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IX  edycja  konkursu
"ZBIERAMY BATERIE I   BUTELKI  Z  TWORZYW

SZTUCZNYCH ORAZ MAKULATURÊ
I OPAKOWANIA TETRA PAK"

organizowanym w szko³ach podstawowych i gimnazjalnych
na terenie Gminy G³ubczyce  w roku szkolnym 2011/ 2012r.
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    W  IX  edycji konkursu  szko³y zebra³y 27 148,18 kg butelek
z tworzyw sztucznych, 8 560,20 kg makulatury i  194,75 kg
opakowañ tetra pak .
 Komisja przeliczy³a zebrane ilo�ci butelek i  makulatury   w kilo-
gramach na jednego ucznia.
 W kategorii I  "najlepsza  szko³a" -  komisja przyzna³a trzy
nagrody dla szkó³, które zebra³y najwiêksz¹ wagowo ilo�æ  bute-
lek z tworzyw sztucznych przeliczonych w kilogramach na jedne-
go ucznia.(kg/ucz)
I  miejsce  - nagroda rzeczowa o warto�ci 4 000 z³  - dla  Publicz-
nego Gimnazjum  w Bogdanowicach  ul. M. Konopnickiej 15 ,
które zebra³o 1718,50 kg/31 uczniów = 55,44 kg/ucz.
 Fundatorem nagrody- ZOKiS
 II m. - nagroda rzeczowa o warto�ci 2 000 z³ -  dla Szko³y Pod-
stawowej  im. Miko³aja Kopernika  w Zopowych, która zebra³a
1579,94 kg/29 uczniów = 54,48 kg/ucz .Fundatorem nagrody s¹
Us³ugi Komunalne - 1 000 z³ i ZOKiS - 1 000 z³
III  m. -  nagroda rzeczowa o warto�ci 1 000 z³ - dla Szko³y
Podstawowej im. Kornela Makuszyñskiego w Klisinie,  która ze-
bra³a  1252,60kg/ 26 uczniów = 48,18 kg/ucz.
Fundatorem nagrody jest ZOKiS.
 IV m. - Zespó³ Szkó³ Specjalnych przy SOSW ul. Raciborska
19,  który zebra³ 1399,70  kg /50 uczniów =  28,00 kg kg/ucz.
V m. -  Publiczna Szko³a Podstawowa w Go³uszowicach ,  która
zebra³a  1323,00 kg /58 ucz. = 22,81 kg/ucz.
VI m. - Szko³a Podstawowa  nr 1  z Oddzia³ami Integracyjnymi
im. T. Ko�ciuszki, -  zebra³a 8971,50 kg /419 ucz. = 21,42 kg/ucz.
VII m. - Zespó³ Szkó³  im. Weteranów II Wojny �wiatowej w
Lisiêcicach zebra³  2050,12 kg /96 ucz. = 21,36 kg/ucz.
VIII m. - Szko³a Podstawowa  im. Marii Konopnickiej w Grobni-
kach, która zebra³a  355,24 kg /17 ucz. = 20,90 kg/ucz.
IX m. - Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II w Pietrowicach, Szko³a
Podstawowa która  zebra³a   1591,70 kg / 107 ucz. = 14,88 kg/ucz.
X- m. - Publiczne Gimnazjum Pietrowice, które  zebra³o   249,00kg
/22, ucz. = 11,32 kg/ucz.
XI m. - Zespó³ Szkó³  im. Weteranów II Wojny �wiatowej, Gim-
nazjum, Lisiêcice, które zebra³o  637,03 kg /65 ucz. = 9,80 kg/ucz.
XII m.- Szko³a Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka,  która
zebra³a  3637,80kg /395 ucz. = 9,21 kg/ucz.
XIII m. -Gimnazjum nr l zOddzia³ami Integracyjnymi im. M.
Sk³odowskiej- Curie, - zebra³o  1688,40kg /465 ucz. =3,63 kg/ucz.
XIV m. - Gimnazjum nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Jana
Kochanowskiego, - zebra³o  100,00kg /137 ucz. = 0,73 kg/ucz.
   W kategorii II  "najlepsza klasa w szkole" -  komisja przyzna-
³a 12 nagród w postaci:  dla miejsc I, II, III- przejazd autokarem na
dwudniow¹ wycieczkê krajoznawcz¹ w dowolne miejsce w Pol-
sce - fundatorem nagrody jest Spó³ka Przedsiêbiorstwo Komuni-
kacji Samochodowej w G³ubczycach -  dla pozosta³ych miejsc IV-
XIV przejazd autokarem na jednodniow¹ wycieczk¹  krajoznawcz¹
po terenie województwa opolskiego - fundatorem nagrody jest
Burmistrz G³ubczyc.
Nagrodzonymi klasami s¹:

I m. - Zespó³ Edukacyjno-Terapeutyczny z Gimnazjum  z   Ze-
spo³u  Szkó³ Specjalnych przy SOSW,  który zebra³  700 kg/5
ucz.= 140 kg/ucznia
II m.- klasa III ze Szko³y  Podstawowej   im. Kornela Makuszyñ-
skiego w Klisinie, która zebra³a  733,60kg/7 ucz. = 104,80 kg/ucz
III m.- klasa IIc  ze Szko³y Podstawowej  nr 1  z Oddzia³ami
Integracyjnymi im. Tadeusza Ko�ciuszki,  która zebra³a 1562,10
kg/16 ucz.= 97,64 kg/ucz.
IV m.- klasa II  Publicznego  Gimnazjum  w Bogdanowicach,
która zebra³a 927,36 kg /11 ucz. = 84,31 kg/ucz.
V m. -klasa  II z  Zespo³u  Szkó³ im. Jana Paw³a II w Pietrowi-
cach, Szko³a Podstawowa -  zebra³a  790 kg/15 ucz.= 52,67 kg/ucz
VI m. - ex aequo klasa I i IIa  z Zespo³u  Szkó³  im. Weteranów II
Wojny �wiatowej, Szko³a Podstawowa w Lisiêcicach, które ze-
bra³y po 1222,63 kg/24 ucz. = 50,95 kg/ucz.
VII m. - klasa  II  Publicznej  Szko³y  Podstawowej  w Go³uszowi-
cach, która zebra³a 436,50kg/9 ucz.= 48,50 kg/ucz.
VIII m. -  klasa III  Szko³y Podstawowej   im. Miko³aja Koperni-
ka  w Zopowych, która zebra³a  509,50 kg/11 ucz.=46,32 kg/ucz
IX m. - klasa IV c  Szko³y Podstawowej  nr 2 im. Janusza Kor-
czaka,  która zebra³a  1080 kg/26 ucz.= 41,54 kg/ucz.
X m. - klasa II  Szko³y Podstawowej   im. Marii Konopnickiej w
Grobnikach, która zebra³a  116 kg/4 ucz.= 29  kg/ucznia
XI m. - klasa I b  z Gimnazjum nr l z Oddzia³ami Integracyjnymi
im. Marii Sk³odowskiej- Curie, która zebra³a 487,20 kg/26 ucz.=
18,73 kg/ucz
XII m. - klasa I z Zespo³u Szkó³  im. Weteranów II Wojny �wia-
towej, Gimnazjum w Lisiêcicach,  która zebra³a 267,20 kg/24 ucz.=
11,14 kg/ucznia
XIII m. - klasa I z Publicznego  Gimnazjum w Pietrowicach,
która zebra³a 249,00 kg/23 ucz.= 10,83 kg/ucznia
XIV m. - kl. II c Gimnazjum nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi
im. Jana Kochanowskiego,- zebra³a 75 kg/30 ucz.= 2,50 kg/ucz
3. W kategorii III " najlepszy  uczeñ  w ka¿dej szkole"
 zostali  nagrodzeni trzej najlepsi  uczniowie z ka¿dej  szko³y,
którzy zebrali  najwiêksz¹ wagowo ilo�æ opakowañ z tworzyw
sztucznych - fundatorem nagród jest Burmistrz G³ubczyc, który
przeznaczy³ ³¹cznie na tê nagrodê kwotê 2 200 PLN .
Nagrodzonymi uczniami s¹ :
I Aleksandra Koziara  z kl.  IVc - 824,90 kg, II Mateusz Koziara z kl.
III b- 215 kg, III Damian Hauptman z kl. IIIa- 100 kg,  ze Szko³y
Podstawowej nr 2 ,
I Daniel Dziezok z kl. IV- 142 kg, II Pawe³ Janeta z kl. III - 120 kg,  III
Tomasz Ho³da z kl. II Gimn.- 110 kg z Zespo³u Szkó³ Specjalnych
przy SOSW  w G³ubczycach,
I Wiktoria Kaczmarek z kl. III- 229,90 kg, II Sara Tomczak z  kl. III-
215,90kg, III Kamil Kowalczyk z kl. III- 135 kg,   ze Szko³y  Podsta-
wowej  w Klisinie,
¢I ex aequo  Jakub Ratu� z kl. II -239,50 kg i Jakub Brewus z kl. IV
- 239,50 kg, II Sandra Knosala  z kl. II - 210 kg, III Dominik Ciemny
z kl. II -123 kg z Zespo³u  Szkó³ im. Jana Paw³a II w Pietrowicach
Szko³a Podstawowa,
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I Adam Antoszczyszyn z kl. III -265 kg, II Kamila Bednarczuk z kl.
III - 179 kg, III £ukasz Kêpa z kl. II- 135 kg ze Szko³y Podstawowej
I Marcel Jaworski z kl. IIa - 469,80 kg, II Damian Chort z kl. IV -
142,56, III Marcelina Kozyra z kl. Ia - 133,80 kg z  Zespo³u Szkó³
im. Weteranów II Wojny �wiatowej, SP w Lisiêcicach,
I Monika Maczuga z kl. Ib- 128,20 kg, II Kamil Skóra z kl. Ib - 92
kg, III Aron Szczypkowski  z kl. II e - 70,40 kg z Gimnazjum nr l
I Maciej Medyñski z kl. IIc - 32,50 kg, II Klaudia Sienkiewicz z kl.
III b-27 kg, III Weronika Strojny z kl. IIIa -13 kg z  Gimnazjum nr 2
I Rados³aw Tulej z kl. III  - 237,10 kg, II Pawe³ Biczak z kl. I  - 90 kg,
III Marta Smyka³a z kl. -II  76,86 kg z  Zespó³ Szkó³  im. Weteranów
II Wojny �wiatowej Gimnazjum w Lisiêcicach,
I Krystian Wolak z kl. I - 170 kg, II Oliwia Smo³ka z kl. I  - 30 kg,
III Mateusz Zapotoczny z kl. I - 14 kg z Publicznego Gimnazjum w
Pietrowicach,
I Magdalena Mika z kl. I - 391,14 kg, II Oliwia Kraft z kl. I - 250 kg,
III Karolina Madera z kl. II - 240 kg z Publicznego Gimnazjum  w
Bogdanowicach,
I Ma³gorzata Rydzak z kl. II - 201 kg, II Katarzyna Cichoñ z kl. III
- 194,50 kg, III Jacek Jurkiewicz  z kl. II - 114 kg z Publicznej Szko³y
Podstawowej w Go³uszowicach,
I Monika Siudmak z kl. III- 80 kg, II Dominik Hipnarowicz z kl. III
- 77 kg, III Damian Szarota z kl. II - 76 kg ze Szko³y Podstawowej
w  Grobnikach,
I Kamil Faryniak z kl. II c - 750 kg, II Aleksandra Wêgrzyn z kl. Ia-
550,90, III Tymoteusz Tobiasiñski z kl. Vb - 276 kg ze Szko³y
Podstawowej  nr 1,
4. W kategorii IV  - najlepsza szko³a,
nagrodzone zosta³y  trzy najlepsze szko³y, które zebra³y najwiêksz¹
wagowo ilo�æ makulatury przeliczonej w kilogramach na jednego
ucznia. Fundatorem nagród za zajêcie  pierwszych trzech miejsc
s¹ Us³ugi Komunalne Sp. z o.o. w G³ubczycach.
Nagrodzeni  zostali:
I  m.  - nagroda rzeczowa o warto�ci 2 000 z³  dla Zespo³u
Szkó³ im. Jana Paw³a II w Pietrowicach, Szko³a Podstawowa,
 który  zebra³   2922,00 kg / 107 ucz. = 27,31  kg/ucz,
 II  m. - nagroda rzeczowa o warto�ci  1 000 PLN dla Publicznej
Szko³y Podstawowej  im. Henryka Sienkiewicza w Go³uszowi-
cach, która zebra³a  1559 kg/ 58 ucz.= 26,88 kg/ucz,
 III  m. - nagroda rzeczowa o warto�ci  500 PLN dla Zespo³u
Edukacyjno-Terapeutycznego z Gimnazjum  przy   Zespole  Szkó³
Specjalnych przy SOS w G³ubczycach,   które zebra³o 991,90 kg/
50ucz.= 19,84 kg/ucz,
 IV m. dla Szko³y Podstawowej   w Zopowych, która zebra³a
282,30 kg : 29 uczniów = 9,74 kg/ucznia,
 V m. dla Szko³y  Podstawowej nr 2,  która zebra³a 2696,00 kg : 395
uczniów = 6,83 kg/ucz,
 VI m. dla Zespo³u Szkó³  im. Weteranów II Wojny �wiatowej,
Szko³a Podstawowa w Lisiêcicach, która zebra³a 94,00 kg : 96
uczniów = 0,98 kg/ucz,
VII miejsce dla Zespó³ Szkó³  im. Weteranów II Wojny �wiato-
wej, Gimnazjum w Lisiêcicach, które zebra³o 15,00 kg : 65 uczniów
= 0,23 kg/ucz
5. W kategorii V - najlepszy uczeñ w ka¿dej szkole,
  nagrodzeni wszyscy najlepsi uczniowie z ka¿dej szko³y. Nagro-
dy rzeczowe zosta³y przyznane  tylko  dla 8 uczniów, poniewa¿
tylko trzy szko³y zbiera³y opakowania  tetra pak . Fundatorem
nagród jest Burmistrz G³ubczyc, który przeznacza ³¹cznie na te
nagrodê kwotê  ok. 620 z³  z 2 000 z³ zaplanowanych.
Nagrodzonymi uczniami s¹:
 I Julia Bociek z kl. I - 44,50 kg , II-Konrad Trawiñski z kl. IV- 36,50
kg, III Dominika B³aszczok z kl. I - 31,50 kg  z Publicznej >>>>

