¹kach, pastwiskach,
wrzosowiskach, torfowiskach, nieu¿ytkach, w rowach i na pa-
sach przydro¿nych, szlakach kolejowych, trzcinowiskach i szu-
warach, a tak¿e w lasach oraz na terenach �ródle�nych, jak rów-
nie¿ w odleg³o�ci do 100 m od granicy lasu jest zabronione. W
stosunku do osób naruszaj¹cych wy¿ej wymienione zasady mog¹
byæ stosowane sankcje karne w postaci mandatu karnego, naga-
ny, a tak¿e nawet pozbawienia wolno�ci.

Trzeba pamiêtaæ, ¿e po zimie trawy s¹ wysuszone i pal¹ siê
bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagaj¹ tak¿e po-
wiewy wiatru. W przypadku gwa³townej zmiany jego kierunku,
po¿ary bardzo czêsto wymykaj¹ siê spod kontroli i przenosz¹ na
pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich po¿arach
ludzie trac¹ dobytek ca³ego ¿ycia. Wystêpuje równie¿ bezpo-
�rednie zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzi. Co roku w po¿arach
wywo³anych wypalaniem traw gin¹ ludzie.

Po¿ary nieu¿ytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj du¿e
rozmiary, anga¿uj¹ znaczn¹ liczbê si³ i �rodków stra¿y po¿arnej.
Ka¿da interwencja to powa¿ny wydatek finansowy. Stra¿acy za-
anga¿owani w akcjê gaszenia po¿arów traw, ³¹k i nieu¿ytków, w
tym samym czasie mog¹ byæ potrzebni do ratowania ¿ycia i mie-
nia ludzkiego w innym miejscu. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e przez lekko-
my�lno�æ ludzi nie dojad¹ z pomoc¹ na czas tam, gdzie bêd¹
naprawdê niezbêdni.

                                 m³. bryg. mgr in¿. Wojciech Semeniuk

INFORMACJE PP STRA¯Y PO¯ARNEJ �WIATOWY DZIEÑ WODY
Dzieñ 22 marca zosta³ ustanowiony przez Organizacjê Na-

rodów Zjednoczonych w 1992 roku �wiatowym Dniem Wody.
W roku bie¿¹cym obchodzony jest pod has³em "Woda dla du-
¿ych miast".

Pañstwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad jako-
�ci¹ wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi oraz wody k¹-
pieliskowej i basenowej. Monitoring jako�ci wody realizowany
jest poprzez pobieranie próbek, wykonywanie badañ laborato-
ryjnych, analizê wyników, ocenê jako�ci, prowadzenie bazy da-
nych dotycz¹cych infrastruktury zbiorowego zaopatrzenia w
wodê oraz dziennika parametrów wody.

Badania próbek wykonywane s¹ przez Dzia³ Laboratoryjny
Wojewódzkiej Stacji San.Epid. w Opolu i Oddzia³ Laboratoryjny
w Kêdzierzynie-Ko�lu natomiast wszystkie pozosta³e punkty mo-
nitoringu realizowane s¹ przez Pañstwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego w G³ubczycach.

Woda przeznaczona do spo¿ycia przez ludzi z terenu powiatu
g³ubczyckiego czerpana jest g³ównie z ujêæ podziemnych. W grud-
niu 2010r. zosta³o wy³¹czone z eksploatacji jedyne ujêcie po-
wierzchniowe wody pitnej zlokalizowane w Lubotyniu (Gmina
Kietrz).

Podstawowymi urz¹dzeniami zaopatrzenia ludno�ci w wodê
przeznaczon¹ do spo¿ycia s¹ wodoci¹gi. W 2010r. nadzorem
sanitarnym objêtych by³o 37 wodoci¹gów.  Blisko 70% obiek-
tów stanowi³y ma³e wodoci¹gi o produkcji poni¿ej 100m3 na dobê,
po³o¿one na terenach wiejskich. Obiektami produkuj¹cymi po-
nad 1000m3 wody na dobê by³y wodoci¹gi w G³ubczycach i Kie-
trzu. Jako�æ ich wody podlega raportowaniu do Unii Europej-
skiej. Mo¿liwo�æ korzystania z wody wodoci¹gowej posiada w
powiecie g³ubczyckim blisko 48 tys. mieszkañców.

Obecnie woda spe³niaj¹ca wymagania sanitarne dostarczana
jest do 84% mieszkañców. Z powodu ponadnormatywnej mêt-
no�ci i zawarto�ci manganu dla 4 obiektów  (wodoci¹g publicz-
ny Kietrz, Szczyty, Braciszów i Krasne Pole) wydano decyzje
stwierdzaj¹ce warunkow¹ przydatno�æ wody do spo¿ycia przez
ludzi. Stê¿enia przekroczonych parametrów nie stanowi¹ zagro-
¿enia dla zdrowia osób spo¿ywaj¹cych wodê.

Informacje o jako�ci wody pitnej na terenie poszczególnych
gmin, charakterystykê jako�ci wody na terenie powiatu oraz czyn-
niki wp³ywaj¹ce na bezpieczeñstwo zdrowotne wody w domach
znajduj¹ siê na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitar-
no- Epidemiologicznej w G³ubczycach pod adresem:

 www.psseglubczyce.neostrada.pl.
                                               z-ca   PPIS Joanna Zagwocka

OG£OSZENIE

PUBLICZNA SZKO£A PODSTAWOWA
Z ODDZIA£AMI PRZEDSZKOLNYMI

 W BOGDANOWICACH
 rozpoczyna od 01. kwietnia 2011 roku

 nabór do klasy I
i grup przedszkolnych  na rok szkolny 2011/12

 Karty zg³oszeñ mo¿na pobraæ w sekretariacie szko³y
lub na stronie  www.pspbogdanowice.wodip.opole.pl

Szczegó³owych informacji udziela
koordynator  do spraw rekrutacji

  nr tel. 695394547 lub sekretariat 77/4853826

             Dyrektor Szko³y   Aleksandra Bobkier
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KOMITET NA RZECZ REWITALIZACJI
 KAPLICY �W. BARBARY W GROBNIKACH
 Z satysfakcj¹ informujemy, i¿ dziêki  Pañstwa   pomocy kaplica
pw. �w. Barbary po³o¿ona na pierwszym przystanku poza G³ub-

czycami na szlaku Joannitów, a  nale¿¹ca  do Parafii Rzymskoka-
tolickiej  pw. �ciêcia  �w. Jana Chrzciciela  w Grobnikach  ul.

Ko�cielna 2 odzyska³a wygl¹d z czasów
swojej m³odo�ci.

 Prace konserwatorskie wykonywane
przez firmê "Konserwacja Zabytków" -
Dorota Gryczewska zosta³y  zakoñczone
i odebrane przez Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków  protoko³em z  dnia
29.12.2009r.

 Ca³kowity koszt prac konserwator
skich i renowacyjnych wyniós³
105 465,08z³.
Pieni¹dze na renowacjê Komitet
pozyska³ w kwocie 97 454,64 z³

z nastêpuj¹cych �róde³:
zbiórka publiczna 4 054,64 z³,
wp³aty indywidualne 9 000,00 z³,
instytucje i przedsiêbiorstwa 9 400,00 z³,
Urz¹d  Marsza³kowski 45 000,00 z³,
Gmina G³ubczyce 30 000,00 z³
  Razem  97 454,64 z³

 Dlatego jeste�my zmuszeni jeszcze raz prosiæ Pañstwa o po-
moc finansow¹. Ze swojej strony planujemy przeprowadziæ jesz-
cze raz  publiczn¹ zbiórkê pieniêdzy przy ko�ciele w parafial-
nym w G³ubczycach

 W otoczeniu kaplicy w okresie prac renowacyjnych, przy po-
mocy so³ectwa Grobniki i Gminy G³ubczyce, usuniêto stare za-
gra¿aj¹ce zabytkowi  drzewa i oczyszczono rów melioracyjny za-
nieczyszczaj¹cy �ród³o.

  Z prac,  które pozosta³y do wykonania  to przeprowadzenie
badañ jako�ci i w³a�ciwo�ci wody w �ródle - studni.  �ródle z
wod¹  uchodz¹c¹ w XIX w. jako uzdrawiaj¹c¹, o w³a�ciwo�ciach
leczniczych do którego odbywa³y siê pielgrzymki.

 Uporz¹dkowanie i zagospodarowanie terenu w otoczeniu  ka-
plicy i doprowadzenie do likwidacji szpec¹cej i zas³aniaj¹cego  j¹
�zabytku�

Podajemy nr konta w Banku Spó³dzielczym na które ka¿da
wp³ata przyspieszy zakoñczenie prac.

58 8868 0004 2000 0000 3391 0001
Za ka¿d¹ wp³atê dziêkujemy
                                            Za Komitet na Rzecz Rewitalizacji
                                            Kaplicy �w. Barbary w Grobnikach
                                                                                           Jan Wac

Niestety, pozosta³a nam jeszcze do sp³acenia kwota  8 010,44z³
na  rzecz  firmy konserwatorskiej, która doceniaj¹c nasze spo-
³eczne zaanga¿owanie w ratowanie zabytku cierpliwie czeka na
uregulowanie pozosta³ej sumy.
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 BIBLIOTEKA
MIEJSKA I GMINNA

 W G£UBCZYCACH  RATUSZ IIP

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

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

Oddzia³ dla dzieci
pn.8.00-16.00 wt-pt.10.00-18.00

Inne dane dotycz¹ce 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.

W dniach od 1.04 do 30.06 2011r. na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej  zostanie przeprowadzony Narodowy Spis
Ludno�ci i Mieszkañ. Bêdzie to pierwszy spis ludno�ci realizo-
wany od czasu przyst¹pienia naszego kraju do Unii Europejskiej
i jednocze�nie pierwszy przeprowadzany w tym samym czasie i
zakresie we wszystkich 27 pañstwach UE. Polska jako jedyna
zrealizuje ten spis elektronicznie tj. przy zastosowaniu wysoko-
zawansowanych technologii i bez u¿ycia formularzy papierowych.

Celem NSP 2011 jest dostarczenie najbardziej szczegó³owych
informacji o liczbie ludno�ci, jej terytorialnym, rozmieszczeniu,
strukturze demograficzno - spo³ecznej i zawodowej, spo³eczno -
ekonomicznej, charakterystyce gospodarstw domowych i wa-
runkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podzia³u te-
rytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym,
poznanie rozmiarów i przyczyn migracji i jej wp³ywu na strukturê
gospodarstw domowych i rodzin, uzyskanie informacji o liczbie i
strukturze budynków i mieszkañ oraz zebranie danych niezbêd-
nych do porównañ miêdzynarodowych wynikaj¹cych ze zobo-
wi¹zañ Polski wobec Unii Europejskiej.

Spisem zostan¹ objête:
- osoby stale zamieszka³e i czasowo przebywaj¹ce w mieszka-

niach, budynkach i pomieszczeniach niebêd¹cych mieszkaniami,
- osoby niemaj¹ce miejsca zamieszkania oraz mieszkania
 (osoby bezdomne),
- budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamiesz
kane pomieszczenia niebêd¹ce mieszkaniami.
Informacje zbierane wg stanu na dzieñ 31 marca 2011r.
bêd¹ dotyczy³y:
- charakterystyki demograficznej ludno�ci, edukacji,
- aktywno�ci ekonomicznej osób,
- dojazdów do pracy, - �róde³ utrzymania osób,
 - niepe³nosprawno�ci, - obywatelstwa,
- migracji wewnêtrznych i zagranicznych,
- narodowo�ci i jêzyka oraz mniejszo�ci narodowych
  i etnicznych,
- wyznania
  (przynale¿no�ci do ko�cio³a lub zwi¹zku wyznaniowego),
- gospodarstw domowych i rodzin,
- stanu i charakterystyki zasobów mieszkaniowych
   (mieszkania i budynki).
Po raz pierwszy i tylko w Polsce wykorzystane bêd¹ nowocze-

sne metody przeprowadzenia spisu  z zastosowaniem technolo-
gii informatyczno-telekomunikacyjnej takie jak: elektroniczne
urz¹dzenia mobilne (typu hand-held), wywiad telefoniczny  wspo-
magany komputerowo oraz preferowany samospis internetowy
jako najbardziej komfortowa forma dla osób objêtych spisem.

Wszystkie dane indywidualne uzyskane w czasie spisu s¹
poufne i podlegaj¹ szczególnej ochronie. Zostan¹ one wykorzy-
stane tylko i wy³¹cznie do opracowañ statystycznych o charak-
terze zbiorczym.