>>>Szko³y Podstawowej  im. Henryka Sienkiewicza w Go³uszo-
wicach
 I Marta Zuchowska z kl. IV- 5 kg, II Dominik Grabowski z kl. I a-
4 kg, III Grzegorz Kurzpiot z kl.IIa - 3 kg z Zespo³u Szkó³, Szko³a
Podstawowa w Lisiêcicach,
 I Grzegorz Sawicki z kl. I - 4 kg z Zespo³u  Szkó³, Gimnazjum  w
Lisiêcicach,
 I Maciej Kaniowski z kl. VIa ze Szko³y Podstawowej  nr 1.
W zwi¹zku z tym, ¿e nie wszystkie dzieci w szko³ach zbiera³y
odpady z kategorii IV- zbiórka opakowañ  tetra pak,  to pozosta³e
�rodki przeznaczone na  nagrody  w tej kategorii tj. ok. 1380,00 z³
zostaj¹ przeznaczone na zwiêkszenie �rodków na  zakup nagród
w kategorii III. Nagrody zostan¹ zakupione przez Burmistrza G³ub-
czyc i przekazane dzieciom.
Wszystkie szko³y, najlepsze klasy i najlepsi uczniowie  bior¹cy
udzia³ w konkursie otrzymaj¹  dyplomy.
Nagrody g³ówne do uzgodnienia i odbioru u poszczególnych
fundatorów.
Oficjalne rozdanie dyplomów i nagród nast¹pi³o w dniu
15.06.2012r. w ramach obchodów DNI G£UBCZYC przed Ratu-
szem w G³ubczycach.
  Komisja w sk³adzie - 1. Jaros³aw Horodecki - Naczelnik Wydz.
Kom.-Inwest.-  Przewodnicz¹cy, 2. Agnieszka Fr¹czkowska-Psiuk-
Insp.Wydzia³u Kom.-Inwest.-Z-ca Przewodnicz¹cego, 3. Romu-
ald D¹browa - Inspektor Wydz. Komunalno -Inwestycyjnego -
cz³onek podsumowa³a 01.06.2012r. ilo�ci butelek z tworzyw sztucz-
nych, makulatury i opakowañ tetra pak  zebranych w poszcze-
gólnych szko³ach podstawowych i gimnazjalnych  od 1 wrze�nia
2011r. do 31 maja 2012r.
                                    Na podstawie protoko³u opr. Jan Wac

   W poprzednim kwietniowym wydaniu G³osu G³ubczyc wspo-
mnieli�my o zebraniach rocznych Wspólnot Mieszkaniowych.
Dzisiaj pragniemy przedstawiæ pañstwu nasze dzia³ania zwi¹zane
z realizacj¹ wniosków zg³aszanych na zebraniach. Wiele spraw
zosta³o za³atwionych "od rêki",takich które wymaga³y natych-
miastowej reakcji. Teraz nale¿a³oby siê skupiæ na wiêkszych re-
montach przeprowadzanych we Wspólnotach takich jak remon-
ty dachów, docieplenia oraz przede wszystkim jeste�my w trakcie
opracowywania dokumentacji na remont elementów konstruk-
cyjnych budynków. Od pocz¹tku nowego 2012 roku w �cis³ej
wspó³pracy z naszymi zarz¹dami przeprowadzili�my szereg dzia-
³añ zmierzaj¹cych do poprawy estetyki zewnêtrznej naszych
Wspólnot mamy tu na my�li elewacje budynków które s¹ ze-
wnêtrzn¹ wizytówk¹ wspólnot, czê�æ inwestycji ju¿ jest zakoñ-
czonych, czê�æ jest w trakcie opracowywania dokumentacji, rów-
nie¿ miasto zyska dziêki  nowym elementom estetycznym bowiem
na wizerunek miasta, na jego postrzeganie przez w³asnych miesz-
kañców i goszcz¹cych tutaj turystów, wp³ywa wiele elementów.
Jednym z nich jest bez w¹tpienia wra¿enie, jakie odnosi siê ogl¹-
daj¹c budynki.  Warto wiêc zwróciæ uwagê na konieczno�æ prze-
prowadzenia niezbêdnych remontów, w szczególno�ci ocieple-
nia budynków, co zgodne jest z nowymi przepisami prawa bu-
dowlanego i rozwi¹zaniami przyjêtymi w Unii Europejskiej. Dziêki
wspólnym wysi³kom, uczynimy nasze miasto piêkniejszym, a
mieszkañcom Wspólnot zapewnimy wy¿szy standard ¿ycia. Czê�æ
wspólnot podjê³a ju¿ ten wysi³ek w ci¹gu ostatniego roku � efekt
jest widoczny, a do�wiadczenia zachêcaj¹ce.

                                                 Maria Mañka

CO S£YCHAÆ W G£UBCZYCKIM
TBS-IE ..
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W III edycji konkursu przedszkola  zebra³y 14 929,98 kg bu-
telek z tworzyw sztucznych, 6054,50 kg makulatury, 130,20
kg opakowañ tetra pak .
1. W kategorii I  "najlepsze przedszkole " -  komisja przyzna³a
trzy nagrody dla przedszkoli, które zebra³y najwiêksz¹ wagowo
ilo�æ  butelek z tworzyw sztucznych przeliczonych w kg na jed-
nego przedszkolaka.(kg/prz.)
 I  m. - nagroda rzeczowa o warto�ci 3 000 z³  dla Oddzia³u
Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Go³u-
szowicach, który zebra³ 2327,00 kg/29 przedsz. = 80,25 kg/prz..
 II m. - nagroda rzeczowa o warto�ci 2 000 z³ dla Przedszkola Nr
2 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Kubusia Puchatka, które ze-
bra³o 5510,00 kg : 170 przedszkolaków = 32,42 kg/prz.
 III  m. -  nagroda rzeczowa o warto�ci 1 000 z³ dla Przedszkola
Nr 1 im. Marii Konopnickiej w G³ubczycach, które zebra³o 4547,85
kg : 145 przedszkolaków  = 31,37 kg/prz.
Fundatorem nagrody I, II, III jest ZOKiS.
 IV m. - Oddzia³ Przedszkolny przy Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a
II w Pietrowicach -  zebra³ 508,00 kg /25 przedsz. = 20,32 kg/prz.
 V m. - Oddzia³ Przedszkolny  przy Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Grobnikach,  który zebra³ 593,65 kg/ 50 przedsz.
= 11,88 kg/prz.
 VI m. - Przedszkole Nr 3 w G³ubczycach,  które zebra³o 1537,75
kg/ 175 przedsz.  =  8,79 kg/prz.
 VII m. - Oddzia³ Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im.
Miko³aja Kopernika  w Zopowych,  który zebra³  140,00 kg /21
przedszk. = 6,67 kg/prz.
VIII m. - Oddzia³  Przedszkolny przy Zespole Szkó³ im. Wetera-
nów II Wojny �wiatowej w Lisiêcicach,  który zebra³  300,38 kg /
52 przedszk. = 5,78 kg/prz.
 IX m. -   Przedszkole Nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Kubu-
sia Puchatka w G³ubczycach Sadach, które zebra³o  59 kg /25
przedszk. = 2,36 kg /prz.
2. W kategorii II " najlepszy  przedszkolak w przedszkolu " -
Nagrodzonych zostaje trzech najlepszych przedszkolaków z pla-
cówek, które zajê³y  miejsca I,II,III. Fundatorem nagród jest Bur-
mistrz G³ubczyc który przeznaczy³ na tê nagrodê 2 200 PLN .
Nagrodzonymi przedszkolakami s¹ :
 I Micha³ Bieleñ - 280 kg, II Judyta Wrotniewska 237 kg,
III Dominik £askawski - 201 kg z   Przedszkola Nr 1,
 I Mi³osz Farasiewicz - 691 kg, II Zuzanna Walaszczyk -  549 kg,
III Jagoda Janus - 372 kg z Przedszkola   Nr 2,
 I Wiktoria ̄ ynis - 213,20 kg, II Julia Antoszczyszyn 85,60 kg,
 III Martyna Niemczycka - 78,30 kg z Przedszkola Nr 3,
 I Agata B³aszczok 994 kg, II Mateusz Nawara 312 kg, III Marty-
na Pawlak - 152 kg z Oddzia³u Przedszkolnego przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Go³uszowicach,
 I Kacper Stecko - 106 kg, II £ukasz Czarnuch- 52 kg, III Karolina
Marciniszyn - 43 kg z Oddzia³u Przedszkolnego  przy Szkole
Podstawowej w Zopowych,
 I Mateusz �wierc - 110,98  kg, II Maciej Kozyra 94,80 kg,
 III Dominika Sawicka- 81,06 kg  z Oddzia³u  Przedszkolnego przy
Zespole Szkó³  w Lisiêcicach, ex aequo  I Jakub Sobieszczañski-
28,4 kg i Marcel Kadeka³a - 28,4  kg  z  Przedszkola Nr 2
 w G³ubczycach Sadach,
 I Agnieszka Baczyñska- 92,60 kg, II Zuzanna Mu³yk 91 kg,
III Patryk Hipnarowicz - 69 kg z  Oddzia³u Przedszkolnego  przy
Szkole Podstawowej w Grobnikach,

 IV EDYCJA  KONKURSU "ZBIERAMY BATERIE, BUTELKI  Z  TWORZYW
SZTUCZNYCH ORAZ MAKULATURÊ I OPAKOWANIA TETRA PAK

W PRZEDSZKOLACH"
 I Aleksandra Mróz - 194 kg, II Fabian Olszan - 129 kg, III Marta
U�ci³o - 53 kg  z Oddzia³u Przedszkolnego przy Zespole  Szkó³
im. Jana Paw³a II w Pietrowicach.
3. W kategorii III - najlepsze przedszkole, nagrodzone  zosta³y
trzy  najlepsze przedszkola poniewa¿  tylko trzy przedszkola
zbiera³y odpady z kategorii III.
Nagrodami s¹:
 I  m.  - nagroda rzeczowa o warto�ci 2 000 z³  dla Oddzia³u
Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Go³u-
szowicach , który zebra³ 2113,00 kg /29 przedsz. = 72,87 kg maku-
latury w przeliczeniu na jednego przedszkolaka.
Fundatorem nagrody jest Burmistrz G³ubczyc
 II m.  - nagroda rzeczowa o warto�ci  1 000 PLN dla Przedszko-
la Nr 2 ,  które zebra³o 2441,50 kg : 170 przedszkolaków  = 14,37 kg
makulatury  w przeliczeniu na jednego przedszkolaka.
 III m. - nagroda rzeczowa o warto�ci 500 PLN dla Przedszkola Nr
1, które zebra³o 1500,00kg : 145 przedszkolaków  = 10,34 kg
Fundatorem nagrody II i III jest ZOKiS.
4. W kategorii IV- najlepszy przedszkolak  nagrodzonych tyl-
ko 10 przedszkolaków   z trzech przedszkoli, poniewa¿ tylko te
przedszkola  bra³y udzia³ w kategorii IV tj. zbiera³y opakowania
tetra pak.  Nagrodami s¹:   nagrody rzeczowe dla trzech najlep-
szych przedszkolaków z ka¿dego przedszkola bior¹cego udzia³
w kategorii IV.
Fundatorem nagród jest Burmistrz G³ubczyc, który przeznacza
³¹cznie na te nagrody kwotê  oko³o  790  PLN  z 2 000 z³ zaplano-
wanych na te nagrody.
Nagrodzonymi przedszkolakami s¹ :
 I Martyna Pawlak 29 kg, II Julia Szuszkowska -16 kg, III Tomek
Jurkiewicz - 14,50 kg z Oddzia³u Przedszkolnego przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Go³uszowicach,
 I Oliwier Wolny - 11 kg, II Jagoda Janus - 8 kg, III Adam Ma³ko
- 4 kg z Przedszkola Nr 2  w G³ubczycach,
 I Judyta Wrotniewska - 9,20 kg, II Julia Mazur - 7 kg, III egzekwo
Dominik £askawski -5 kg Julia Kopczyñska-5kg z Przedszkola Nr 1
W zwi¹zku z tym, ¿e nie wszystkie dzieci w przedszkolach zbiera-
³y odpady z kategorii IV- zbiórka opakowañ  tetra pak,  to pozo-
sta³e �rodki przeznaczone na nagrody w tej kategorii  tj. ok. 1210
z³, zostaj¹ przeznaczone na nagrody dla przedszkolaków, które
zajê³y  kolejne miejsca w kategorii III i IV.
Nagrody zakupione przez Burmistrza G³ubczyc i rozdzielono na
poszczególne placówki, celem przekazania przedszkolakom.
Wszystkie przedszkola  i najlepsze przedszkolaki bior¹ce udzia³
w konkursie otrzymaj¹  dyplomy.
Oficjalne rozdanie dyplomów i nagród nast¹pi³o w dniu
15.06.2012r. przed Ratuszem w G³ubczycach podczas inaugura-
cji DNI G£UBCZYC 2012
Komisja w sk³adzie:
1. Jaros³aw Horodecki - Naczelnik Wydz. Komunal.-Inwest.-
Przewodnicz¹cy, 2. Agnieszka Fr¹czkowska-Psiuk-Insp.Wydzia³u
Komunal.-Inwest.-Z-ca Przewodnicz¹cego, 3. Romuald D¹bro-
wa - Inspektor Wydz. Komunalno -Inwestycyjnego - cz³onek
podsumowa³a  01.06.2012r.  ilo�ci butelek z tworzyw sztucznych,
makulatury i opakowañ tetra pak  zebranych w poszczególnych
przedszkolach  od 1 wrze�nia 2011r. do 31 maja 2012r. i przeliczy-
³a zebrane ilo�ci w kilogramach na jednego przedszkolaka
                                   sNa podstawie protoko³u opr. Jan Wac
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UCZNIOWIE PSP
W GO£USZOWICACH

 W PA£ACU PREZYDENCKIM�
    31 maja 2012 roku uczniowie PSP w Go³uszowicach z opiekunami
wyruszyli na dwudniow¹ wycieczkê do stolicy.
   Pierwszego dnia wizyty w Warszawie wycieczkowicze zwiedzili jedn¹ z
najnowocze�niejszych europejskich instytucji ukazuj¹cych zwi¹zek nauki
z kultur¹ i codzienno�ci¹, jak¹ jest Centrum Nauki Kopernik. Mogli tam
samodzielnie przeprowadzaæ do�wiadczenia i eksperymenty naukowe,
obejrzeæ planetarium oraz wystawy dotycz¹ce ró¿nych tematów, jak np.
"�wiat w ruchu", czy "Cz³owiek i �rodowisko". Nastêpnie udali siê do

Letniej Rezy-
dencji króla
Stan is ³awa
A u g u s t a
z w a n e j
£azienkami
Królewskimi,
gdzie znaj-
duj¹ siê za-
bytkowe bu-
dynki pa³aco-
we, rze�by,
pomniki oraz
przepiêkne
ogrody. W

tym dniu mogli te¿ podziwiaæ panoramê Starego Miasta, nowoczesn¹ za-
budowê w centrum i wspania³y Stadion Narodowy - co na tydzieñ przed
Euro 2012 stanowi³o nie lada atrakcjê. Wielkim prze¿yciem dla uczniów
by³a wizyta w Pa³acu Prezydenckim 1 czerwca, w dniu ich �wiêta, który na
co dzieñ jest niedostêpny dla zwiedzaj¹cych. Z okazji Dnia Dziecka czeka-
³o tam  na nich wiele atrakcji: m.in. zabawy, warsztaty, zwiedzanie poszcze-
gólnych sal w budynku oraz pyszne smako³yki. Dla ka¿dego dziecka prze-
widziany by³ te¿ drobny upominek od Pary Prezydenckiej w postaci pa-
mi¹tkowego folderu wraz z ¿yczeniami i zdjêciem Anny i Bronis³awa Ko-
morowskich. Poniewa¿ Para Prezydencka ze wzglêdu na wcze�niejsze zo-
bowi¹zania nie mog³a osobi�cie tego dnia spotkaæ siê z dzieæmi, na telebi-
mie ustawionym w Sali Kolumnowej mog³y one ogl¹daæ ¿yczenia od Pañ-
stwa Komorowskich. We wspólnym �wiêtowaniu wziê³y udzia³ dzieci z
ca³ej Polski. W tym dniu uczniowie z PSP w Go³uszowicach zwiedzili te¿
ko�ció³ �w. Stanis³awa Kostki, przy którym znajduje siê nagrobek ks. Jerze-
go Popie³uszki,  Muzeum Wojska Polskiego, Pa³ac Kultury i Nauki, a tak¿e
dzia³aj¹ce w nim Muzeum Techniki, gdzie mogli zobaczyæ kolekcjê motocy-
kli, odbiorników radiowych, mechanizmów graj¹cych, sprzêtów górniczych,
sprzêtów gospodarstwa domowego i inne ciekawe eksponaty.
     Na koniec na zwiedzaj¹cych czeka³a niespodzianka - wjazd na wyso-
ko�æ 114  metrów, gdzie mie�ci siê Taras Widokowy, z którego mo¿na
by³o podziwiaæ najodleglejsze zak¹tki Warszawy. Go�ci wwo¿¹ tam no-
woczesne windy, a widok z takiej odleg³o�ci zapiera dech w piersiach.
Zwiedzaj¹cy udali siê tak¿e na Plac Zamkowy, gdzie mogli obejrzeæ prze-
piêkne stare kamienice, Zamek Królewski i pomnik króla Zygmunta III
Wazy. Wizytê w stolicy dope³ni³ przejazd autokarem najbardziej znanymi
ulicami miasta, podczas którego pani przewodnik opowiedzia³a wiele cie-
kawostek dotycz¹cych Warszawy na przestrzeni wieków.  Wizyta w sto-
licy wywar³a na wszystkich uczestnikach ogromne wra¿enie. Dzieci zwie-
dzi³y i obejrza³y wiele ciekawych miejsc i chc¹ tu powróciæ w przysz³o�ci.
Po tak ogromnej dawce wiedzy i niezwyk³ych prze¿yciach wycieczkowi-
cze w pó�nych godzinach wieczornych wrócili do szarej rzeczywisto�ci.
O wspania³ych chwilach spêdzonych w stolicy bêd¹ im z pewno�ci¹
przypominaæ zrobione zdjêcia i zakupione pami¹tki.
                                                                                        Agata Czarnecka

1 VI to dzieñ szczególnie wyczekiwany przez  dzieci.
W tym roku by³ on jednak owiany tajemnic¹ do ostat-
niej chwili.
        Uda³o siê utrzymaæ w tajemnicy niespodziankê, jak¹
przygotowali nauczyciele dla swoich uczniów. ̄ mudne
popo³udniowe ( a raczej wieczorne) próby, w pustej szko-
le i przy zamkniêtych drzwiach, przynios³y oczekiwany
efekt - rado�æ i rozbawienie na twarzach dzieci.
Uczniowie w tym dniu przyszli do szko³y bez tornistrów.
Ju¿ przy wej�ciu zostali poinformowani, ¿e spotykamy

siê na hali gimnastycznej.  I tu ju¿ czeka³a na nich nie-
spodzianka. Hala gimnastyczna nie by³a hal¹ gimna-
styczn¹, tylko  komnat¹ tronow¹ królewskiego zamku.
Na �rodku wisia³ potê¿ny , kryszta³owy ¿yrandol,  z boku
- zdobione lustra i   �wieczniki, a  obok tron dla króla,
królowej i ich syna - nieudacznika, który szuka³ ¿ony.   I
nie by³oby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, ¿e w role
tych bajkowych postaci wcielili siê nasi nauczyciele!