Obowi¹zek udzielania odpowiedzi wynika z ustawy o narodo-
wym spisie powszechnym ludno�ci  i mieszkañ 2011.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U.

Nr 88, poz. 439, z pó�n. zm.) o Ustawa z dn. 4 marca 2010 r. o
narodowym spisie powszechnym ludno�ci i mieszkañ w 2011 r.
(Dz.U. Nr 47, poz. 277, z pó�n. zm.) o Rozporz¹dzenie (WE) Nr
763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.07.2008 r. w
sprawie spisów powszechnych ludno�ci i mieszkañ

 URZAD STATYSTYCZNY W OPOLU
45-95l OPOLE, ul. Krakowska 53A
Tel. (77) 453 14 52. Fax (77) 423 01 25.
e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl
Opole,15.03.2011r.  Szanowni Pañstwo
W celu zapewnienia bezpieczeñstwa wszystkim responden-

tom Dyrektor Urzêdu Statystycznego w Opolu Ewa Szkic Czech
informuje, ¿e na terenie Pañstwa gminy niezale¿nie od rozpoczy-
naj¹cego siê ud 1.04.2011 r. i trwaj¹cego do 30.06.2011 r. Narodo-
wego Spisu Ludno�ci, przeprowadzane s¹ zwykle, standardowe
oraz obligatoryjne badania ankietowe prowadzone przez pracow-
ników etatowych Urzêdu Statystycznego w Opolu nazywanymi
ankieterami statystycznymi.

Ankieterzy statystyczni w losowo dobranych gospodarstwach
domowych przeprowadzaj¹ badania ankietowe z u¿yciem formu-
larza papierowego. Ankieterzy statystyczni przeprowadzaj¹cy
wywiady s¹ odpowiednio wyszkoleni, a w celu zapewnienia Pañ-
stwu bezpieczeñstwa zostali wyposa¿eni w identyfikator oraz
upowa¿nienie Dyrektora Urzêdu. Ka¿dy respondent ma mo¿li-
wo�ci sprawdzenia to¿samo�ci ankietera poprzez ustalenie zgod-
no�ci danych z dowodem osobistym. Ka¿dy z Pañstwa, odwie-
dzony przez ankietera statystycznego, mo¿e w ka¿dej chwili po-
twierdziæ jego to¿samo�æ pod numerami telefonów

Sekretariat Urzêdu 77 453-14-52
Wydzia³ Badañ Ankietowych
Kierownik 77 423-09-85
lnspektorzy 77 423-09-96
Rzecznik Prasowy 77 423-01-10 w. 13 lub 28
Dyrektor Urzêdu informuje, ¿e rachmistrz spisowy to nie ta

sama osoba co ankieter  statystyczny. Rachmistrz spisowy od-
wiedzi tylko te gospodarstwa, które zostan¹ wylosowane do spi-
su reprezentacyjnego. W praktyce oznacza to, i¿ wszyscy mu-
simy wzi¹�æ udzia³ w Narodowym Spisie Powszechnym, ale tyl-
ko 20 % z nas bêdzie tworzyæ populacje wylosowan¹ przez kom-
puter, która bêdzie zobligowana do udzielenia odpowiedzi  rach-
mistrzom spisowym.

ZBLI¯A SIÊ NARODOWY
 SPIS POWSZECHNY 2011!
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 Poznañ, 29.11. 2010r.
Stoimy dzisiaj w tej

Cmentarnej Kaplicy, bez-
radni wobec �mierci, któ-
ra zabra³a nam Profesora
Jerzego Or³owskiego,
mê¿a Marioli, ojca dwóch
synów, dziadka dwóch wnu-
cz¹t, Przyjaciela wielu z
nas, wychowawcê m³odzie-
¿y akademickiej, dzia³acza
organizacji naukowych i
spo³ecznych i wybitnego
naukowca.

Ka¿da �mieræ z któr¹ siê
spotykamy, nasuwa nam
wspomnienia o zmar³ej oso-
bie, przywo³uje obrazy z

Jego ¿ycia uzupe³niaj¹ce nasz w³asny ¿yciorys oraz wywo³uje
refleksje i pytania : czy te wszystkie aktywno�ci ¿yciowe zmar³a
osoba wype³nia³a w³a�ciwie i czy pozostawi³a odcisk swojej sto-
py na Ziemi po której chodzi³a ?

Przypomnijmy sobie pokrótce ¿yciorys Drogiego Zmar³ego
Jurka i odpowiedzmy sobie na wy¿ej postawione pytania.

Drogi Zmar³y urodzi³ siê 25 kwietnia 1940 roku w Konopówce
w Tarnopolskim. Po zdaniu matury w roku 1958 przyjecha³ do
Poznania, aby podj¹æ studia na Wydziale Farmaceutycznym Aka-
demii Medycznej w roku 1960.

Wtedy to w³a�nie po raz pierwszy spotka³em Jurka, zaprzyja�-
nili�my siê a ta wielka Przyja�ñ trwa³a przez 51 lat, a¿ do ostatnie-
go Jego tchnienia, to jest do dnia 21 listopada 2010 r i trwaæ
bêdzie wiecznie !

To z Nim oraz z dwoma jeszcze przyjació³mi: Frankiem Stró¿y-
kiem i Zenkiem G³owackim uczyli�my siê u mnie w mieszkaniu i
granicz¹cej z nim aptece do prawie wszystkich egzaminów, aby w
1965 roku otrzymaæ dyplomy magistrów farmacji. W dzisiejszej
uroczysto�ci bierze udzia³ liczne grono naszych Kole¿anek i Ko-
legów Farmaceutów - absolwentów rocznika 1965, którzy przy-
byli z odleg³ych czêsto miejscowo�ci, aby pok³oniæ siê prochom
i udokumentowaæ swoj¹ przyja�ñ - nas wszystkich - z Jurkiem,
Kochanym Przyjacielem !

Pracê magistersk¹ wykonywali�my te¿ po s¹siedzku na Wy-
dziale Farmaceutycznym w Collegium Chemicum, Jurek w Kate-
drze Toksykologii, a ja w Chemii Nieorganicznej i zaraz po dyplo-
mie zostali�my zatrudnieni w tych Katedrach i przepracowali�my
w nich 46 lat! W tym samym roku (1965 ), latem Jurek o¿eni³ siê z
Mariol¹. �lub i wesele Ich odby³y siê w Poznaniu, na które to
uroczysto�ci mia³em zaszczyt byæ zaproszony.

Magister Jerzy Or³owski po wykonaniu ¿mudnych badañ na-
ukowych w roku 1972 obroni³ pracê doktorsk¹ a nastêpnie w
1984 roku habilitowa³ siê i nie osiad³ na laurach, tylko nadal in-
tensywnie pracowa³ tak, ¿e na podstawie Jego dorobku nauko-
wego Centralna Komisja Kwalifikacyjna w 1997 roku mog³a po-
zytywnie zatwierdziæ Docentowi Jerzemu Or³owskiemu tytu³ Pro-
fesora Nauk Farmaceutycznych a nominacjê profesorsk¹ wrê-
czy³ Mu Prezydent RP Aleksander Kwa�niewski.

To wyró¿nienie nie pohamowa³o Jego ambicji naukowych, pra-
cowa³ nadal na niwie toksykologicznej a nagrod¹ by³o przyznanie
w 2002 roku Prof. Or³owskiemu tytu³u Profesora Zwyczajnego.

Wszyscy pamiêtamy, jak Jurek przychodzi³ rano do pracy i nie
jedz¹c obiadów w domu, tylko ¿ywi¹c siê kanapkami, wychodzi³
z Katedry pó�no, oko³o godziny 20-tej i pó�niej, zawsze pe³en
pomys³ów naukowych i chêci wspó³pracy z innymi pracownika-
mi naukowymi.

Nic te¿ dziwnego, ¿e Jego dorobek naukowy jest imponuj¹cy.
obejmuj¹cy: 81 prac oryginalnych, 115 prac prezentowanych na
konferencjach naukowych, a¿ 58 ¿mudnych do wykonania ba-
dañ, wykonywanych dla potrzeb gospodarki -jako prace zastrze-
¿one.

Drug¹ pasj¹ Zmar³ego by³a dydaktyka, nale¿a³ do tych asy-
stentów a potem profesorów, którzy s¹ bardzo wymagaj¹cymi na
kolokwiach i egzaminach, ale robi¹ to w sposób elegancki i tak,
aby studentów nie skrzywdziæ. Za to postêpowanie studenci
obdarzali Jurka wielk¹ sympati¹ a pod koniec swoich studiów
chêtnie podejmowali decyzjê o wykonywaniu swojej pracy ma-
gisterskiej pod jego opiek¹ (kiedy by³ jeszcze asystentem) a po-
tem pod Jego kierownictwem - kiedy by³ docentem i profesorem.
W ten sposób ³¹cznie wypromowa³ 44 magistrów farmacji. Wy-
promowa³ tak¿e 4 swoich doktorantów. Dlatego dzisiaj chyli-
my g³owy przed takim ogromem dzia³añ naukowych i dydaktycz-
nych, zdaj¹c sobie sprawê, ile wysi³ku, energii i czasu ta aktyw-
no�æ wymaga³a.

A przecie¿ do tego dochodzi³y w ka¿dym roku akademickim
bie¿¹ce zajêcia dydaktyczne i to w bardzo du¿ym wymiarze, czê-
sto przekraczaj¹ce ponad 400 godzin i to dla wielu kierunków:
najpierw dla studentów Wydzia³u Farmaceutycznego, a potem
dla Wydzia³u II Lekarskiego - dla Biotechnologii Medycznej, jak
równie¿ dla studentów Wydzia³u Chemii Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza oraz Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji.

Dzisiaj patrz¹c na ten wielki Jego wysi³ek, pytamy siê sk¹d
Jerzy bra³ na to wszystko si³y !

A przecie¿ do tych zadañ naukowo - dydaktycznych Drogi
Zmar³y przez ca³y okres swojej aktywno�ci w Uczelni wykazywa³
wielk¹ aktywno�æ w rozlicznych dzia³aniach organizatorskich poza
Uczelni¹, których mnogo�æ nie pozwala mi ich tutaj wszystkich
wymieniæ, dlatego przypomnê tylko niektóre:

- 46 lat dzia³a³ w Polskim Towarzystwie Toksykologicznym,
pe³ni¹c liczne funkcje w tym cztery kadencje by³ przewodnicz¹-
cym Oddzia³u Poznañskiego a tak¿e zasiada³ jako cz³onek w Pre-
zydium Zarz¹du G³ównego;

 - by³ równie¿ cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego Acta Polo-
niae Toxicologica. Ta dzia³alno�æ zyska³a wielkie uznanie i zosta-
³a nagrodzona w 2010 roku przyznaniem Profesorowi J. Or³ow-
skiemu tytu³u Cz³onka Honorowego tego Towarzystwa.

-by³ inicjatorem  organizatorem 7-miu konferencji naukowych
na temat Interakcje leków.

-by³ cz³onkiem: Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk,
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Polskiego To-
warzystwa Nauk o Zdrowiu,

-by³ ekspertem Komisji Toksykologicznej przy G³ównym In-
spektorze Sanitarnym oraz Komisji Analizy Toksykologicznej
PAN , a w Uczelni - w Akademii Medycznej i Uniwersytecie Me-
dycznym by³ ³¹cznie w 10-ciu zespo³ach lub gremiach w tym, tak
wa¿nych jak: Senat UM, Kolegium Dziekañskie Wydzia³u Farma-
ceutycznego, Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademic-
kich a tak¿e by³ Spo³ecznym Inspektorem Pracy w UM, >>>>

�P. PROF. DR HAB. N. FARM.  JERZY OR£OWSKI,
GROBNICZANIN,  ABSOLWENT LICEUM OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO W G£UBCZYCACH, NIE ̄ YJE
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>>>   Ten wielki wysi³ek i aktywno�æ zosta³y zauwa¿one i docenio-
ne przez W³adze Uczelni, które przyzna³y Profesorowi  J. Or³owskie-
mu:  wielokrotnie nagrody indywidualne i zespo³owe za osi¹-
gniêcia w nauce i dydaktyce,

-Minister Zdrowia przyzna³ Mu nagrodê Naukow¹ IIIst. za pra-
cê habilitacyjn¹ oraz nagrodê 1st. za osi¹gniêcia w dydaktyce.