Powa¿ni  nauczyciele ! W tym dniu byli jednak inni. Pani
od polskiego, pani od matematyki, pani od przyrody,
pan od muzyki, pan od wf, i panie    i panowie ucz¹cy
innych przedmiotów doskonale sprawdzili siê w powie-
rzonych im rolach. Nad ca³o�ci¹ przedstawienia czuwa³
nasz nieoceniony re¿yser - pan Waldek Lankauf.
�wietna muzyka, scenografia i rewelacyjne kostiumy z³o-
¿y³y siê na ca³o�æ prze�miesznego przedstawienia. G³o-
�ny �miech dzieciaków by³o s³ychaæ raz po raz , gdy na
salê wchodzi³y kolejne kandydatki do królewskiej rêki :
Kandydatka Ruda, Kandydatka Blondyna, Kandydat-
ka Gruba, Kandydatka Strojnisia. A na tronie siedzia³
Niezdecydowany Królewicz w objêciach >> (dok. str.10)

�WIÊTO DZIECI
W SZKOLE

PODSTAWOWEJ NR 2
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Przedszkole nr 2 w G³ubczycach po raz szósty porwa³o
t³umy dzieci do sportowej rywalizacji.
26 maja 2012 roku na sali ZOKiS odby³a siê VI Olimpiada
Bezpiecznego Przedszkolaka.

W dniu tym
do wspólnej
rywalizacji
wstawi³y siê
w s z y s t k i e
grupy z na-
szego przed-
szkola oraz
zaproszeni
g o � c i e :
przedszkolaki
z Przedszkoli
nr 1 i 3, z

Grobnik, z  Zopowych, z Przedszkola nr 2 w Zdzieszowi-
cach, dru¿yna  absolwentów  przedszkoli z Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego,  a tak¿e s³u¿by mundurowez G³ubczyc i Raci-
borza, z którymi od lat wspó³pracuje nasze przedszkole.
Olimpiada,  jak co roku rozpoczê³a siê uroczystym przemar-
szem wszystkich uczestników, tego dnia jednak, ze wzglêdu
na wa¿n¹ datê (26 maj), zamiast tradycyjnie od�piewaæ hymn
naszego przedszkola, wszyscy z serdecznymi u�miechami
na twarzach od�piewali�my "STO LAT" wszystkim mamom.
 Mali i duzi sportowcy wziêli  udzia³ w wielu  zabawnych

konkurencjach, ta-
kich jak "Wy�cig
czarownic na mio-
t³ach", "Skoki na
pi³kach kangur-
kach", "Wy�cigi
¯uczków", "Wy-
�cigi narciarskie",
"Skoki w wor-
kach", "Bieg w
spodenkach taty",
"Czo³ganie siê

przez tunel" oraz "Wy�cigi samochodowe". By³o przy tym
du¿o �miechu i rado�ci, a nastrój ten u�wietnia³y dopingu-
j¹ce okrzyki zalewaj¹ce nas z trybun. Ostatni¹ konkurencj¹
by³o "Przeci¹ganie liny na weso³o", w której to po przeciwnych
stronach liny stanêli mundurowi i panie z przedszkoli. Dziêki
du¿emu dopingowi ze strony przedszkolaczków dru¿yna mun-
durowych zosta³a "przeci¹gniêta" przez panie na drug¹ stronê
sali.  Zmagania olimpijskie uatrakcyjnia³y wystêpy artystyczne w
wykonaniu Natalii Kawa oraz zespo³u ,,Hawajki" ze SP nr 2.
W przedszkolu ruch jest czym� naturalnym, dzieci w tym
wieku nie trzeba zachêcaæ do zabaw ruchowych, nasi mali
zawodnicy przystêpowali wiêc do ka¿dej konkurencji z en-
tuzjazmem i zapa³em, choæ i po twarzach starszych uczestni-
ków te¿ by³o widaæ, ¿e czerpi¹ z tego du¿o frajdy. Po wy-
czerpuj¹cych zmaganiach ale przede wszystkim weso³ej za-
bawie wszyscy uczestnicy otrzymali z³ote medale, a ka¿da
dru¿yna dosta³a pami¹tkowe statuetki oraz dyplomy. Oczy-
wi�cie nie zabrak³o te¿ "s³odkiego poczêstunku".
                            Magdalena  Szafrañska  Przedszkole nr 2

VI OLIMPIADA
 BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLAKA

G£UBCZYCE - ROCKENHAUSEN
      Wspó³praca G³ubczyc i niemieckiego Rockenhausen do niedaw-
na  opiera³a siê na filarach  politycznym - samorz¹dy gmin i o�wiato-
wym - gimnazjum i liceum. Od dwu lat wspó³pracê wspiera trzeci filar
- wspó³praca rodzin, a zanosi siê, ¿e bêdzie jeszcze czwarty - wspó³-
praca instytucji opieki spo³ecznej. Organizacj¹ wymiany rodzin zajê-
³y siê Stowarzyszenia Miast Partnerskich, którymi kieruj¹ Boles³aw
Buniak i Christian Angne  W ub. roku go�cili�my grup¹ g³ubczyckich
rodzin w Rockenhausen  w tym w ramach rewan¿u wizytê w G³ubczy-
cach z³o¿y³y rodziny które nas przyjmowa³y. Nasi go�cie ¿yczyli so-
bie, by w programie pobytu w G³ubczycach przewidzieæ mo¿liwo�æ
poznania w naszej gminie  organizacjê i formy opieki spo³ecznej nad
osobami starszymi, niepe³nosprawnymi fizycznie i psychicznie. St¹d
pierwsz¹ wizytê z³o¿yli w Domu Opieki Spo³ecznej w Klisinie. Tam te¿
nast¹pi³o pierwsze  spotkanie z polskimi rodzinami.  Go�cie serdecz-
nie przyjêci przez dyrekcjê - Ma³gorzatê Krywko -Trznadel  i Micha³a
Dobrowolskiego - z uznaniem odnie�li siê do informacji o formach
pracy, rehabilitacji osób wymagaj¹cych ca³odobowej opieki ofero-
wanej przez DPS   oraz o systemu  organizacyjnego w naszym  powie-
cie, a tak¿e  warunków bytowych, standardu obiektu i otoczenia.
Potwierdzono propozycjê wspó³pracy, wymiany do�wiadczeñ i do-
robku przez tego typu instytucje. Na zakoñczenie wizyty  go�cie
otrzymali piêkne upominki wykonane przez podopiecznych DPS w
ramach zajêæ rehabilitacyjnych.
    Go�cie spotykaj¹c siê z pracownikami i pensjonariuszami �rodowi-
skowego Domu Samopomocy w Nowych Go³uszowicach,  poznali
te¿ bezpo�rednio pracê z podopiecznymi którzy  przebywaj¹ tu od
poniedzia³ku do pi¹tku dowo¿eni codziennie. Domem kieruje Bo¿ena
Zimny z do�wiadczonym personelem, który prowadzi rehabilitacjê
osób przewlekle psychicznie chorych, upo�ledzonych  umys³owo i
wykazuj¹cych  przewlek³e zaburzenia czynno�ci psychicznych.
   Niedzielê go�cie spêdzili wspólnie z polskimi rodzinami które orga-
nizowa³y indywidualnie czas w ramach wspólnych zainteresowañ,
wspólne obiady lub wyjazdy w ciekawe miejsca. Wiêkszo�æ go�ci po
raz pierwszy bawi³a w Polsce. Wieczorem odby³o siê spotkanie inte-
gracyjne w Hotelu Domino po³¹czone z degustacj¹ polskich potraw,
wspólnym �piewaniem, tañcami i zabaw¹ przy zespole AGE. Ponie-
dzia³ek przeznaczono na spotkanie  go�ci i cz³onków Stowarzyszenia
z w³adzami samorz¹dowymi w Urzêdzie Miejskim i poznawaniu gminy
W czasie spotkania pad³y deklaracje poszerzenia  wspó³pracy i wy-
miany do�wiadczeñ, symboliczna wymiana pami¹tek, na jego zakoñ-
czenie upamiêtniono wizytê rodzin miasta partnerskiego posadze-
niem w parku miejskim  dêbu "Rockenhausen". Potem wspólnie zwie-
dzano Oczyszczalniê �cieków G³ubczyckich Wodoci¹gów i Kanaliza-
cji oraz dwie firmy produkcyjne powsta³e od  podstaw w okresie
transformacji ustrojowej w Polsce -  Toskê wchodz¹c¹ w sk³ad fran-
cuskiej  Grupy Bongrain  oraz firmê Galmet. W obu firmach szefowie
osobi�cie  przyjêli go�ci i zapoznawali ze skomplikowanymi techno-
logiami. Obie firmy wzbudza³y podziw i uznanie za dynamiczny roz-
wój, nowoczesne technologie i rozmach jaki osi¹gnê³y w tak krótkim
czasie. Zwiedzanie koñczy³o siê poczêstunkiem i wrêczeniem souwe-
nirów.  Nie sposób by³o nie zaprosiæ go�ci do odbudowanego ratu-
sza,  by pokazaæ zbiory Powiatowego Muzeum Ziemi G³ubczyckiej.
Jego eksponaty ilustruj¹ losy tej ziemi od czasów celtyckich po burz-
liwy wiek XX . £¹cz¹ historiê lokaln¹, kresow¹ i II wojny �wiatowej.
Dzieñ zakoñczy³o wieczorne spotkanie  po¿egnalne, wzajemne po-
dziêkowania i wymiana pami¹tek. Przygotowany program wizyty za-
k³ada³ przybli¿enie rodzinom niemieckim nie tylko naszej gminy ale i
fragmentu Polski, st¹d pomys³ wyjazdu na jeden dzieñ  do Wroc³awia
by pokazaæ go�ciom Panoramê Rac³awick¹, Rynek, Stare Miasto,
Uniwersytet ze wspania³¹ aul¹  Leopoldina oraz  stadion Euro 2012.
                                                                                       Jan Wac
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XIII Ogólnopolski Turniej Pi³ki No¿nej
17-20.05.2012 w £odzi odby³y siê
XIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Pi³ki No¿nej 11-osobowej.
 Dru¿yna województwa opolskiego sk³ada³a siê z najlepszych
pi³karzy Specjalnych O�rodków Szkolno Wychowawczych z
G³ubczyc, Le�nicy,  Kad³uba, Kêdzierzyna Ko�la, Strzelec Op.i
Opola. Nasz¹ szko³ê reprezentowali Sebastian Wilczyñski, Alek-
sander Gelber oraz Pawe³ £azuta.
   Po przyje�dzie na miejsce zostali�my zakwaterowani w hotelu
BOSS w centrum £odzi. Wieczorem udali�my siê na plac cen-
trum handlowego Manufaktura w £odzi. Centrum jest jednym z
wiêkszych w europie, znajduje siê tam blisko 240 sklepów naj-
bardziej znanych marek na �wiecie. Tam odby³o siê uroczyste
otwarcie mistrzostw.

 Podczas czwartkowej
uroczysto�ci otwarcia,
a tak¿e podczas ca³e-
go turnieju obecni
byli: Bogus³aw Ga³¹z-
ka - dyrektor general-
ny  Stowarzyszenia
Olimpiad Specjalnych
Polska, Witold Stêpieñ
- marsza³ek wojewódz-

twa ³ódzkiego, Tomasz Zabielski - pe³nomocnik PZPN ds.
uczniowskich klubów sportowych, Marcin Animucki - cz³onek
zarz¹du Ekstrakasa SA, Roman Kosecki i Cezary Pazura - amba-
sadorzy projektu spo³ecznego UEFA Euro 2012 Respect Inclu-
sion Showcase Poland. Micha³ Listkiewicz koordynator UEFA
ds. Euro 2012.
  W ³ódzkim turnieju wziê³o udzia³ 16 dru¿yn z 12 Oddzia³ów Re-
gionalnych Olimpiad Specjalnych, w których zagra³o 256 zawod-
ników, wspieranych przez 64 trenerów oraz 60 wolontariuszy.
   Od pi¹tku do niedzieli doje¿d¿ali�my do Centrum Sportu i Re-
kreacji Ptak (Gutów Ma³y) w którym znajdowa³y siê trzy boiska
pi³karskie.

  Nasza reprezentacja podzielona by³a na dwie dru¿yny Opol-
skie 1 i  Opolskie 2. Turniej rozpocz¹³ siê grami obserwowanymi
po których dru¿yny trafia³y do grup. Trzeba przyznaæ i¿ pogoda
wcale nie u³atwia³a zawodnikom w poruszaniu siê po boisku i po
kilku minutach ka¿dy by³ wykoñczony. Mecze nie by³y ³atwe i
ka¿de zdobycie bramki przychodzi³o niezmiernie trudno.
  Nasi reprezentanci walczyli bardzo dzielnie do samego koñca
zdobywaj¹c III miejsce Opolskie 1 oraz IV miejsce Opolskie 2
XIII Ogólnopolskich Mistrzostw Pi³ki No¿nej 11-osobowej.
Mimo i¿ nie uda³o siê zdobyæ tego upragnionego pierwszego
miejsca i tak wracali�my dumni do domu, bo ka¿dy pamiêta s³o-
wa przysiêgi, któr¹ powtarza siê przed ka¿dymi mistrzostwami
"Pragnê zwyciê¿yæ, lecz je�li nie bêdê móg³ zwyciê¿yæ, niech
bêdê dzielny w swym wysi³ku". Opiekê nad zawodnikami spra-
wowa³ ni¿ej podpisany  nauczyciel wychowania fizycznego

Tomasz Kiszczyk

    W niedzielne popo³udnie  10. czerwca  w Domu Dziecka w
Krasnym Polu odby³y siê uroczyste obchody  Dnia Dziecka.
Impreza zosta³a zorganizowana przez dyrektora Domu Dziec-
ka  Agnieszkê Klein wspólnie z so³tysem  so³ectwa Mokre
Wie�  Jackiem Potwor¹ dla dzieci z Domu Dziecka i Interwen-
cyjnej Filii �Gniazdo� w G³ubczycach, a tak¿e dzieci  z   miej-
scowo�ci Mokre Wie� i Równe.
       Uroczysto�æ, obecno�ci¹  u�wietnili: burmistrz G³ubczyc  Jan
Krówka, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk,
cz³onek Zarz¹du Powiatu S³awomir  Musia³, dyrektor Zespo³u
Szkó³ w Pietrowicach, Radny Powiatu  Bogdan Kulik, kierownik

Powia towego
Centrum Pomocy
Rodzinie  Iwona
Kuliñska, Radni
Gminy Adam Le-
liñski,  Stanis³aw
Dru¿yñski, Kazi-
mierz Cisowski,
Ks. Proboszcz
Parafii Równe
Krzysztof  Cie-
�lak, Jan Wac �
red. G³osu G³ub-
czyc.Wiceprze-
wodnicz¹ca Rady Powiatu
Maria Farasiewicz,przy-
wioz³a niespodziankê dla
dzieci w postaci  kabareto-
wych wystêpów Zespo³u
Tradycja. By³y te¿ wspól-
ne zabawy, konkursy z na-
grodami, tañce a wszystko
z powodu deszczu odby-
wa³o siê w  �wietlicy. By³
te¿ smaczny poczêstunek.
    Szczególne podziêkowania dyrektor Domu Dziecka  sk³ada
so³tysowi so³ectwa Mokre Wie� Jackowi Potwora i  radnemu
gminy  Adamowi Leliñskiemu za  wspania³¹  inicjatywê i  g³êbo-
kie  zaanga¿owanie  w przygotowaniu imprezy oraz  zespo³owi
muzycznemu, w sk³adzie: Beata Krzaczkowska, S³awomir Mu-
sia³,  Jerzy Plotnik za wyj¹tkow¹,  muzyczn¹ ucztê dla cia³a i
ducha , która dostarczy³a wszystkim uczestnikom rado�ci u�mie-
chów i rumieñców na twarzy.

DZIEÑ DZIECKA
W DOMU DZIECKA
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  OD¯YWIAMY SIÊ  ZDROWO
   Zdrowie jest jednym z podstawowych warunków maj¹cych wp³yw
na efekty pracy ka¿dego cz³owieka. Na nasze zdrowie ma wp³yw
wiele ró¿norodnych czynników. Jednym  z podstawowych czynni-
ków, od których zale¿y nasze zdrowie jest w³a�ciwe od¿ywianie.
    W roku szkolnym 2011/2012 miêdzy innymi wokó³ tego tema-

tu skupi³y
siê dzia³a-
nia w za-
k r e s i e
promocji
zd rowia
realizowa-
ne w Szko-
le Podsta-
wowej nr
2 im. Janu-
sza Kor-
czaka . W
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niach tych uczestniczy³a ca³a spo³eczno�æ szkolna (uczniowie,
rodzice, nauczyciele, inni pracownicy szko³y). W ramach dzia-
³añ zwi¹zanych  z kszta³towaniem w³a�ciwych nawyków ¿ywie-
niowych uczniów dzieci wziê³y udzia³ w akcji "Tydzieñ Chleba
na Zakwasie". Nasi uczniowie obejrzeli wystawê "Tydzieñ ̄ yt-
niego Chleba w Szkole" przygotowan¹ przez Zespó³ Szkó³ Cen-
trum Kszta³cenia Rolniczego im. W³adys³awa Szafera. Pod kie-
runkiem nauczycieli:  Danuty Pyrczak, Marzeny Ró¿nickiej-
�wiercz i  Barbary Wojciechowskiej wykonali wypieki z ciasta
chlebowego i masy solnej, które mo¿na by³o obejrzeæ na wysta-
wie szkolnej po�wiêconej tematowi chleba. Kolejne dzia³ania
zwi¹zane z kszta³towaniem w³a�ciwych nawyków ¿ywieniowych
w�ród uczniów podjêto podczas akcji "�niadanie daje moc".
Uczniowie klas I-III oraz klasa IVb w ramach zajêæ z wycho-
wawc¹ przygotowywali w szkole drugie �niadanie. Dzieci bar-
dzo siê stara³y, aby ich posi³ek nie tylko by³ zdrowy, ale równie¿
estetycznie podany. Kanapki wygl¹da³y bardzo apetycznie i sma-
kowa³y wy�mienicie.
   Nastêpnym krokiem w kszta³towaniu w³a�ciwych nawyków
¿ywieniowych by³y zajêcia zwi¹zane z tym tematem przeprowa-
dzone przez wychowawców w klasach I-VI. Wychowawcy klas
tematykê zdrowego od¿ywiania poruszali równie¿ na spotka-
niach   z rodzicami. Do wspó³pracy zaprosili�my równie¿
przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dy-
rektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej -  mgr Alina
Mazur-Ciapa podczas zebrania z rodzicami w sposób ciekawy i
szczegó³owy omówi³a temat dotycz¹cy w³a�ciwego od¿ywiania.
       W ramach zorganizowanego w naszej szkole Tygodnia Zdro-
wego Od¿ywiania  uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w spotka-
niu, na które przybyli przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego w
Opolu w osobach: Aleksandra Kubicka,  Piotr Wargacki oraz
przedstawiciele Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej  w osobach:
Alina Mazur-Ciapa, Joanna Zagwocka. Na tym spotkaniu pani
Joanna Zagwocka omówi³a zasady prawid³owego od¿ywiania
dzieci w wieku szkolnym. Potem odby³ siê konkurs ze znajomo-
�ci zasad w³a�ciwego od¿ywiania. Uczestnicy konkursu otrzy-
mali nagrody ufundowane przez Agencjê Rynku Rolnego w
Opolu. Klasy I-II w ramach Tygodnia Zdrowego Od¿ywiania
wziê³y udzia³ w apelu przygotowanym przez uczniów klas trze-
cich pod kierunkiem nauczycieli: Anety Walidudy, Marzeny
Ró¿nickiej- �wiercz i Barbary Wojciechowskiej. Na apelu tym