-zosta³ wpisany do Ksiêgi Ludzi Zas³u¿onych dla Dzielnicy
Poznañ - Stare Miasto,

   - Odznaczony zosta³ przez Senat UM medalem im. W³adys³a-
wa Biegañskiego II Ponad to:

-w³adze Miasta Poznania przyzna³y Mu Odznakê "Za zas³ugi
dla miasta Poznania" a Prezydent Rzeczypospolitej odznaczy³
Go - Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.

-W obchodzonym w tym roku 90-leciu Wydzia³u Farmaceu-
tycznego w Poznaniu, Profesor J. Or³owski otrzyma³ medal wybi-
ty z okazji tego Jubileuszu.

Szanowna Rodzino, Szanowni Pañstwo, nie by³o by pe³nego
podsumowania ¿yciorysu Jurka Or³owskiego, gdybym nie wspo-
mnia³ o Jego wspania³ym charakterze. Mia³ On zawsze wielk¹
odwagê wystêpowaæ w s³usznych sprawach, tak dotycz¹cych
praworz¹dno�ci jak i w sprawach personalnych - st¹d jako dzia-
³acza zwi¹zkowego darzono Go wielk¹ estym¹ . Nie ba³ siê konse-
kwencji, które z ró¿nych stron i uk³adów personalnych mog³y Go
spotkaæ i nie jeden raz spotyka³y, ale szacunek zdrowo my�l¹cej
spo³eczno�ci akademickiej za tak¹ postawê by³ i jest wielki.

Na spotkaniach towarzyskich by³ zawsze nie tylko u�miech-
niêty, by³ tych spotkañ dusz¹ i wspania³ym kompanem zabawy.
Jako m¹¿ i ojciec by³ przyk³adem, dba³o�ci o sprawy Rodziny
oraz zaanga¿owania w wychowanie dwóch swoich ukochanych
synów ( dzisiaj ju¿ doros³ych mê¿czyzn) w duchu prawo�ci i
patriotyzmu, co nastêpnie, zaszczepia³ swoim wnukom.

Patrz¹c dzisiaj na urnê stoj¹c¹ tutaj przed nami na katafalku,
urnê zawieraj¹c¹ garstkê prochów naszego Kochanego Profeso-
ra, Kolegi i Przyjaciela, jeste�my przekonani, ¿e ta ma³a ilo�æ pro-
chów zawiera w sobie: Wielkiego Profesora, wspania³ego Oby-
watela, czu³ego Mê¿a i Ojca Rodziny oraz o wielkim sercu Polaka
i z wyboru Poznaniaka.

Drogi Jurku, Ty "Non Omnis Moriar", �pij w spokoju po
wspania³ym, pracowitym i wype³nionym idea³ami ¿yciu!

 Cze�æ Twojej pamiêci !
                                     Prof. dr hab.Micha³ Henryk Umbreit

WSPOMNIENIE
 O KOLEDZE I PROFESORZE JURKU
Nie jest mi ³atwo pisaæ o Jurku w czasie przesz³ym, szczególnie

dla mnie, gdy¿ zna³am Jurka osobi�cie. Razem uczêszczali�my do
przedszkola, Szko³y Podstawowej w Grobnikach, a pó�niej do
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. A. Mickiewicza w G³ubczycach.
Jurek ju¿ w szkole podstawowej wyró¿nia³ siê w�ród kolegów z
klasy:  grzeczny, kulturalny, kole¿eñski. Po maturze w 1958 roku
nasze drogi siê rozesz³y. Jurek wyjecha³ na studia do Poznania i
tam u³o¿y³ sobie dalsze ¿ycie. Owszem czasem przypadkowo spo-
tykali�my siê w G³ubczycach, gdy przyje¿d¿a³ do siostry Danusi
w odwiedziny i na groby rodziców.

W czerwcu 2008 roku spotkali�my siê na zje�dzie kole¿eñskim
u ksiêdza Micha³a Ch³opowca we Wroc³awiu. By³a okazja do
wspomnieñ i rozmów. Jurek, jak zawsze u�miechniêty, pogodny,
zadowolony z ¿ycia, okaz zdrowia. Nastêpne spotkanie - 30. wrze-
�nia 2010 roku na Zje�dzie Absolwentów i Nauczycieli Liceum
Ogólnokszta³c¹cego w G³ubczycach. Mimo k³opotów zdrowot-
nych przyjecha³ na zjazd, tak bardzo chcia³ siê z nami spotkaæ.
Znaæ by³o, ¿e choroba w ci¹gu ostatnich dwóch lat poczyni³a
spustoszenie w jego organizmie. Przebywali�my kilka godzin we
w³asnym gronie, kole¿anek i kolegów z klasy. Jurek mówi³, ¿e jest
poprawa, nadzieja, ¿e nie traci wiary w wyzdrowienie. My rów-
nie¿ ¿egnaj¹c siê z Jurkiem nie trac¹c nadziei wierzyli�my w jego
wyzdrowienie. Umówili�my siê na nastêpne spotkanie, na czer-
wiec 2011 w G³ubczycach.

 Jest niedziela,  21. listopada 2010r.   Godz. 12.30. Telefon, dzwoni
Danusia- siostra Jurka, Halinko - Jurek odszed³ dzi� rano. Nie
mogê powstrzymaæ siê od p³aczu.

Najbardziej mi ¿al, ¿e Jurek nie zd¹¿y³ wypocz¹æ, pobyæ na
emeryturze, po ciê¿kiej d³ugiej pracy. Podziwiam Go bardzo, bo
tak wiele osi¹gn¹³ ¿yciu, tak daleko zaszed³. Nie ¿egnam Ciê Jur-
ku, tylko do zobaczenia.

                                                                                     Halina
 Redakcja G³osu G³ubczyc  dziêkuje Pani Halinie Jureczek-

Józieñko za materia³ o koledze Profesorze z jego pogrzebu,
który pozwolili�my sobie wydrukowaæ w ca³o�ci i osobiste
wspomnienie.  Wpisujemy  te¿  Prof.  Jerzego Or³owskiego do

"Z³otej Ksiêgi G³ubczyczan"

www.glubczyce.pl
www.tvglubczyce.pl
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.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
 www.galmet.com.pl
 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
   www.lkstechnikglubczyce.pl
   www.nowawiesglubczycka.pl

www.emeryci.info.pl
www.pup.glubczyce.ibip.pl
www.js3009.bo.pl
www.odnowawsi.eu
www.odnowawsi.pl
www.asa.eu
www.gtbs.prv.pl

    MIEJSCE NA TWOJ¥/WASZ¥
     STRONÊ WWW....

G£UBCZYCKIE STRONY INTERNETOWE
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FAKTY I MITY
w odpowiedzi na artyku³  "FINANSOWANIE ZADAÑ O�WIATOWYCH W GMINIE G£UBCZYCE" - GG Luty nr 2/212
   Czytaj¹c artyku³ "Finansowanie zadañ o�wiatowych w gminie G³ubczyce" zamieszczony w "G³osie G³ubczyc" nr2/212/luty

2011r, dochodzimy do wniosku, ¿e decyzja o zlikwidowaniu szkó³ pad³a ju¿ du¿o wcze�niej. Teraz dorabia siê argumenty, dlatego s¹
one naszym zdaniem bardzo chaotyczne i nasuwaj¹ mnóstwo pytañ pozostawionych dalej bez odpowiedzi.

  Do likwidacji przeznacza siê trzy szko³y podstawowe (Grobniki, Zopowy, Klisino) wiejskie oraz miejskie Gimnazjum nr 2 z Oddzia-
³ami Integracyjnymi. Zestawienie tak ró¿nych czterech szkó³ nijak nie mo¿na sprowadziæ do wspólnych argumentów. S³yszymy od
radnych naszego miasta  sprzeczne powody likwidacji.

    Jednym z nich jest "spadek liczby uczniów w szko³ach". Tyle tylko, ¿e demografia i rosn¹ce koszty utrzymania szkó³ to nie tylko
problem naszej gminy. Rozumiemy, ¿e szuka siê oszczêdno�ci. Jednak nie rozumiemy dlaczego, jako jedyna grupa zawodowa mamy
ponosiæ konsekwencje ciêæ bud¿etowych. O�wiata nigdy nie by³a dziedzin¹ przynosz¹c¹ zyski. To nie fabryka produkuj¹ca konkretne
produkty o okre�lonej warto�ci. Wiemy, te¿ ¿e w niektórych gminach s¹ zamykane szko³y, ale o bardzo ma³ej liczbie uczniów. I tak, w
likwidowanej filii szko³y w T³ustomostach w gminie Baborów, o której pisze siê w "G³osie G³ubczyc", by³o 22 uczniów; w miejscowo�ci
Stary Ujazd do szko³y planowanej do likwidacji, chodzi obecnie  kilkunastu uczniów. Jak to siê ma do szkó³ likwidowanych w naszej gminie?

     Nie rozumiemy, dlaczego tym bardziej znalaz³o siê w�ród nich Gimnazjum nr 2, w którym jest 219 uczniów? Zw³aszcza, ¿e w tym
roku w klasach pierwszych jest wiêcej uczniów, ni¿  w ubieg³ym, a spadek uczniów w naszej szkole w stosunku do 2002r. jest
znacznie mniejszy (25%), ni¿ np. w Gimnazjum nr 1 (43,75%).  A jak wskazuj¹ prognozy przeprowadzone przez dyr. ZOKiS-u,
dotycz¹ce ilo�ci uczniów w kolejnych latach Gimnazjum "dwójka" nie musi siê obawiaæ o nabór dzieci.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/2011
                    kl. III      kl. II       kl. I kl. VI kl. V kl. IV    kl. III kl. II kl. I

Gimnazjum nr 1 170 151 153 112 91 96 116 112 106
Gimnazjum nr 2 73 65 80 79 77 77 72 79 79
Gim. Lisiêcice 21 26 17 19 14 19 19 14 12
Gim. Bogdanowice 0 0 12 17 5 11 9 12 10
            razem 264 242 262 227 187 203 216 217 207

Dzieci urodzone w latach:
                       2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gimnazjum nr 1 111 112 104 132 116 127 106
Gimnazjum nr 2 69 67 78 82 80 83 76
Gim. Lisiêcice 14 21 18 12 21 21 18
Gim. Bogdanowice 11 17 11 18 16 9 13
              razem 205 217 211 244 233 240 213
 Wspania³ym  rozwi¹zaniem trudnej sytuacji w gminie  jest utworzenie trzeciego w naszej gminie gimnazjum i po³¹czenie go ze

szko³¹ podstawow¹, jako zespo³u szkó³. Tym razem w Pietrowicach. To ewenement chyba na skalê Polski! Gdy¿ m.in. za³o¿eniem
reformy szkolnictwa by³o tworzenie gimnazjów w miastach - jako wyrównywanie szans. U nas jest inaczej: du¿e gimnazjum miejskie
jest zamykane, by utworzyæ kolejne, mniejsze na wsi.

    A wszystko to dla dobra dzieci, by "nie musia³y zmieniaæ �rodowiska, do którego uczêszcza³y w dzieciñstwie". Trzeba przyznaæ,
¿e piêknie brzmi. Tyle, ¿e dotyczy to dzieci wieku 12-15 lat. A jak wygl¹da troska o dzieci 7-12 letnie, a nied³ugo te¿ sze�cioletnie, ze
wsi i okolic Grobnik, Zopowy i Klisina, którym siê planuje zamkniêcie szkó³, zmianê �rodowiska i dowo¿enie ich do miasta?

   Dalej w artykule czytamy, ¿e "utworzenie dwóch du¿ych zespo³ów szkó³ gminnych   w Lisiêcicach i Pietrowicach, dwóch szkó³
podstawowych w mie�cie i jednego gimnazjum jest rozwi¹zaniem najbardziej ekonomicznym..."

      Z czego wynika ta ekonomia? Co jest brane pod uwagê w rozwi¹zaniach ekonomicznych? Nie podano nam ¿adnych konkretnych
obliczeñ. Czy w koszty utrzymania na jednego ucznia z tych szkó³ wliczano wysoko�æ �rodków na inwestycje? A przecie¿ �rodki te by³y z
bud¿etu gminy, powinny wiêc podnosiæ koszt utrzymania szko³y. Dlaczego wiêc Gimnazjum nr 2 nie nale¿y do szkó³ ekonomicznych, skoro
wed³ug innego darmowego "G³osu G³ubczyc" (listopad 2010    nr 11/209), w którym przedstawiono zestawienie dokonanych inwestycji
przez Zarz¹d O�wiat i Wychowania od 2006 do 2010 r., w�ród wymienionych szkó³ nasza placówka pojawia siê tylko raz?