równie¿ go�ci³a dyrektor Stacji Sanitarno Epidemiologicznej  -
Alina Mazur-Ciapa. Tydzieñ Zdrowego Od¿ywiania w naszej
szkole obfitowa³ w ró¿norodne konkursy zwi¹zane z tematem
od¿ywiania  i  zdrowia.
  W klasach I odby³ siê konkurs plastyczny pod has³em "Jedz
to, co zdrowe", przygotowany przez nauczycielki: Bogus³awê
Kaczmar i Danutê Pyrczak.  Pierwsze miejsce zdoby³a Maria
Kopyto, drugie zajê³y: Martyna Chojdys, Agata Pyrczak, trzecie
zdoby³a Karolina Zapotoczna. W klasach II i III odby³ siê kon-
kurs "Album o zdrowym od¿ywianiu", przygotowany przez pa-
nie: Danutê Zapotoczn¹, Barbarê Wojciechowsk¹ i Anetê Wali-
dudê. Zwyciêzcami zostali uczniowie: Maja Or³owska, Emilia
Kucharczyk, Amelia Mikler, Alicja Kinal, Karolina D¹browa,
Micha³ Chojdys. W tym konkursie by³o równie¿ wiele prac wy-
ró¿nionych. W klasach I-III odby³ siê równie¿ konkurs pod ha-
s³em "Najciekawsza zdrowa sa³atka", który zorganizowa³y:  Ka-
tarzyna Drzewicka- So³tys z Samorz¹dem Uczniowskim,  Danuta
Zapotoczna i  Józefa Pietryk. W sk³ad komisji oceniaj¹cych sa-
³atki weszli: dyrektor szko³y -  Halina Tokar, przedstawiciele Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej   Alina Mazur - Cia-
pa, Joanna Zagwocka, przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego
w Opolu:  Aleksandra Kubicka i  Piotr Wargacki, pielêgniarka
szkolna -  Danuta Zapotoczna, intendentka szkolna - Józefa Pie-
tryk, przedstawiciele Samorz¹du Uczniowskiego: Katarzyna Pod-
górska i Kamila Tarnawska oraz nauczyciele: Helena Korus i
Barbara Wojciechowska. Mimo tak licznego sk³adu komisja mia-
³a du¿e trudno�ci z wy³onieniem najciekawszych prac. Sa³atki
by³y kolorowe, wspaniale udekorowane, pachn¹ce i bardzo
smaczne. Ciekawe by³y równie¿ nazwy tych sa³atek. "Sa³atka z
myszk¹", "Ananas", "Owocowe szaleñstwo", "Sa³atka  z ¿abk¹",
"Owocowa wyspa"- to tylko niektóre z nazw sa³atek. Choæ nie
by³o ³atwo, to jednak komisja musia³a wytypowaæ zwyciêzców.
Miejsce pierwsze zdoby³a sa³atka "Ananas" Aleksandry Ptak -
kl.IIIa, miejsce drugie przyznano dla "Sa³atki pekiñskiej", któr¹
przygotowa³a klasa Ic, miejsce trzecie zdoby³a "Sa³atka z myszk¹",
przygotowana przez Ameliê Mikler, Kingê Mamczur i Milenê

Chodynieck¹ z klasy IIc. By³o tez wiele sa³atek wyró¿nionych.
W  klasach IV- VI odby³y siê równie¿ konkursy. W konkursie na
logo szko³y promuj¹cej zdrowie, który zorganizowa³a pedagog
szkolny-  Barbara Janicka oraz nauczycielki: Danuta Pyrczak i
Barbara Wojciechowska I miejsce zdoby³a praca Dominiki Kac-
perek i Wiktorii Fulneczek, II miejsce otrzyma³a praca Agaty Si-
wiec, a III zajê³a praca Kamili Krawiec. W konkursie poetyckim
pod has³em "Produkty mleczne s¹ zdrowe" , przygotowanym
przez nauczycielki:  Alicjê Dobrowolsk¹,  Ma³gorzatê Szymczy-
nê    Ewê £obodê I miejsce zdoby³a Alicja �wiercz. W tym kon-
kursie wyró¿niono te¿ prace Dominiki Ha³adus i  Agnieszki Sob-
ków. Nauczycielki:  El¿bieta Tanta³a i  Danuta Pyrczak zorganizo-
wa³y równie¿ konkurs na najciekawszy strój "Witaminki", w któ-
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rym wyró¿niono prace uczennic: Karoliny Jó¿efowskiej, Kata-
rzyny Rzym, Krystyny Siudmak, Laury Chudy, Marty Indziniak i
Judyty Bia³ek. Pani Katarzyna Drzewicka-So³tys wraz z Samorz¹-
dem Uczniowskim zorganizowa³a równie¿ konkurs dla klas I- VI
podczas którego w ci¹gu tygodnia uczniowie mieli ka¿dego dnia
przynosiæ do szko³y wskazany zdrowy produkt spo¿ywczy. By³
dzieñ jogurtu, dzieñ pieczywa razowego, dzieñ soku owocowe-
go, dzieñ warzywny i dzieñ owocowy. Zwyciêzcami w tym kon-
kursie zosta³y klasy I b (wychowawca -Beata Liphardt)  i Vb
(wychowawca - Sylwia Bartosiewicz). Nagrody rzeczowe dla lau-
reatów konkursów zosta³y ufundowane przez: Radê Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 2 , Agencjê Rynku Rolnego w Opo-
lu, Okrêgow¹ Spó³dzielniê Mleczarsk¹    w G³ubczycach i Mle-
czarniê "Turek" w G³ubczycach. Serdecznie dziêkujemy wszyst-
kim zak³adom i firmom, które wspar³y nasze dzia³ania zwi¹zane z
kszta³towaniem w³a�ciwych nawyków ¿ywieniowych uczniów.
Podczas Tygodnia Zdrowego Od¿ywiania mo¿na by³o w naszej
szkole obejrzeæ wystawê ksi¹¿ek i publikacji na temat zdrowia i
zdrowego od¿ywiania, przygotowan¹ przez: p. Helenê Korus i p.
Ewê Cierpia³. Pani Barbara Wojciechowska przygotowa³a pokon-
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stycznych uczniów pod has³em "Jedz to co zdrowe".  Na koryta-
rzu szkolnym przygotowano gazetki na temat zasad w³a�ciwego
od¿ywiania  ( Katarzyna Drzewicka- So³tys,  Samorz¹d Uczniow-
ski,  Barbara Wojciechowska,   Marta Kaczorowska). W szkole
rozwieszono plakaty zwi¹zane z tematem zdrowego od¿ywiania
przygotowane przez pana Paw³a Indziniaka i Samorz¹d Uczniow-
ski. Pani Danuta Pyrczak wykona³a na korytarzu szkolnym prze-
strzenn¹ piramidê zdrowia, wykorzystuj¹c przyniesione przez
uczniów warzywa, owoce oraz opakowania po ró¿nych produk-
tach spo¿ywczych. W organizacjê Tygodnia Zdrowego Od¿y-
wiania w³¹czyli siê równie¿ pracownicy sto³ówki szkolnej oraz
sklepiku szkolnego poprzez serwowanie w tych dniach zdrowych
produktów (jogurty, owoce, soki owocowe, pieczywo razowe,
sa³atki warzywne).
Mówi¹c o zdrowym od¿ywianiu nie mo¿na pomin¹æ kwestii zwi¹-
zanej z piciem odpowiednich napojów. Dnia 22 marca zosta³ og³o-
szony �wiatowym Dniem Wody. W tym dniu umie�cili�my na
korytarzach szko³y wiele ciekawych informacji na temat wody i
jej znaczenia w ¿yciu cz³owieka. Zwrócili�my równie¿ uwagê na
temat dotycz¹cy oszczêdzania wody.
Mamy nadziejê, ¿e podjête przez nas dzia³ania korzystnie wp³yn¹
na kszta³towanie siê w³a�ciwych nawyków ¿ywieniowych na-
szych wychowanków. Wiemy jednak, ¿e to w du¿ej mierze zale¿y
od rodziców i ich nawyków ¿ywieniowych. Dlatego zapraszamy
wszystkich rodziców do wspólnej pracy w tym zakresie.

                                              Barbara Wojciechowska

O CZESKO-POLSKIM FILMIE RAZ JESZCZE
  W Kinie Centrum MOK w G³ubczycach odby³a siê projekcja
zapowiadanego wcze�niej przez TV G³-ce czesko-polskiego fil-
mu "�wiêtokradztwo" w re¿yserii Tomasza Kleina- studenta
Akademii Filmowej w Pradze. W�ród zgromadzonych na wi-
downi zasiedli m³odzi filmowcy jak i odtwórcy poszczególnych
ról- mieszkañcy Ziemi G³ubczyckiej-Ryszard Brzeziñski z Piel-
grzymowa,  Halina Cykowska z Równego, ks. proboszcz Krzysz-
tof Cie�lak- proboszcz  parafii Równe czy Alina Piêciak z teatru
TRADYCJA ZSM. Po projekcji wiceprzewodnicz¹ca Rady Po-
wiaty Maria Farasiewicz wespó³ z przewodnicz¹cym Rady Miej-
skiej Kazimierzem Naumczykiem wrêczy³a re¿yserowi, producent-
ce i monta¿y�cie filmu symboliczne kwiaty i pami¹tkê. Nie zabrak³o
tak¿e podziêkowañ i upominków dla aktorów.
  Film ten opowiada o problemach mieszkañców pogranicza,
dotyka wzajemnego stosunku Czechów i Polaków, a przede
wszystkim pokazuje ró¿nice o pojmowaniu religii i wiary.
  "�wiêtokradztwo"  by³o emitowane podczas Festiwalu Filmo-
wego "Kino bez granic" w  Czeskim Cieszynie. Realizowane w
miejscowo�ciach Równe, Pielgrzymów, Gadzowice, Osoblaha,
G³ubczyce ma dla naszego regionu charakter promocyjny.
                                                                          Gra¿yna Zaworska

>>> dok ze str.6   Królowej Matki i Króla Ojca.  Prze�mieszne
stroje nauczycieli - szyte specjalnie na tê okazjê, oraz wspania³e
dodatkii rekwizyty,  potêgowa³y rozbawienie widowni. Przed-
stawienie zakoñczy³o siê szczê�liwie. Królewicz znalaz³ wybrankê
serca - Pannê Dyskotekówkê, by³o huczne weselisko ( petardy
i rakietki wystrzeli³y w górê setki ma³ych serduszek) i ¿yli d³ugo
i szczê�liwie. A potem gromkie brawa jako zap³ata od dzieci.
Pó�niej  by³ jeszcze wystêp ma³ych, roztañczonych "Hawajek"
i weso³a piosenka w wykonaniu  naszej Grupy Teatralnej"
Ku(o)rczaki" .  Po programie artystycznym wszyscy  z komnaty
królewskiego zamku przenie�li siê do sal lekcyjnych. Tam od-
bywa³y siê zajêcia z wychowawcami. Uczniowie z poszczegól-
nych klas wykonali na du¿ych kartonach pracê zespo³ow¹ pt.
"Dziecko". Technika pracy  dowolna. By³y wiêc wyklejanki,
wydzieranki, farby, kredki... Gotowe prace zosta³y wyekspono-
wane na korytarzach szkolnych. W przerwie w pracy na dzieci
czeka³ pyszny poczêstunek w sto³ówce szkolnej - kie³baska z
grilla, soczki i s³odko�ci.  A wszystko to dziêki naszym sponso-
rom.  W  organizacji tego  dnia  pomagali nam: O�rodek Szkole-
nia Kierowców  " Robert"-  Pan Robert Olszowy, Przedsiêbior-
stwo Robót In¿ynieryjnych - Pan Adrian B¹k, Piekarnia - Ciast-
karnia " Prassol" - Pani Ewa Prassol, Firma " Kajtek" - Pan
Zygmunt Kaczorowski.    Pó�niej przyszed³ czas na konkurencje
sportowe. Dla klas 6 by³ " Rambit". Tutaj liczy³a siê nie tylko
szybko�æ i zwinno�æ, ale tak¿e m¹dra g³owa, bo pytañ teore-
tycznych z ró¿nych dziedzin nie brakowa³o.  Dla klas 1-3 konku-
rencje sportowe przygotowano na weso³o. Nazwy konkurencji
mówi³y same za siebie. By³y : "Siedmiomilowe buty", "Galoty
Asterixa", i "Weso³e koszule".  Klasy 4 i5 walczy³y miêdzy sob¹
na : "Skoki na uszatkach", "Przeci¹ganie liny"  i Skoki w wor-
kach". W miêdzyczasie by³o artystyczne malowanie twarzy. Na
parterze otwarta by³a za� kawiarenka szkolna w której za sym-
boliczn¹ z³otówkê mo¿na by³o kupiæ pyszne swojskie wypieki. I
choæ pogoda w tym dniu nie dopisa³a i wszystkie atrakcje prze-
niesione zosta³y  do budynku szkolnego, to i tak ten dzieñ by³
dla dzieci piêkny, kolorowy i najlepszy.
                                                   Marzena Ró¿nicka - �wiercz
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 "SYCKA SE WOM ZYCOM"
IV WOJEWÓDZKI PRZEGL¥D

POEZJI I PIE�NI B£. JANA PAW£A II
    Przegl¹d Poezji i Pie�ni Jana Paw³a II "Syæka se Wom zy-
com" corocznie cieszy siê du¿ym zainteresowaniem dzieci,
m³odzie¿y i zatacza coraz wiêksze krêgi w�ród m³odych ludzi.
W bie¿¹cym roku odby³ siê po raz czwarty.
  Finansowany  by³ ze �rodków Urzêdu Marsza³kowskiego i Ku-

ratorium O�wiaty w Opolu, Starostwa Powiatowego w G³ubczy-
cach, Zarz¹du Regionu NSZZ "Solidarno�æ" �l¹ska Opolskie-
go, Miejskiego O�rodka Kultur w G³ubczycach  a patronat ho-
norowy sprawowali Metropolita Krakowski Kardyna³ Stanis³aw

Dziwisz, Marsza³ek Województwa Opolskiego Józef Sebesta,
Opolski Kurator O�wiaty Pani Halina Bilik. Organizatorami byli:
Miejski O�rodek Kultury i Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II w Pie-
trowicach.
"Syæka se Wom zycom" odby³ siê w miesi¹cu urodzin B³ogo-
s³awionego Jana Paw³a II  w dniach 11-12 maja i mia³ na celu promo-
wanie, propagowanie poezji o wysokich walorach moralnych i ar-
tystycznych, po�wiêconej Ojcu �wiêtemu b³. Janowi Paw³owi II.
Inspirowanie m³odych talentów do twórczych poszukiwañ w dzie-
dzinie poezji i muzyki. Integrowanie �rodowisk zwi¹zanych z osob¹
b³. Jana Paw³a II. Upamiêtnianie rocznicy urodzin Jana Paw³a II.
W przegl¹dzie udzia³ wziê³o 69 wykonawców ze szkó³ podsta-
wowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych i odbywa³ siê w

dwóch kategoriach: recytacji i poezji �piewanej. 11 maja w Miej-
skim O�rodku Kultury w G³ubczycach odby³y siê eliminacje.
Poziom by³ bardzo wysoki i wyrównany. Jury na czele z Ks. prof.
Grzegorzem Po¿niakiem, wy³onili najlepszych, którzy zakwalifi-
kowali siê do Gali Fina³owej, która odby³a siê w dniu 12 maja     w
Zespole Szkó³ im. Jana Paw³a II w Pietrowicach i by³a poprze-
dzona Msz¹ �w.
   Po przywitaniu zapro-
szonych go�ci, uczest-
ników i widzów dyrek-
tor Bogdan Kulik od-
czyta³ list Metropolity
Krakowskiego Kardy-
na³a Stanis³awa Dziwi-
sza oraz Opolskiego
Kuratora O�wiaty Ha-
liny Bilik skierowany do
organizatorów i wyko-
nawców przegl¹du. Na
koncert fina³owy przy-
by³ przyjaciel i kolega Papie¿a Eugeniusz Mróz...
   Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe, a w dniu 18
maja w ramach jeszcze jednej nagrody wyjechali bezp³atnie do
Wadowic do miejsca urodzin b³. Jana Paw³a II "gdzie wszystko
siê zaczê³o"
Jury w sk³adzie
Ks. prof. Grzegorz Po�niak, Jerzy Dêbina, Marek Wi�niewski.
przyzna³o nastêpuj¹ce nagrody w kategoriach:

 - poezja �piewana
 Szko³y Podstawowe
I  m. Kamila Proæ ZS Pietrowice
II m. Maciej Albert ZS Pietrowice
III m. Anna Jakubczyk PSP Januszkowice
Wyró¿nienie Zespó³ "Nambik" PSP Kietrz
Szko³y Gimnazjalne
I  m. Magdalena Gumienna PG Pietrowice
II m. Karolina Cybulska Parafia Równe
III m. Marcin Kaniowski MOK G³ubczyce
Szko³y Ponadgimnazjalne
I  m. Anna i Ma³gorzata Bonk II LO Kêdzierzyn -Ko�le
II m. Filip Trela LO Otmuchów
II m. Daniel Kêdzierski MOK G³ubczyce
III m. Iwona Halikowska ZSM G³ubczyce

   Kategoria - recytacja
 Szko³y Podstawowe
I  miejsce Justyna Katolik PSP Kietrz
II miejsce Zuzanna Wieczosek SP W³odzienin
III miejsce Anna Ralko PSP Januszkowice
Szko³y Gimnazjalne
I  miejsce Paulina Fitzoñ PG  Baborów
II miejsce Karolina Nocek PG Zdzieszowice
III miejsce Nicola Junka PG nr 1 G³ubczyce
Wyró¿nienie Anna P³aczek PG Baborów
Szko³y Ponadgimnazjalne
I  miejsce Monika Sabatowicz ZSM G³ubczyce
II miejsce Karolina Bonk II LO K -Ko�le
III miejsce Anna Bonk II LO K -Ko�le
                        Nauczyciel Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a II
                        w Pietrowicach   Anna Sarota - Borszowska
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G£UBCZYCZANIE NA SZLAKU SANKTUARIÓW  MARYJNYCH  EUROPY
    W dniach 11-23 maja uczestniczy³am w pielgrzymce zorga-
nizowanej przez brata Paw³a z g³ubczyckiego klasztoru oo
Franciszkanów. Na pielgrzymim szlaku docierali�my do miejsc
u�wiêconych i otoczonych wielowiekowym kultem.
    W sanktuariach zwi¹zanych z objawieniami Matki Bo¿ej pa-
trzyli�my na Jej wizerunek i ws³uchiwali�my siê w s³owa, które
kierowa³a do ludzi, w ró¿nych czasach. O radosne i owocne piel-
grzymowanie zadbali nasi niezrównani opiekunowie: brat Pawe³
i ojciec Nikodem  z K³odzka. Dziêkujemy im za wspólnie spêdzo-
ny czas pe³en wra¿eñ i fantastycznej atmosfery. Mijaj¹ kolejne
dni, Za nami pozosta³o miasteczko Marktl am Inn, miejsce uro-
dzenia Benedykta XVI . Po¿egnali�my £askaw¹  Matkê z bawar-
skiego Altotting, Czarn¹ Madonnê z Einsiedeln w Szwajcarii.
Zmierzamy do mojego upragnione-
go "zak¹tka"  La Salette we Francji.
(foto obok)Objawienie mia³o miejsce
a Alpach, niedaleko wioski  La Salet-
te, na wysoko�ci 1800m, w sobotê
19 wrze�nia  1846r. Pastuszkowie
Melania i Maksymie zobaczyli
piêkn¹ postaæ kobiety. Maryja zakry-
wa³a twarz d³oñmi i p³aka³a. Za po-
�rednictwem dzieci przekaza³a �wia-
tu swoje orêdzie. Wezwa³a ludzi do
nawrócenia i pokuty. La Salette jest
jednym z najpiêkniejszych sanktu-
ariów maryjnych na �wiecie. Maje-
statyczne góry i piêkno przyrody zapieraj¹ dech w piersiach. Nic
tu cz³owieka nie rozprasza. Jest spokojnie i cicho. Mo¿na zatopiæ
siê w modlitwie. Chcia³abym tu jeszcze powróciæ.
 Do najbardziej znanych sanktuariów nale¿¹ Lourdes i Fatima, któ-
re znacznie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹. Lourdes ma bogatsze tradycje
pielgrzymkowe. Zyskuje s³awê najwiêkszego na �wiecie sanktu-
arium chorych. Natomiast Fatima jest spokojniejsza, panuje atmos-
fera i nastrój modlitewny. To znakomicie widaæ  podczas wieczorne-
go ró¿añca, który odmawiany jest  prawie we wszystkich jêzykach
�wiata. Warto zatrzymaæ siê w tych miejscach nieco d³u¿ej.
 Lourdes, niewielkie miasteczko w Pirenejach. Pierwsze kroki kie-
rujemy do Groty Massabielskiej, niszy skalnej figur¹ Niepokala-
nej. Powy¿ej groty wznosi siê okaza³a dwupoziomowa bazylika
po�wiêcona Matce Bo¿ej . W tym miejscu 11 lutego 1858 r. Ber-
nadecie Soubirous Pani objawi³a swe imiê "Jestem Niepokalane
Poczêcie"  Widaæ t³umy rozmodlonych pielgrzymów. Z groty
wyp³ywa �ród³o odkryte przez Bernadettê na poplecenie Maryi.
�ród³o sta³o siê znakiem wizji w Lourdes. Przy kranach do któ-
rych doprowadzono wodê widnieje napis: "Umyjcie wasz¹ twarz
i pro�cie Boga, by oczy�ci³ wasze serca". Jest to zwyczajna woda
górska, kryszta³owo czysta. Jej cudotwórcza moc pochodzi od
Matki Bo¿ej, wspomaganej wiar¹ ludzi korzystaj¹cych ze �ród³a.
Zwraca uwagê ogromna liczba chorych. Lekcewa¿eni czêsto przez
ludzi zdrowych, tutaj s¹ otoczeni opiek¹ i szacunkiem. Z powag¹
i godno�ci¹ jad¹ na wózkach na czele ka¿dej procesji  To ich
kap³an b³ogos³awi Naj�wiêtszym Sakramentem na zakoñczenie
procesji eucharystycznej. Ka¿dego dnia odbywa siê jeszcze pro-
cesja ró¿añcowa- zwana procesj¹ �wiat³a. Oko³o 20.30 zapalaj¹
siê p³omyki �wiec. W ró¿nych jêzykach odmawiany jest ró¿a-
niec. Rozlega siê �piew pie�ni "Po górach dolinach" na "Ale
Maryja" wiruj¹ podniesione przez p¹tników lampiony.
 Jeszcze k¹piel w wodzie z cudownego �ród³a. D³ugo oczekiwali-
�my na swoj¹ kolejkê, daj¹c pierwszeñstwo chorym . Czas up³y-