    Wiemy  te¿,  ¿e jako szko³a z oddzia³ami integracyjnymi mamy wiêksz¹ subwencjê o�wiatow¹, ni¿ drugie miejskie gimnazjum,
wiêc dlaczego ci¹gle jeste�my nieekonomiczni? Tym bardziej nie rozumiemy dlaczego ekonomiczna sta³a siê szko³a w Pietrowicach?
Szko³a,  która zaledwie rok temu by³a zagro¿ona likwidacj¹. Co zmieni³o siê przez ten rok? Jak widaæ pytañ mamy bardzo wiele.
Odpowiedzi ¿adnych.

      Na koniec informacja dotycz¹ca bezpieczeñstwa w naszym gimnazjum. Otó¿ w artykule powo³ano siê na "statystyki uzyskane
z Komendy Powiatowej Policji, które wykazuj¹, ¿e   w ostatnich dwóch latach liczba wykroczeñ w�ród nieletnich uczniów Gimnazjum
nr 2 jest wiêksza, ni¿ liczba wykroczeñ uczniów pozosta³ych szkó³ podstawowych i gimnazjalnych  w Gminie G³ubczyce razem
wziêtych."  Bardzo nas intryguje, od kogo konkretnie uzyskano te informacje i na jakiej podstawie wysuniêto takie wnioski.
Jeste�my obecnie w posiadaniu pisma    z Komendy Powiatowej Policji w G³ubczycach, z którego wynika, ¿e Gimnazjum nr 2 nale¿y
do bezpieczniejszych szkó³ w gminie.

        Autor artyku³u twierdzi, ¿e "zrozumia³y jest opór spo³eczny w �rodowiskach szkó³", wobec tego nasza spo³eczno�æ domaga
siê rzeczowych argumentów i prawdziwych, niekrzywdz¹cych informacji.

R. Kopecka, J. Chabin, M. Masiuk, D. Skoumal, A. Wêgrzyniak, M. Borzêcka, D. Krupa, A. Nowosielska, K. Baranowska,
 B. Sêk, R. Mazur, G. Kisiñska, M. Surma, J. Horodyska,  M. Kosiorowska-Witek, E. B³a¿ków, J. Naszkiewicz, A. Krupa,
 E. Dobrowolska,  J. Mako�, V. Czechowicz.
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KALENDARZ G£UBCZYCKI 2011
ZAWIERA
Gmina Kalendarium ... ,
Gmina Samorz¹d ... ,
Gmina Historia ... ,
Krzy¿acy na Ziemi G³ubczyckiej - K. Maler��85,
Kariery �redniow.  G³ubczyczan - D.Halmer....95,
Z dziejów Bogdanowic - K. Maler...101,
Rozmowa z ks. Adamem Szubk¹ - J. Wac...107,
 Dom misyjny "Maria Treu"  - K. Maler........109,
O. Alfons Tracki z Bliszczyc - K. Maler..117,
 G³ubczyckie nekropolie - K. Maler...118,
Tajemnice g³ubczyckiej kamienicy  - K. Maler�131,
Dr K. Glazor, lekarz powiatowy - D. Misiejuk.....135,
Obraz wojennych G³ubczyc  - A. Szymczyna�139,
Katarzyna Skoumal - A. Szymczyna�..142,
Zwyczaje Wigilijne - A. Szymczyna���.....146,
Jan Wêgrzyn - A. Szymczyna�....................148,
Poczta Polska w niem. obozie - A. Szymczyna...151,
Polskie Stronnictwo Ludowe  - D. Misiejuk.....154,
Gmina - Sk¹d nasz Ród
"Korzenie G³ubczyczan  s¹ na Kresach"- J. Wac�178,
Pielgrzymka  na Kresy - M. Kalczyñska���..179,
Cecylia Pasternak - A. Szymczyna�����..201,
Karolina Fryderyk - A. Szymczyna���............203,
Ku Przestrodze - A. Szymczyna.....................208,
Historia lwowskiej piosenki - A. Szymczyna......212,
Gmina - Jubileusze
XX Czesko-Polski Festyn Górno�l¹ski-J. Wac....216,
100 - lecie "Strzelca" - G. Tobiasiñski, P. Przysiê¿niuk..217,
Jubileusz 65-lecia LO w  G³ubczycach - K. Maler...221,
Zjazd Absolwentów  i naucz. LO - M. Bieszczanin...223
Tadeusz  Konysz - poszukiwany - J. Wac�.....226,
Jubileusz "Polonii" - R. Stebnicki���227,
Z³ote Gody Ma³¿eñskie - J. Wac....................230,
"Jeste�my z Wami ju¿ 15 Lat..." - L. D¹browa�.....232,
10 lat Telewizji G³ubczyce - M. Pospiszel��..234,
Gmina -  Wspó³czesno�æ
Adwentowe spotkania ... - J. Wac........���.239,
Spotkanie Kresowian - E. Wo³oszyn................�.241,
Spotkanie u emerytów - M. Bernacka........��242,
 Chór Akademii Medycznej - ks. M. �lêczek�.244,
Piotr  Starzyñski -"Herb G³ubczyc" - J. Wac�245,
Dzieñ My�li Braterskiej 2010 - J. Wac..............�247,
�.P. p³k Leopold Bi³ozur - J. Wac......................249,
�.P. Jan Bi³ozur - J. Wac............................��..250,
Koncert Chopinowski  - A. Waltar�...................253,
"Syæka Se Wom Zycom" - E. Kikina.....................255,
Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka - M. Palka�..257,
Zucholandia - M. Palka�..................................�.258,
Dom  Dziennego Pobytu - L. D¹browa.....................259,
Dzieñ Matki  w Domu Dz. Pobytu - M. Góralska ..260,
Grand Prix dla Telewizji G³ubczyce - J. Wac.261,
G³ubczyce -  które  kocham - P. Sztucka��.262,
Dla Cioci - P. Sztucka............262,
"Kartki z podró¿y" - B. Piechaczek�....................263,
B¹d�my razem - J. £ata�..............................���264,
Wyp³yñ  Na G³êbiê Jana  Paw³a II - B. Majewska.266,
V Marsz Pamiêci - J. Wac.......................267,
Kilka Dni z Chopinem - J. Kaniowski�........268,
Wielkanocne tradycje Rolniczka - Z. Bancala�270 >>>>

  LKS TECHNIK - MEDALE
W dniach 12 i 13 marca odby³y siê w G³ubczycach dwa mecze

Dru¿ynowych Mistrzostw Polski Badmintona. 12.03.2011r.
LKS Technik G³ubczyce pokona³ znajduj¹cego siê bezpo�red-
nio za nim w tabeli UKS Hubal Bia³ystok 5:1  a 13.03.2011
takim samym  wynikiem LUKS Badminton Choroszcz. Dwa
kolejne zwyciêstwa Technika umocni³y go na drugim miejscu
tabeli i zagwarantowa³y udzia³ w koñcowych zawodach play off.

Zawodnicy LKS graj¹cy w meczach: Przemys³aw Wacha, Hong
Mao, Wojciech Szkudlarczyk,Natalia Pocztowiak, Agnieszka
Wojtkowska i Aleksandra Walaszek

Do koñca rozgrywek DMP  pozosta³y Technikowi dwa  mecze
15 kwietnia z SKBLITPOL-MALOW Suwa³ki , decyduj¹cy o
pierwszym miejscu w tabeli i 16 kwietnia z AZSUWM Olsztyn.

Nasi zawodnicy grali te¿ z powodzeniem 18-20 marca w Rop-
czycach na Mistrzostwach Polski Juniorów i M³odzie¿owców

gdzie medale zdobyli:
W M³odzie¿owych Mistrzostwach Polski 2011:
z³oty - A. Wojtkowska z M. Poulakowskim (SKB Suwa³ki) gra

mieszana,  srebrny - Aneta Wojtkowska  gra pojedyncza kobiet
W Mistrzostwach Polski Juniorów 2011:
z³oty -  Katarzyna Macedoñska / Justyna Pasternak     gra

podwójna juniorek
srebrny - Justyna Pasternak  z Paw³em Petryj¹ ( UKS Pszczy-

na) gra mieszana
srebrny - Przemys³aw Urban z Paw³em Petryj¹ (UKS Pszczy-

na) gra podwójna juniorów
br¹zowy - Katarzyna Macedoñska   gra pojedyncza juniorek
br¹zowy - Przemys³aw Urban          gra pojedyncza juniorów
Oprócz medalistów w zawodach wyst¹pili jeszcze: Kinga Ha-

racz, Agata John, Dominik Stebnicki,Wojciech Lenartowicz i
Marek Wachniewski.                                            Adam Pawlaczek

>>>>"Uczenniczek" - E. Szczepanik, A. Skalik..........271
Wernisa¿ malarski w Muzeum - B.A. Symo³on�.272
I Jarmark  Anielski - J. Wac�.................................274,
XX G³ubczyckie Dni Kultury - J. Wac...........�275,
Pi³karski  Puchar Wyszehradu - R. Stebnicki,.276,
"Matecznik" - Klub Mamy - o. £azarz ̄ ukowski 277,
Zlot Hufca -100-lecie harcerstwa -  M. Palka..278,
Pamiêæ o ¿o³nierzach - P. Przysiê¿niuk.........280,
Cztery Medale - J. Ho³da�................................�280,
Dziewiêæ medali- D. Jano.....................................281,
Z Tradycj¹ i Fantazj¹ Do ... - M. Farasiewicz... 282,
"Usta Milcz¹, Dusza �piewa" - M. Farasiewicz�291,
Akademia  My�li i S³owa - T. Sienkiewicz - Mi��296,
Nauczyciel - Wychowawca-�   - W. Wierzba... 299
  Kalendarze do nabycia w g³ubczyckich ksiêgarniach
                                                                              Jan Wac
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  Jak siê bawiæ, to siê bawiæ! W marcu to sie u nas dzia³o, ¿e hej!
Najpierw by³a nasza zabawa karnawa³owa, do której szczególnie siê
przygotowali�my. Ka¿da z pañ w³asnorêcznie wykona³a swój kape-
lusz na zabawê, dopasowany kolorem i form¹ do fantastycznych
kreacji. Mamy bardzo zdolne "babeczki" - tak ró¿norodnych i koloro-
wych kapeluszy nie spotkamy nigdzie. Panie nie zapomnia³y równie¿

o naszych panach, którym przygotowano eleganckie meloniki. Strój
to nie wszysko. Potrzebny jest równie¿ dobry humor, niespo¿yta
energia i mnóstwo pomys³ów na zabawê. Tego nam nie brakuje, wiêc
potrafimy bawiæ siê wspaniale.

      Nastêpna zabawa odby³a siê w Zdzieszowicach na zaproszenie
naszych przyjació³ z Domu Dziennego Pobytu w Zdzieszowicach.
Tam równie¿ humor nam dopisywa³. By³y tañce i konkursy, oczywi-
�cie ¿adnego z nich nie odpu�cili�my - bo przecie¿ tak, jak my nikt nie
potrafi siê bawiæ!  Karnawa³ po¿egnali�my zabaw¹ ostatkow¹, �wiêtu-

j¹c równie¿  Dzieñ Kobiet. Nasze Królowe by³y przez naszych panów
obtañcowywane do utraty tchu. Przecie¿ musimy siê wybawiæ na
zapas. Przed nami Wielki Post, wiêc to ostatnia okazja do szaleñstwa.
Teraz bêdziemy przygotowywaæ siê do �wi¹t Wielkanocnych, ale
oczywi�cie zajêcia nam nie braknie.

                                  Kierownik DDP Liliana D¹browa

KARNAWA£   2011
 W DOMU DZIENNEGO POBYTU

KU PAMIÊCI
BOHATEROM SPOD SMOLEÑSKA
Zgas³ znicz ¿ycia, zdmuchniêty skrzyd³em ¿elaznego ptaka,
Dzi� ca³y �wiat deszczem ³ez rozmoczony,
³awica mg³y skróci³a ¿ycie "Wielkiego Polaka"
ogromny ciê¿ar bólu z trudem d�wigniony.
              Wodzu nasz - Ty� cz³owiek wspania³y,
              W swych rêkach dzier¿y³e�  "Historiê zamkniêt¹"
                Gdy nad Katyniem powiewa³ "Polski Orze³ Bia-

³y",
               nagle tê historiê nazwano przeklêt¹.
Historia Polski  podwójnym piórem zapisana
O Katyniu i Smoleñsku, gdzie �ciêto "Polski Kwiat",
dlatego w sercach naszych, tkwi g³êboka rana
i o tej historii dowiedzia³ siê ca³y swiat.
            Nie ogarniona pamiêci¹ tragedia taka,
            Tak tragicznego koñca nikt nie przewidzia³,
            O Katyniu, gdzie zamordowano niejednego Polaka,
            Bóg nam tak powiedzia³:
�Wybaczajcie to, co jest do wybaczenia,
W splocie ³añcucha podajcie sobie rêce,
¿eby  nasze pokolenie i przysz³e pokolenia,

z gniewu i nienawi�ci oczy�ci³o swoje serca."
          Nie odda nam "Ziemia", Tych, których zabra³a,
          D³ugo bêd¹ ros³y "nastêpne umys³y",
           Dziewiêædziesi¹t sze�æ domków, z desek zbudowa³a,
           o "pla¿ach i dobrobycie", marzenia nam prys³y.
�wiat³em i kwiatami torujmy Im drogê,
Z potrzeby serc naszych, ho³d i cze�æ Im dajmy,
Jeszcze tylko p³akaæ i modliæ siê mogê,
O Bohaterach spod Smoleñska - rapsody �piewajmy.
                                                                                   Maina

INFORMACJE  Z WYPOCZYNKU ZIMOWEGO
 DZIECI  I  M£ODZIE¯Y

      W czasie ferii roku 2011r. z ró¿nego rodzaju form wypo-
czynku w powiecie g³ubczyckim skorzysta³o ogó³em 477 dzieci
i m³odzie¿y.  W miejscu zamieszkania organizowany by³ na
bazie szkó³ oraz Ratusza Miejskiego w G³ubczycach, nato-
miast forma wyjazdowa wypoczynku - obóz w Szkolnym
Schronisku M³odzie¿owym przy ZS w Pietrowicach.

W  Ratuszu Miejskim w G³ubczycach oraz Szkole Pod-
stawowej nr 2 uczestnikom"Harcerskiej akcji Zimowej" za-
pewniono opiekê instruktorsk¹, zawody sportowe na hali
ZOKiS, basen w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz gry i zabawy
w Ratuszu Miejskim. Zorganizowano równie¿ wyjazdy do
Raciborza na lodowisko i krêgle oraz biwaki.

W Schronisku przy ZS w Pietrowicach zorganizowano 5 -
dniowe warsztaty muzyczne. Dzieci mia³y  zajêcia muzyczne  i
taneczne oraz wycieczki do Czech i na basen w G³ubczycach.
Pracownicy PS Sanitarno - Epidemiologicznej  przeprowadzili
5 kontroli w czasie trwania wypoczynku zimowego. Uczestni-
kom rozdano materia³y edukacyjne w formie ulotek.

W toku kontroli sanitarnej w placówkach wypoczynku dla
dzieci i m³odzie¿y oceniono warunki pobytu uczestników.
Uchybieñ w zakresie zaniedbañ natury sanitarno- technicz-
nej nie stwierdzono. Zapewniona by³a opieka medyczna w
miejscu wypoczynku lub dora�nie.

Nie stwierdzono urazów, zachorowañ, wypadków oraz za-
truæ pokarmowych w trakcie trwania wypoczynku.

                                                               Katarzyna Szmidt
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POLSKI ZWI¥ZEK EMERYTÓW
RENCISTÓW I INWALIDÓW

 ZARZ¥D REJONOWY W G£UBCZYCACH
   ZERiI w G³ubczycach przedstawia sprawozdanie
z realizacji dzia³añ statutowych  Zwi¹zku
(organizacja pozarz¹dowa Non-Profit) za 2010 rok.
     Celem naszej pracy jest organizacja ¿ycia kulturalne-

go,artystycznego,zdrowotno-rehabilitacyjnego oraz popra-
wa warunków socjalno-bytowych ze szczególnym uwzglêd-
nieniem najni¿ej uposa¿onych cz³onków.S¹ to dzia³ania an-
tydepresyjne,przeciwdzia³aj¹ce osamotnieniu i nudzie a tak-
¿e  w walce z ubóstwem i wykluczeniem spo³ecznym.

 Zadania realizujemy poprzez wspó³pracê z organami w³a-
dzy i administracji publicznej, samorz¹dowej oraz z organi-
zacjami spo³ecznymi,gospodarczymi i spó³dzielczymi.

Reprezentujemy interesy naszych cz³onków zapoznaj¹c
w/w w³adze oraz organy spo³eczne  z ich problemami.

Nasze wspó³dzia³ania maj¹ na celu pozyskiwanie �rod-
ków rzeczowych i finansowych niezbêdnych na realizacjê
powy¿szych zadañ.  ZERiIw G³ubczycach liczy 1004 cz³on-
ków. W 2010r. przyjêto do Zwi¹zku 310 nowych cz³onków.
Sk³adka cz³onkowska to 2,00z³ na miesi¹c.

 Szczegó³owy wykaz podejmowanych dzia³añ w  2010 r.

31.12.09/10r.  Zabawa Sylwestrowa -udzia³ wziê³o 70 osób.
30.01.2010    Noworoczne spotkanie jubileuszowe 80+
                      w którym uczestniczy³o 125 osób.
16.02.2010    Po¿egnanie karnawa³u "�ledzik"- 65 osób.
30.03.2010    Kurs komputerowy, szkolono 30 osób.
17.02-06.03.  Za³o¿ono Ko³o w Branicach-wybrano zarz¹d.
08.03.2010    Spotkanie pañ z okazji ich �wiêta - 52 panie.
14.03.2010    Wyjazd do K-Ko�la na koncert pt."Serduszka
                      Dwa"Na koncert wyjecha³o 20 osób.
16.03.2010    Za³o¿ona chór "FENIX"- 33 osoby.
17.03.2010    Wycieczka do Warszawy-zwiedzanie Sejmu.
                      Wyjazd wspólny z ko³em Baborów.
03.04.2010    Zorganizowano æwiczenia gimnastyczne.
                       Udzia³ bierze 20 osób 2 x w tygodniu.
24.05.2010    Wycieczka do O³omuñca i zwiedzanie jaskini
                      "Macocha"- uczestniczy³o 52 osób.
26.05.2010    "Dzieñ Matki" to spotkanie 64 osobowe przy
                       kawce,herbatce i ciastku.
 01.-14.06      Wyjazd naszych cz³onków na wczasy reha
                      bilitacyjne do Mielna.
02.06.2010    Integracyjne spotkanie w Uwalnie pt.
                      �lub Dobrawy z Mieszkiem-wyjazd 20osób.
12.06.2010    Debiut chóru w g³ubczyckim ko�ciele
                      z okazji ,,Z³otych Godów" L. i J. Bi³ozur.
26.06.2010    Debiut chóru w  konkursie w Winowie -
                      uczestniczy 30 osób.
03.07.2010    Wyjazd do Otmuchowa na
                     "�wiêto kwiatów"udzia³ wziê³o - 52 osoby.
 3.07-30.09    Jednodniowe rehabilitacyjne wyjazdy
                      do Velkich Losin -ogó³em  237 osób.
3.07-30.09    Wydanie 12.900kg art. spo¿.dla najni¿ej
                       uposa¿onych cz³onków - 327 osób
31.07.2010   "�wiatowy Dzieñ Inwalidy" w Bogdanowi
                      cach w imprezie udzia³ wziê³o 136 osób.
08.09.2010   Zorganizowano piknik przy muzyce w
                     ORW w Piotrowicach. Wyjecha³o 60 osób.

12.09.2010      Z okazji 100.  rocznicy Ko�cio³a w Bogdano
                       wicach wyst¹pi³ chór FENIX tj.33 osób
25.09.2010  Kolejna grupa emerytów wyje¿d¿a na turnus
                     rehabilitacyjny do Jaros³awca.
28.09.2010  Zaproszenie Top-Farms-u z okazji do¿ynek.
                    Chór uczestniczy we mszy �w. i wystêpach.
29.09.2010   Z okazji do¿ynek gminnych w Pomorzowicach,
                     �piewamy na mszy �w. i festynie.
30.09.2010  Zorganizowanie tañca w krêgu  22 osobowej grupy .
30.10.2010  "G³ubczyckie Dni Kultury"
                      -wystêp chóru i spotkanie przy herbatce - 80 osób.
11.11.2010  Wystêp chóru w Pomorzowicach z okazji
                    "�wiêta Niepodleg³o�ci".Wyjecha³o 30 osób.
13.11.2010  Wyjazd  30 osobowego chóru do Klisina
                     z okazji "�wiêta Niepodleg³o�ci"
27.11.2010   Przy zespole muzycznym  dla 75-cio osobowej
                      grupy zorganizowano"Andrzejki"
21.12.2010   Zorganizowano "Mini op³atek"dla cz³onków
                     chóru. Uczestniczy³o 35 osób.
22.12.2010  Wystêp chóru na spotkaniu op³atkowym w
                     Domu Dziennego Pobytu w G³ubczycach.
31.12.2010   Bal Sylwestrowy ZERiI w G³-cach.
                    Przygrywa³ zespó³ muzyczny dla 70-ciu uczestników

Wydano 92 szt. biletów ulgowych na przejazdy PKP Stworzyli�my
stronê internetow¹ i zachêcamy Pañstwa do jej ogl¹dania.

                   Adres strony:www.emeryci.info.pl
  W sk³ad Zwi¹zku Rejonowego wchodz¹ podleg³e Ko³a:
Baborów, Branice, Kietrz i Pilszcz.
-W poniedzia³ki i pi¹tki odbywaj¹ siê æwiczenia gimnastyczno -

rehabilitacyjne oraz spotkania integracyjne przy kawie, na które za-
praszamy wszystkich chêtnych, gdzie mo¿emy szczegó³owo  pody-
skutowaæ na  interesuj¹ce nas tematy.

-We wtorki spotkanie chóru oraz taniec w krêgu.
-W czwartki gimnastyka w basenie.
-We wtorki i pi¹tki w biurze na ul Olimpijskiej oczekujemy na Pañ-

stwa. W tym czasie obs³ugujemy naszych cz³onków, mo¿na tak¿e uzy-
skaæ informacje dotycz¹ce spraw naszego Zwi¹zku.

                                                                      Przewodnicz¹ca Zwi¹zku
                                                                        Maria Bernacka

POWIATOWE MUZEUM
 ZIEMI G£UBCZYCKIEJ

RATUSZ - RYNEK 1
zaprasza od wtorku do pi¹tku

w godz.10.00 -15.30 oraz
w 2. i 4. niedzielê m-ca 12.00-15.30

AKTUALNE WYSTAWY:
�KOBIETA W FOTOGRAFII

DAWNIEJ I DZI��
autorstwa cz³onków

 Studenckiego Ko³a Naukowego
Fotografii Artystycznej FOTON

 dzia³aj¹cego przy Instytucie Sztuki
Pañstwowej Szko³y Zawodowej

 w Raciborzu
oraz

�ARCHEOLOGIA
ZIEMI G£UBCZYCKIEJ�
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TERENOWY ZESPÓ£ DORADZTWA
W dniu 11 marca 2011 roku TZD ocenia³ swoj¹ pracê  i zapozna³ go�ci z

g³ównymi zadaniami na  rok bie¿¹cy. Podsumowanie dzia³alno�ci upowszech-
nieniowej za 2010 rok odby³o siê w  �Dworku Peszków� w G³ubczycach.
Informacjê z³o¿y³ kierownik TZD in¿. Jan Rogala.

 G³ównymi zadaniami realizowanymi w 2010 roku by³y:
- doradztwo ekonomiczno-organizacyjne i marketingowe
uwzglêdniaj¹ce wymogi rynku oraz potrzeby dostosowania
siê  producentów rolnych do zapotrzebowania rynku,
dostosowanie do standardów Unii Europejskiej,
- wprowadzenie nowoczesnych technologi produkcji zgodnych
  z ochron¹ �rodowiska,
- proekologiczne metody produkcji i ochrony �rodowiska
naturalnego,
- doradztwo technologiczne teoretyczne,
- szkolenia praktyczne gruntuj¹ce teoriê /seminaria,pokazy/,
- prowadzenie informacji rynkowej,
- urz¹dzanie zagród wiejskich,
- racjonalne ¿ywienie rodziny,
- praca z dzieæmi i m³odzie¿¹,
Szczegó³owa informacja zosta³a przedstawiona w biuletynie

wydanym specjalnie na t¹ okoliczno�æ pt. Dzia³alno�æ wdro¿enio-
wo-doradcza za rok2010

O korzy�ciach dla �rodowiska wiejskiego wynikaj¹cych z pracy
Opolskiego O�rodka Doradztwa Rolniczego mówi³ kierownik dzia³u
Ekonomiki i Przedsiêbiorczo�ci OODR w £osiowie  Edward Starczew-
ski. Informacje poparte by³y liczbami i materia³em audiowizualnym.

      Podsumowanie Dzia³alno�ci Upowszechnieniowej to rów-
nie¿ spotkanie rolników z przedstawicielami w³adz wojewódzkich,
powiatowych, gminnych, z przedstawicielami zwi¹zków zawodo-
wych, izb rolniczych, instytucji pracuj¹cych na rzecz rolnictwa, firm obs³uguj¹-

cych rolnictwo w tym ban-
ków i szkó³ rolniczych.
Przedstawiciele firm pro-
dukcyjnych i handlowych
z³o¿yli swoje oferty.

Za zaanga¿owanie pra-
cowników i pracê na rzecz �rodowiska wiejskiego w imieniu burmistrzów i wójta
podziêkowa³ burmistrz G³ubczyc Jan Krówka.  Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego
Zwi¹zku Rolników i Organizacji Spo³ecznych zachêca³a rolników do aktywniej-
szej pracy w organizacji zwi¹zkowej i zrzeszania siê w celu promowania produk-
tów rolnych Problemy  pszczelarzy przedstawi³ prezes Ko³a Powiatowego Edward
Wo³oszyn.

 Honorowym go�ciem spotkania by³ pose³ RP Adam Krupa.
Miejsce spotkania tj.salê restauracji "Parkowa -Dworek Peszków" dopaso-

wano do uroczystego charakteru imprezy.  Spotkaniu towarzyszy³a wystawka
rêcznych robótek szyde³kowych przgotowana przez  KGW  z Pomorzowic o
tematyce nie tylko Wielkanocnej (foto str.1 GG)

                                                                    Jan Rogala,  foto Jan Zapotoczny

MISTRZ  ANGIELSKICH S£ÓWEK
 PO RAZ CZWARTY
W GROBNIKACH
Dnia 3 marca ju¿ po raz czwarty w Szkole Pod-

stawowej im. Marii Konopnickiej w Grobnikach
odby³ siê Gminny Konkurs o tytu³ Mistrza An-
gielskich S³ówek. Organizatork¹ i pomys³odaw-
czyni¹ jest mgr Edyta Wolny, nauczycielka jêzy-
ka angielskiego w SP w Grobnikach.

W tym roku w konkursie udzia³ wziê³o 19
uczniów z 7 szkó³ podstawowych gminy G³ubczy-
ce. Jak w poprzednich latach do etapu gminnego
przeszli Ci, którzy na etapie szkolnym zajêli miej-
sca od I do III, czyli Mistrzowie etapu szkolnego.

Uczestnicy przygotowuj¹c siê do konkursu po-
szerzyli swój zakres s³ownictwa tematycznie zwi¹-
zany z nazwami czê�ci strojów, materia³ów z jakich
s¹ wykonane, wzorów, bi¿uterii i dodatków, jak i
równie¿ z nazwami przedmiotów osobistych.

Nie obesz³o siê bez s³odko�ci dla uczestników.
Przy okazji T³ustego Czwartku uczniowie, po napi-
saniu testu, udali siê na poczêstunek, gdzie czeka³y
na nich ogromne kalorie w postaci p¹czków.

Tegorocznym Mistrzem Angielskich S³ówek w
gminie G³ubczyce jest Marcin Czerniecki ze Szko-
³y Podstawowej w Grobnikach (71,75 pkt.), Wice
Mistrzem zosta³a Magdalena Rydzak z SP w Go³u-
szowicach (70,5 pkt.), a tytu³ II Wice Mistrza zdo-
by³a Alicja �wiercz z SP 2 w G³ubczycach (66,5
pkt).

Wyró¿nienia otrzyma³y dwie uczennice: Agata
Le Duc z  SP 1 w G³ubczycach oraz Kamila Tarnaw-
ska z SP 2 w G³ubczycach.

Zwyciêzcy otrzymali gratulacje, nagrody oraz
dyplomy, a ka¿dy z uczestników otrzyma³ dyplom
za udzia³ w IV Gminnym Konkursie o tytu³ Mistrza
Angielskich S³ówek.

Zwyciêzcom, jak i równie¿ pozosta³ym uczestni-
kom, jeszcze raz sk³adam gratulacje, a nauczycie-
lom podziêkowania za bardzo dobre przygotowa-
nie uczniów. Mam nadziejê, ¿e po raz pi¹ty spotka-
my siê za rok i wtedy bêdziemy obchodziæ nasz
ma³y jubileusz.
                                                              Edyta Wolny
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Wielce Szanowni Go�cie, Druhny i Druhowie!
Spotykamy siê na podsumowaniu harcerskiej akcji zimowej

2011. Jak co roku, oferta wypoczynku zimowego skierowana
by³a do dzieci i m³odzie¿y z gminy i powiatu G³ubczyce. Mia³a na
celu: bezpieczne spêdzenie wolnego czasu po³¹czone  z rozbu-
dzaniem zainteresowañ, integracj¹, nauk¹ zdrowej rywalizacji
i wspóln¹ zabaw¹.

Harcerska akcja zimowa jest to ogromny wspólny sukces har-
cerzy i instruktorów ZHP, dyrektorów szkó³ podstawowych, gim-
nazjalnych, nauczycieli oraz  Rady Przyjació³ Harcerstwa, dyrek-
torów, prezesów zak³adów pracy i instytucji, w³a�cicieli firm pry-
watnych, ludzi dobrej woli, na ró¿nych szczeblach w³adzy a przede
wszystkim w³adz samorz¹dowych poszczególnych gmini i po-
wiatu, jak równie¿ jednostki patronackiej X Opolskiej Brygady
Logistycznej w Opolu, �l¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w
Raciborzu, Powiatowej Komendy Policji, Pañstwowej Powiato-
wej Stra¿y Po¿arnej w G³ubczycach.

Harcerska Akcja Zimowa odby³a siê na bazie ratusza miejskie-
go, czê�ciowo   Szko³y Podstawowej nr 2, hali ZOKiSu, MOK,
stanicy w �ciborzycach Ma³ych oraz szkó³ wiejskich, gdzie od-
bywa³y siê biwaki wypoczynkowe. W Akcji udzia³ wziê³o ok. 1500
dzieci i m³odzie¿y, dziêki szczególnej pomocy finansowej Urzêdu
Miejskiego w G³ubczycach, Kuratorium O�wiaty w Opolu, Urzê-
du Marsza³kowskiego Województwa Opolskiego, Starostwa
Powiatowego mogli�my przeprowadziæ tak du¿¹ akcjê zimow¹.

Uczestnicy HAZ mieli codziennie zagwarantowane drugie �nia-
danie oraz wiele atrakcji polegaj¹cych na umileniu dzieciom cza-
su przez zajêcia plastyczne, rysunkowe,  �wietlicowe gry, zaba-
wy, konkursy, zorganizowano projekcje bajek i filmów, wyj�cia
na wie¿ê ratusza oraz zajêcia sportowe. Ponadto dzieci i m³odzie¿
mia³y mo¿liwo�æ uczestniczenia w grach terenowych w plenerze
G³ubczyc i okolicy. Najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê wy-
jazdy do Raciborza na lodowisko i krêgielniê.

W czasie Akcji m³odzie¿ mia³a mo¿liwo�æ zwiedzania KPP-
SPo¿arnej oraz KPPolicji. Ponadto w bazie czyli Sali pod Anio-
³em� w ratuszu odby³y siê spotkania z funkcjonariuszami policji,
stra¿y po¿arnej �O Stra¿y Granicznej w Raciborzu. Podczas tych
spotkañ zaprezentowano sprzêt s³u¿¹cy poszczególnym s³u¿bom
mundurowym. Z kolei ¿o³nierze z X OBLog przeprowadzali musz-
trê, zabawy i gry na orientacjê w terenie oraz zabezpieczenie logi-
styczne w czasie zimowiska. Dodatkow¹ atrakcj¹ by³y zawody
strzeleckie na symulatorze strzelania przeprowadzone przez pana
Przemys³awa Majchera. Podczas zimowiska odby³o siê równie¿
spotkanie ze skautami czeskimi z Krnova.

Placówka wizytowana by³a przez  wizytatora Piotra Dañkow-
skiego z Kuratorium O�wiaty w Opolu, Stacjê Sanitarno-epide-
miologiczn¹ z G³ubczyc oraz burmistrza G³ubczyc, przewodnicz¹-
cego Rady Miejskiej, przewodnicz¹c¹ Komisji O�wiaty i Kultury,
radnych, rodziców, przyjació³ i media.

Komenda Hufca ZHP i Stowarzyszenie Przyjació³ Harcerstwa
w G³ubczycach sk³ada serdeczne podziêkowania Sztabowi, in-
struktorom ZHP, nauczycielom, dyrektorom szkó³  z terenu dzia-
³ania hufca, ZOKiS, MOK,  PMZG, KPPSPo¿, X OBLog w Opolu,
�OSG w Raciborzu, kadrze Hufca Pracy 8-1 i Filii M³odzie¿owego
Biura Pracy w G³ubczycach.  Dziêkujemy TV G³ubczyce, Radiu
Opole, G³osowi G³ubczyc, Partnerowi, Rzeczypowiatowej za pro-
mocjê  i przekazywanie informacji spo³eczeñstwu G³ubczyc o wy-
darzeniach jakie mia³y miejsce w czasie trwania ferii zimowych
oraz pozosta³ych przedsiêwziêciach.

Sk³adamy równie¿ podziêkowania sponsorom i przyjacio³om

PODSUMOWANIE HARCERSKIEJ AKCJI ZIMOWEJ 2011(foto str.20)

Harcerstwa za bezcenn¹ pomoc w czasie trwania HAZ 2011.Z
powodu trudnej sytuacji finansowej w Zwi¹zku Harcerstwa Pol-
skiego wynikaj¹cej równie¿ z braku dotacji od pañstwa, ZHP
jako organizacja wychowawcza nie posiada etatów. Kadrê sta-
nowi¹ wolontariusze, dla których harcerstwo to pasja i pe³nienie
s³u¿by instruktorskiej zgodnie z zobowi¹zaniem instruktorskim.

To dumne i chwalebne dla nas, ale na d³u¿sz¹ metê nie realne.
W G³ubczycach rozwi¹zali�my ten problem w taki  sposób, ¿e
powo³ali�my  Stowarzyszenie Przyjació³ Harcerstwa. Ono umo¿-
liwia nam skromne funkcjonowanie w spo³eczno�ci lokalnej, tj. z
przekazywania 1% oraz uczestniczenia w otwartych konkursach
ofert og³asznych przez ró¿ne  szczeble w³adzy.

Wyobra¿enia ludzi o funkcjonowaniu ZHP jawi siê jeszcze w
starych kanonach, ¿e w hufcu pracuje sztab ludzi, bo tak to wy-
gl¹da wizualnie, jak na tej sali: kadra i harcerze ³adnie ubrani,
umundurowani, ale s¹ to wolontariusze (spo³ecznicy). Wielu z
nich przyjecha³o na to spotkanie za w³asne pieni¹dze i w³asnym
�rodkiem lokomocji.

Proszê Was doceñcie ich pracê spo³eczn¹ jako, dyrektorzy
szkó³, w³adze samorz¹dowe i spo³eczeñstwo,  oni czêsto ponosz¹
ryzyko nad powierzonymi dzieæmi, s¹ za nie odpowiedzialni przez
24h na dobê na biwakach, koloniach czy innych imprezach. In-
struktorzy s³u¿¹ dzieciom poprzez wychowanie patriotyczne,
wychowanie duchowe, wypoczynek pozalekcyjny.

Wszystkim zgromadzonym instruktorom i harcerzom przeka-
zujê honorowy medal, który umie�cimy w naszym Hufcu

"Wielkie dziêki, Wdziêczno�æ nie potrzebuje wielkich s³ów.
Jest szczera, prosta i pozostaje w pamiêci bardzo, bardzo
d³ugo. Wdziêczno�æ jest kwiatem, który nigdy nie wiêdnie.
Jeste� wart(a) swojej wagi w z³ocie!�
Szanowni pañstwo druhny i druhowie!
Pozwólcie, ¿e dokonam prezentacji zaproszonych go�ci:
Witam serdecznie Pos³a na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

jednocze�nie Przewodnicz¹cego Rady Przyjació³ Harcerstwa w
G³ubczycach   Adama Krupê,   Radnego Sejmiku Wojewódzkiego
Zbigniewa Zió³ko, Komendanta Chor¹gwii Opolskiej ZHP     hm.
Artura O�ko, Starostê G³ubczyckiego Józefa Kozinê.

    Witam gospodarza dzisiejszej uroczysto�ci Burmistrza G³ub-
czyc  Jana Krówkê,   Burmistrza Kietrza, a zarazem wiceprzewod-
nicz¹cego Rady   Przyjació³ Harcerstwa  Józefa Matelê, Przewod-
nicz¹cego Rady Powiatu,  Stanis³awa Krzaczkowskiego,  Prze-
wodnicz¹cego Rady Miejskiej  Kazimierza Naumczyka, Sekreta-
rza Gminy, a zarazem Sekretarza Rady Przyjació³   Harcerstwa
Boles³awa Buniaka, Skarbnika Gminy  Jerzego Wachowiaka,Pe³-
nomocnika Burmistrza  Annê Rydzak, Przewodnicz¹c¹ Komisji
O�wiaty i Kultury Barbarê Piechaczek, Przewodniczego Gminnej
Komisji ds. Rozwi¹zywania  Problemów Alkoholowych Adama
Buchañca

 Witam serdecznie go�ci honorowych dzisiejszej uroczysto-
�ci: Zastêpcê Dyrektora Departamentu Kultury, Sportu i Tury-
styki  Urzêdu Marsza³kowskiego w Opolu  Lucjusza Bilika,
Zastêpcê Komendanta �O Stra¿y Granicznej w Raciborzu   Pp³k.
Romana £ubiñskiego, Starszego wizytatora Kuratorium O�wiaty
w Opolu Piotra Dañkowskiego, dyrektora PUPracy  Danutê Fr¹-
czek, Komendanta PPStra¿y Po¿arnej  Wies³awa Kopeckiego, Ko-
mendanta PKPolicji Czes³awa Domaradzkiego, w³a�ciciela firmy
IMMET Artyku³y metalowe i budowlane  Miros³awa Wrotniew-
skiego, witam kadrê instruktorsk¹ Komendy Hufca ZHP,   witam
Was Druhny i Druhowie, witam wszystkich zebranych na dzisiej-
szej   uroczysto�ci >>>>str.16
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wia-

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

1/ 01.03.2011r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do zbycia
nieruchomo�æ zabudowan¹ budynkiem gospodarczym i dobu-
dówk¹ gospodarcz¹ do budynku mieszkalnego, po³o¿on¹ w G³ub-
czycach przy ul. Krasiñskiego, oznaczon¹ wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 619/38 o powierzchni 0,0253 ha.

Z dniem 12.04.2011 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
mo�ci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy  z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (jednolity tekst
Dz. U. nr 102 z 2010 r., poz. 651 z pó�niejszymi zmianami) t.j.
osobie, której przys³uguje roszczenie  o nabycie nieruchomo�ci
z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych przepisów albo osoba
ta jest poprzednim w³a�cicielem zbywanej nieruchomo�ci pozba-
wionym prawa w³asno�ci.

2/ 02.03.2011 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomo�æ przezna-
czon¹ do oddania  w dzier¿awê, po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul.
Kozielskiej, oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako czê�æ
dzia³ki nr 331/2.

3/ 08.03.2011 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomo�æ przezna-
czon¹ do oddania  w dzier¿awê, po³o¿on¹ w Zawiszycach, ozna-
czon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako czê�æ dzia³ki nr 272.

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e:
I. W dniu 29 marca 2011 r. odbêdzie siê I przetarg ustny nie-

ograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�ci niezabudowa-
nej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka  nr 23/4 o
powierzchni 0,4100 ha, po³o¿onej we wsi Biernatów. Cena wywo-
³awcza do przetargu wynosi 6.316,50. Wadium wynosi 650,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium
w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ
wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 24 marca  2011 r.

II. W dniu 5 kwietnia 2011 r. odbêdzie siê I przetarg ustny
nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�ci niezabudo-
wanej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 862/
8 o powierzchni 0,0700 ha, po³o¿onej w Bogdanowicach przy ul.
Krêtej. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 7.237,20 z³ + VAT.
Wadium wynosi   730,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium
w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ
wp³acone w kasie Urzêdu najpó�niej w dniu 31 marca  2011 r.

III. W dniu 12 kwietnia 2011 r. odbêd¹ siê  przetargi:
1/ I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y loka-

lu mieszkalnego nr 1 przy ulicy Rynek 3 w G³ubczycach, wraz ze
sprzeda¿¹ u³amkowej czê�ci gruntu z dzia³ki   nr 372/3 o powierzch-
ni 0,0546 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi
414.100,00  z³ + VAT8%. Wadium wynosi 45.000,00 z³.

2/ I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y loka-
lu mieszkalnego nr 1 przy ulicy Rynek 11 w G³ubczycach, wraz ze
sprzeda¿¹ u³amkowej czê�ci gruntu z dzia³ki   nr 372/3 o powierzch-
ni 0,0546 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi
472.100,00 z³ + VAT8%. 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.

IV. W dniu 27 kwietnia 2011 r. odbêd¹ siê przetargi:
1/ I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y loka-

lu mieszkalnego nr 1 przy ulicy Rynek 5 w G³ubczycach, wraz ze
sprzeda¿¹ u³amkowej czê�ci gruntu z dzia³ki   nr 372/3 o powierzch-
ni 0,0546 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi
440.500,00  z³ + VAT8%. Wadium wynosi 56.000,00 z³.

2/ I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y loka-
lu mieszkalnego nr 1 przy ulicy Rynek 9 w G³ubczycach, wraz ze
sprzeda¿¹ u³amkowej czê�ci gruntu z dzia³ki   nr 372/3 o powierzch-
ni 0,0546 ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi
399.600,00 z³ + VAT*%. Wadium wynosi 50.000,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³yn¹æ na konto Urzêdu
najpó�niej w dniu 20 kwietnia 2011 r.

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

INFORMACJA
DLA OSÓB W KRYZYSIE EMOCJONALNYM

 TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I M£ODZIE¯Y

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

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

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

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

 i inne emocjonalnie trudne sytuacje ¿yciowe.

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

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

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

MB, ca³y  w kolorze,  dotrze wcze�niej
ni¿ wersja papierowa do sklepów.
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>>>   NA WNIOSEK KOMENDY HUFCA ZHP  RADA
PRZYJACIÓ£ HARCERSTWA przyzna³a statuetkê

"DAR SERCA"
   Wyró¿nienie otrzymuj¹ nastêpuj¹ce osoby:
Pani Danuta Fr¹czek, Pan Lucjusz Bilik,
Pan Miros³aw Wrotniewski, Pp³k Roman £ubiñski,
Wrêczenia dokona³  Przewodnicz¹cy RPH  Adam Krupa
Komenda Hufca ZHP sk³ada podziêkowania za okazan¹ wra¿-

liwo�æ i troskê oraz pomoc udzielon¹ hufcowi w organizacji
Harcerskiej Akcji Zimowej  nastêpuj¹cym osobom:

Panu Piotrowi Dañkowskiemu,
Panu Czes³awowi Domaradzkiemu,
Panu Wies³awowi Kopeckiemu,
Panu Marianowi Pospiszelowi,
Panu Janowi Wacowi,
Panu £ukaszowi Nawarze,
Panu Marcinowi Ró¿añskiemu,
Panu Przemys³awowi Majchrowi,
KH ZHP podziêkowa³a równie¿ sztabowi HAZ 2011:
Marcelinie Ha³adus, Martynie Sobolewskiej, Kamili Klein, Da-

janie Waga, Agnieszce Rzym, Weronice Kostu�, Katarzynie Pod-
górskiej, Oli Olszewskiej, Jolancie Pi¹tkowskiej, Annie Róg, Ewie
Zawadzkiej, Aleksandrze Ha³adus, Renacie Klok, Milenie Kwiat-
kowskiej, Natalii Gê�la, Micha³owi Kaniowskiemu, Danieli Lin-
czeskiej, Natalii Szymañskiej, Krystynie Sawickiej,  Klaudii Wy-
rwalec, Karolinie Szpilskiej, Sebastianowi Mojzyk, Marcinowi Ka-
niowskiemu, Agnieszce Kalinowskiej, Magdzie Niewiadomskiej,
Annie Liphardt, Anecie Sozañskiej, Filipowi So³tysowi (foto str.20)

                                                                               Marta Palka

FINA£ MIEDZYSZKOLNEGO
 KONKURSU FIZYCZNEGO
21 marca 2011 roku w Zespole Szkó³ Mechanicznych
odby³o siê uroczyste zakoñczenie Konkursu Fizycznego.
 Bohaterem IX edycji konkursu by³ Ernest Rutherford, a to z

racji przypadaj¹cej w 2011 r. 140. rocznicy urodzin tego fizyka
i 100 - lecia odkrycia j¹dra atomowego przez Rutherforda.
 Organizatorami konkursu s¹ nauczyciele fizyki ze szkó³ po-

nadgimnazjalnych (ZSO, ZSCKR; ZSM). Uroczysto�æ zaszczy-
cili swoj¹ obecno�ci¹ zaproszeni go�cie: przedstawiciele w³adz,
dyrektorzy szkó³, nauczyciele - emeryci i licznie zebrana m³o-
dzie¿. Dyrektor ZSM - Jan £ata oraz Tomasz Señ i Edward Wo-
³oszyn dokonali  uroczystego otwarcia wystawy prac konkur-
sowych. M³odzie¿ ZSM przedstawi³a postaæ Ernesta Ruther-
forda poprzez referat, wywiad i prezentacjê multimedialn¹.

Podczas fina³u og³oszono wyniki Konkursu w kategoriach:
- test wiedzy o "¯yciu i osi¹gniêciach Ernesta Rutherforda",
- prezentacja multimedialna o "¯yciu i osi¹gniêciach Ernesta

Rutherforda",
- album o "¯yciu i osi¹gniêciach Ernesta Rutherforda",
- portret Ernesta Rutherforda,
- praca manualna.

Lista laureatów IX Miêdzyszkolnego Konkursu Fizycznego:
I TEST WIEDZY
1 m. - Patrycja Zapotoczna - ZSM
          Monika Sabatowicz  - ZSM
2 m. - Krystyna Piróg - ZSM
          Maria Krówka - ZSO
3 m. - Katarzyna Mêdrala - ZSM
Wyró¿nienia:
Milena Czuba - ZSM
Dorota Chodyniecka - ZSM
Beata Bednarz - ZSM
Kamil Karaczyn - ZSCKR
II  PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
1 miejsce - Mariusz Molasy - ZSM
2 miejsce - Marek Stebnicki - ZSO
3 miejsce - Rafa³ Ziomkowski - ZSM
Wyró¿nienia:
Marta Kamiñska - ZSO
Tobiasz Kopytyñski - ZSCKU
III  ALBUM
1 miejsce - Aleksandra Drozdowska - ZSCKR
2 miejsce - Patrycja Zapotoczna - ZSM
3 miejsce - Paulina Kozakiewicz - ZSM

Wyró¿nienia:
Agnes Basamanowicz - ZSCKR
Zofia Naryniecka - ZSM
Anita Barton - ZSCKR
IV PORTRET
1 miejsce - Urszula Szymañska - ZSM
2 miejsce - Piotr Lesiak - ZSM
3 miejsce - Agata Fabian - ZSO
Wyró¿nienia:
El¿bieta Besz - ZSO
Krzysztof Pelc - ZSCKR
Angelika Gremska - ZSO
V  PRACA MANUALNA
1 miejsce - Ma³gorzata Trzebuniak - ZSM
2 miejsce - Ewelina Marciniszyn - ZSM
3 miejsce - Monika Sabatowicz - ZSM
Wyró¿nienia:
Magdalena Sozañska - ZSM
Aneta Zapotoczna - ZSM
NAGRODA INDYWIDUALNA
za wykonanie kalendarza o ¿yciu
i osi¹gniêciach Ernesta Rutherforda
- Martyna Zdobylak - ZSM
Laureatom wrêczono nagrody ufundowane przez Starostwo

Powiatowe, Radê Rodziców przy ZSM i indywidualnych spon-
sorów.

W przysz³ym roku przypada ju¿ X jubileuszowy Konkurs Fi-
zyczny. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udzia³u

                              Agnieszka Topolska,  Gra¿yna Zaworska,
                                                             Wies³aw Ga³¹zka
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STRZELECKIE    FERIE
G³ubczyccy strzelcy spêdzili okres zimowych ferii szkol-

nych - co ju¿  sta³o siê tradycj¹ - na intensywnych zajêciach
i szkoleniach. Pierwsze zajêcia mia³y miejsce w na strzel-
nicy Zak³adu Karnego w Strzelcach Opolskich.

Dziêki wieloletniej wspó³pracy z Okrêgowym Inspektora-
tem  S³u¿by Wiêziennej w Opolu i tym razem g³ubczyccy strzel-
cy mogli szkoliæ siê ze Specjaln¹ Grup¹ Konwojow¹ S³u¿by
Wiêziennej. M³odzi ludzie mogli zapoznaæ siê z taktyk¹ grup
konwojowych oraz mogli zapoznaæ siê z procedurami bezpie-
czeñstwa na wypadek ataku na konwój i próby odbicia oso-
by przewo¿onej.

Kolejne zajêcia mia³y miejsce w Komendzie �l¹skiego Odziali
Stra¿y Granicznej w Raciborzu. Strzelcom zaprezentowano sale
tradycji granicznych formacji mundurowych oraz umo¿liwio-
no zajêcia na krytej strzelnicy, na której by³a mo¿liwo�æ wy-
konania strzelañ dynamicznych oraz odby³y siê zajêcia na
multimedialnym laserowym trena¿erze strzeleckim.

Nastêpne dni  ferii zosta³y spo¿ytkowane na zajêciach w 4
Rejonowej Bazie Logistycznej.  Strzelców zapoznano z histo-
ria, struktur¹ i zadaniami  Bazy Logistycznej, a po wyk³adach
dokonano prezentacji sprzêtu ciê¿kiego znajduj¹cego siê na
stanie Miejsca Sta³ego Sk³adowania  bazy logistycznej.

Na zakoñczenie zimowej przerwy w nauce szkolnej G³ubczyc-
cy strzelcy wziêli udzia³ w marszu kondycyjnym na orientacjê.
Podczas którego mieli okazjê zapoznaæ siê z podstawami  tere-
noznawstwa, topografii, pierwszej pomocy a tak¿e ekologii.

                                                           Grzegorz Tobiasinski

"KREW DAREM ̄ YCIA"
    Pod takim w³a�nie has³em dnia 10 marca b.r. w �wietlicy Zespo³u

Szkó³ Mechanicznych odby³a siê prelekcja  po�wiêcona honorowemu
dawstwu krwi. Zorganizowana przez prezesa Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi w G³ubczycach - Micha³a Kubala, a adresowana do nauczy-
cieli i m³odzie¿y "Mechanika", znalaz³a odd�wiêk w�ród licznie zgroma-
dzonych. Prowadz¹cy prelekcjê, a zarazem dyskusjê - wiceprezes Za-
rz¹du Rejonowego PCK w Opolu - Janusz Mogielnicki - w sposób jak¿e
sugestywny i przekonywuj¹cy zachêca³ m³odych ludzi do krwiodaw-
stwa, nazywaj¹c je bohaterstwem, wszak ratowaæ czyje� ¿ycie to swo-
isty heroizm. Apeluj¹c o "dar krwi", wyja�nia³ tak¿e warunki, które musz¹
byæ spe³nione, by chêtny móg³ zostaæ dawc¹ krwi. Spotkanie to, w
którym tak¿e uczestniczy³ prezes Zarz¹du Rejonowego PCK w Opolu -
Jerzy Cwynar, mia³o charakter nie tylko wyk³adu, ale ¿ywej dyskusji,
bowiem uczniowie, zainteresowani  problematyk¹, zadawali pytania te-
matyczne, po czym wielu z nich zadeklarowa³o oddanie krwi w najbli¿-
szym czasie. Od szeregu lat tak absolwenci jak i uczniowie ZSM s¹
cz³onkami klubu HDK. Krew bowiem to ¿ycie, a ¿ycie-najcenniejszy dar.
Ta sama prelekcja mia³a równie¿ miejsce tego dnia w Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym im. A.Mickiewicza sss                       Maria Farasiewicz

W dniu 19.03.2011r w Legnicy odby³ siê XIX Turniej Karate WKF.
W zawodach startowa³o 260 zawodników z 16 klubów z  kraju.

 Nasz klub, LZS Karate-Do, w kategorii kata indywidualnego re-
prezentowali: Kinga G¹sior, Micha³ G¹sior, Tymoteusz Tobiasiñski,
Szymon Cie�lik, który zdoby³ z³oty  medal, Klaudia Bociek - zdoby-
³a srebrny medal oraz Maciej Kowalczyk - zrebrny medal

                                                                              Janusz Ho³da

XIX TURNIEJ KARATE WKF



Kwiecieñ 2011 nr 4/21418

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
fax (77) 485-25-21
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G³os G³ubczyc - bezp³atny informator samorzadowy
 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach. (ISSN 1234-0890)
 Redakcja: Red. naczelny - Jan Wac,  Robert Stebnicki - sport

Adres Redakcji: 48-100 G³ubczyce, ul. Niepodleg³o�ci 14,
Urz¹d Miejski, p. 24, II p., tel. 77 485-30-21 w. 235.

e-mail janwac@o2.pl
Dy¿ury redakcji: �roda od  8.00 - 14.00, czw. od 12.00 do 14.00.

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

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

 i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania i
redagowania  tekstów i zmiany tytu³ów;
dyskietek, p³yt CD, zdjêæ nie zwracamy.

Nie odpowiadamy za tre�æ zamieszczonych og³oszeñ i reklam.
Numery archiwalne GG od 2006 r. - 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

PUCHAR POLSKI TAEKWONDO
W K³obucku ponad 20 klubów z ca³ej Polski rywalizowa³o w Pucha-

rze Polski Taekwondo Seniorów w dniach 02-04.02.2011r. Klub Sporto-
wy Taekwondo G³ubczyce reprezentowa³o trzech zawodników: Paulina
Szpak -  II m. w uk³adach, Marta Wsiaki - III m. walki do 58 kg i Dawid
Wsiaki - III m. walki do 80 kg. Start naszych seniorów nale¿y zaliczyæ do
bardzo udanych.

W �wiêtoch³owicach w dniu 19.02.2001 r. odby³ siê Miêdzywoje-
wódzki Turniej Taekwondo. Kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski i
Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y. Startowa³o ponad 150 za-
wodników. Klub Sportowy Taekwondo w G³ubczycach reprezen-
towa³o 10 zawodników z trenerem Danielem Jano i sêdzi¹ Bogda-
nem Brzostowskim. W kategorii wiekowej kadetów najlepiej wypa-
d³a  Martyna Janiec II m. uk³ady formalne. W kat. M³odzicy - Julita
Zió³ko I m. uk³ady i Olga Jab³oñska I m. uk³ady. W kat. juniorów
szczególnie wyró¿nili siê Kamila Ciechanowska I m. walki 45 kg, II
m. techniki specjalne i III m. uk³ady, Karolina Konik I m walki 57 kg, III
m. w technikach specjalnych, Kamila Puk II m. w walkach do 45 kg,
Bartosz S³odkowski I m. walki pow. 66 kg i I m. techniki specjalne.

W najbli¿szym czasie
 tj. koniec marca i w kwietniu planowany jest start
w Otwartych Mistrzostwach S³owacji w Presov,
Grand Prix Polski w Gdañsku,
Turniej Kwalifikacyjny do Mistrzostw Polski w Olsztynie oraz

Otwarte Mistrzostwa Niemiec w Dortmundzie,
Puchar �wiata Riva del Garda - W³ochy,
                                                                                    Dawid Wsiaki

PROWENT  CENTRUM
 ZAOPATRZENIA BUDOWLANEGO

 W ZWI¥ZKU Z PLANOWANYM OTWARCIEM
NOWEGO SKLEPU  W G£UBCZYCACH,

POSZUKUJE OSOBY  DO PRACY NA STANOWISKU
SPECJALISTA DS. HANDLOWYCH

(PRACA W BIURZE)
Specjalista ds. handlowych odpowiada za:
- dobór asortymentu na podleg³ych dzia³ach,
- zamawianie towaru,
- negocjacje handlowe z dostawcami,
- wsparcie sprzeda¿y, - analizy handlowe.
Wymagania:
- wykszta³cenie wy¿sze,
- bardzo dobra obs³uga komputera,
- umiejêtno�æ korzystania z internetu,
- wysokie zdolno�ci analityczne (sta³a praca z liczbami),
- umiejêtno�æ nawi¹zywania kontaktów,
- odporno�æ na stres (praca z wymagaj¹cym szefem).
Do�wiadczenie nie jest wymagane. Dodatkowym atutem
bêdzie bardzo dobra znajomo�æ pakietu MS Office.
Pierwsze miesi¹ce pracy w naszej siedzibie
w Kêdzierzynie-Ko�lu (wymagany dojazd).

Wysokie zarobki!
Mo¿liwo�æ awansu na stanowiska kierownicze.
   Zainteresowanych prosimy o nadsy³anie ofert pracy lub sk³a-
danie osobi�cie, poczt¹ tradycyjn¹ b¹d� elektroniczn¹. Roz-
patrywaæ bêdziemy wy³¹cznie oferty pracy zawieraj¹ce: zdjê-
cie, CV, kopie �wiadectw szko³y �redniej i dyplomów uczelni
wy¿szych, adres i telefon kontaktowy.
     Tylko osoby wybrane na podstawie ofert zaproszone zo-
stan¹  na rozmowê kwalifikacyjn¹.

Adres sk³adania ofert:
 Prowent Centrum Zaopatrzenia Budowlanego,
ul. Kozielska 42, 47-220 Kêdzierzyn-Ko�le,
prowent@prowent.biz.pl
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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 lutym

w Szpitalu Powiatwym

im.bp. A.Adamiuka

 w G³ubczycach,

Rodzicom

Gratulujemy!
Antoszczyszyn Karol
s.Anny W³odzienin

28.02.11 11,50 3900-57

Bana� Amelia
c.Kingi Dzbañce Os.
15.02.11 15,00 3000-56

Besz Nikola c.Barbary
Nowa Cerekwia

4.02.11 15,10 3150-53

Bielicki Dominik
s.Aleksandry G³-ce

12.02.11 14,30 3750-55

Biernat Julia c.
Katarzyny G³-ce

21.02.11 8,40 4550-59

Bli�nicka Wiktoria c.
Moniki W³odz. Kol.

11.02.11 17,30 3300-56

Cytera Kacper
s.Moniki Wojnowice
17.02.11 13,15 3550-58

Czarnota
s.Joanny Wroc³aw

22.02.11 15,35 3650-58

Dziekan Mi³osz  s.
Wioletty Krasne Pole
15.02.11 4,30 3050-52

F¹fara Julia c.Marty
Bogdanowice 18.02.11

15,15 2800-50

Gawroñski B³a¿ej
s.Eweliny Kietrz

4.02.11 4,45 3700-56

Gizicki Bartosz
s.Angeliki Kietrz

13.02.11 3,10 3350-56

Grzegorzewicz
s.Agnieszki G³-ce

28.02.11 14,20 3380-53

Gumienna Zuzanna
c.Kamili Bliszczyce

22.02.11 13,50 4000-53

Kubat Antoni
s.Aleksandry Grobniki
  24.02.11 8,05 3650-56

Lizoñ
s.Eweliny Pilszcz

8.02.11 13,50 2650-53

Ma�lanka Lena c.
Izabeli K.Ko�le

8.02.11 18,05 3520-53

M³ot Pawe³
s.Anny G³-ce

21.02.11 21,40 3100-53

Niedojad Maja
c.Joanny G³-ce

7.02.11 9,45 3260-57

Opic Julia
c.Urszuli G³-ce

11.02.11 6,40 3750-59

Pañczyszyn Aleksan-
der s.Anny  G³-ce

 14.02.11 12,25 3700-57

Skoczylas Maciej
s.Jolanty Baborów

14.02.11 9,10 3350-55

Toporowski Jan
s.Anety G³-ce

24.01.11 16.55 4030-58
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