wa³ na modlitwie i �piewie. By³o to niezapomniane prze¿ycie,
trudne do wyra¿enia w s³owach.
 Zbli¿amy siê do Matki Bo¿ej w Fatimie. Ju¿ z daleka wita nas
smuk³a wie¿a Bazyliki Ró¿añcowej w miejscu objawieñ. To tutaj
13 maja 1917 r0ku ukaza³a siê trójce pastuszków Piêkna Pani, a
ju¿ 13 pa�dziernika tego samego roku przes³awny "cud s³oñca"
potwierdzi³ autentyczno�æ Jej objawieñ. Podziwiali�my rozleg³y
wznosz¹cy siê ku bazylice plac, na który wylegaj¹ s³ynne fatim-
skie procesje ró¿añcowe, ze �wiecami.
Nieco na uboczu placu usytuowana jest Kaplica Objawieñ z
figur¹ Matki Boskiej . W tym wizerunku oddaje jej ho³d ca³y
�wiat. "Matko, trzymasz w rêku ró¿aniec, a wiêc chcesz nas
pouczyæ, ¿e w modlitwie ró¿añcowej tkwi si³a do przezwyciê¿a-

nia wszelkich trudno�ci". Na placu droga
pokutna jest wyg³adzona kolanami piel-
grzymów. Poranna Msza �w. odprawiona
przez ojca Nikodema, w kaplicy, u stóp Mat-
ki Bo¿ej, koñczy nasz pobyt w Cora da Iria.
Za pierwsz¹ �wi¹tyniê maryjn¹  na �wiecie
uwa¿a siê Bazylikê Matki Bo¿ej na kolum-
nie - Santa Maria del Pilar w Saragossie.
�w. Jakub, ewangelizuj¹c Hiszpaniê mia³
wizjê Matki Boskiej niesionej na s³upie przez
anio³y. Wed³ug tradycji, to ten sam s³up, któ-
ry znajduje siê w bazylice. W centrum na
jaspisowej kolumnie stoi Madonna z Dzie-
ci¹tkiem. Madonna del Pilar jest patronk¹

�wiata hiszpañskiego, uwielbiana w Ameryce po³udniowej.
Jej �wiêto 12 pa�dziernika jest �wiêtem narodowym Hiszpanii.
Dalsza nasza droga prowadzi do Santiago de Compostela. Sank-
tuarium �w, Jakuba Aposto³a i Mêczennika nawiedzaj¹ wierni z
ca³ego �wiata. Szlakami, zwanymi drogami �w, Jakuba - camino -
zd¹¿a ka¿dego roku rzesza pieszych p¹tników. Na tê wêdrówkê
wyruszaj¹ indywidualnie lub w ma³ych grupkach. Ich znakiem
rozpoznawczym jest muszla.  Do grobu �w. Jakuba pragnie do-
trzeæ ka¿dy pielgrzym. W krypcie bazyliki w srebrnym Sarkofagu
znajduj¹ siê jego relikwie. Oddaj¹c cze�æ �w. Aposto³owi, dziêku-
jemy za  przebyt¹ drogê, prosimy o jego opiekê i wyjednanie ³ask.
 Woja¿uj¹c po Hiszpanii zahaczyli�my równie¿ o jej stolicê
Madryt. Zwiedzili�my m.in. Pa³ac  Królewski, katedrê, klasztor
Wcielenia Pañskiego. Urzek³a nas jednak Barcelona, która ma
dla turysty mnóstwo atrakcji, choæby wspania³e budowle An-
tonio Gaudiego. Najbardziej znane dzie³o tego genialnego ar-
chitekta to Sagrada Familia czyli ko�ció³  �w. Rodziny. Jego
budowa trwa ju¿ przesz³o 100 lat. Nie jest znany nawet przybli-
¿ony termin jej ukoñczenia. Op³acana jest ze sk³adek wiernych.
We wnêtrzu m.in. gotowy jest o³tarz g³ówny. 7. listopada 2010r.
Benedykt XVI  konsekrowa³ ko�ció³ i nada³ mu tytu³ Bazyliki
Mniejszej. Nie mo¿na te¿ zapominaæ o bardzo popularnym �w.
Antonim, na którego �lady natrafili�my. Lizbona jest Jego ro-
dzinnym miastem. W katedrze �w. Antoniego znajdujê fragment
domu, w którym siê urodzi³. Portugalczycy kochaj¹ swojego
�wiêtego i otaczaj¹ go wielkim kultem. Pielgrzymkê zakoñczyli-
�my u �w. Antoniego, ale ju¿ w Padwie. We wspania³ej bazylice
uczcili�my jego relikwie, odwiedzili�my grób. Po¿egnali�my   �w.
Antoniego msz¹ �w. Pielgrzymka jeszcze siê nie skoñczy³a. Bê-
dzie do mnie wracaæ, ale ju¿ na spokojnie, bez szalonego tempa
i przejechanych kilometrów. Wspominaæ bêdê miejsca i zwi¹za-
ne z nimi wydarzenia, spotkania, ale nade wszystko wewnêtrzne
doznania.                                                       Irena Kubiñska
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Ju¿ po raz czwarty odby³a siê edycja konkursu pod nazw¹ "Korzenie wielu
g³ubczyczan s¹ na Kresach". M³odzie¿ z gimnazjów i szkó³ ponadgimna-
zjanych ca³ego powiatu mia³a za zadanie przygotowaæ wypracowanie na pod-
stawie relacji naocznych �wiadków historii - swoich krewnych oraz  znajo-
mych wywodz¹cych siê z terenów Kresów Wschodnich.
   Uroczyste podsumowanie i rozstrzy-
gniêcie konkursu odby³o siê 23 maja w
czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w G³ubczycach. Pomys³odawc¹ i
koordynatorem konkursu jest Katarzyna
Maler, historyczka zajmuj¹ca siê dziejami
G³ubczyc z wieloletnim sta¿em pracy w
szko³ach ponadgimnazjalnych. Zespó³
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych im. Adama
Mickiewicza, w  którym obecnie uczy, jest
organizatorem konkursu przy wspó³pra-
cy z Miejsk¹ i Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ oraz Powiatowym Muzeum Ziemi
G³ubczyckiej. Celem konkursu jest przede wszystkim poznanie historii i kul-
tury kresowej na podstawie relacji ustnej i zredagowanie wypracowania, a
tak¿e wdro¿enie uczniów do pracy badawczej poprzez samodzielne wyszuki-
wanie informatorów, przeprowadzenie wywiadu, zbieranie materia³u ilustra-
cyjnego i prezentacjê efektów swojej pracy. Wypracowania ocenia³a komisja
konkursowa w sk³adzie: Jan Wac (redaktor naczelny "G³osu G³ubczyc", prze-
wodnicz¹cy komisji), Edward Wo³oszyn (prezes g³ubczyckiego oddzia³u Sto-
warzyszenia Mi³o�ników Lwowa i Kresów Po³udniowo - Wschodnich), Anna
Dudek (emerytowana nauczycielka historii), Jolanta Górak (kierowniczka Miej-
skiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w G³ubczycach), Barbara Piechaczek
(dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi G³ubczyckiej), Barbara Górnicka (wie-
loletnia przewodnicz¹ca Ko³a Naukowego Folklorystów Uniwersytetu Opol-
skiego, doktorantka nauk humanistycznych zajmuj¹ca siê badaniem folkloru
kresowego w subregionie g³ubczyckim).
    W konkursie wziê³o udzia³ 19 osób. Komisja zwraca³a uwagê na warto�æ
merytoryczn¹ prac i szczegó³owo�æ opisu, a w dalszej kolejno�ci na stylisty-
kê i estetykê tekstu. Atutem by³ tak¿e zaprezentowany materia³ ilustracyjny -
dokumenty, mapy i zdjêcia. Nagrody
ksi¹¿kowe - albumy ufundowane
przez Starostwo Powiatow,  MOK,  a
tak¿e Stowarzyszenie Mi³o�ników
Muzeum i Ziemi G³ubczyckiej - w ka-
tegorii szkó³ gimnazjalnych otrzyma-
li: 1. miejsce - Aleksandra Tarnowska,
2. m. - Anna P³aczek, 3. m.- Natalia
Smoliniec; w kategorii szkó³ ponad-
gimnazjalnych: 1. m. - Tomasz Tanta-
³a, 2. m. - Pawe³ Bednarski, 3. m. - Na-
talia Gê�la. Przyznano tak¿e wyró¿-
nienia Paulinie Fitzoñ i Annie Szczer-
baty. By³y to albumy o G³ubczycach ufundowane przez Jana Krówkê, burmi-
strza G³ubczyc. Dodatkow¹ nagrodê wrêczy³ Edward Wo³oszyn w imieniu
g³ubczyckich Kresowiaków. Otrzyma³a j¹ Natalia Gê�la za udzia³ we wszyst-
kich czterech edycjach konkursu, co by³o powodem wzruszenia i rado�ci
Anny Dudek, jej nauczycielki historii.
  Komisja wysoko oceni³a zaanga¿owanie m³odzie¿y oraz poziom prac kon-
kursowych i zwróci³a siê z podziêkowaniami do nauczycieli. Opiekê nad lau-
reatami sprawowali: Bo¿ena Bensz (ZS Baborów), Stanis³awa Wiciak ( ZSO
G³ubczyce), Tomasz Kaliwoda (ZSM G³ubczyce), Katarzyna Jasiñska - Kali-
woda (ZSO) i Renata Korus (ZSR CKU). Du¿¹ zas³ugê w sukcesie m³odzie¿y
maj¹ tak¿e Kresowiacy, którzy chcieli podzieliæ siê swoimi wspomnieniami.
Wszystkim jeszcze raz dziêkujemy i zapraszamy do udzia³u w kolejnej edycji
konkursu za rok.                                                            Barbara Górnicka

M£ODZIE¯ NA TROPIE SWOICH KORZENIZ KOMENDY
POWIATOWEJ  POLICJI
  25.06.2012 r patrol Policji zatrzyma³ poszukiwane-
go przez  S¹d Rodzinny w G³ubczycach mê¿czyznê
w celu doprowadzenia na rozprawê.
  25.06.2012 r patrol Policji zatrzyma³ i doprowadzi³
20 - letniego mê¿czyznê poszukiwanego przez S¹d
Rejonowy w G³ubczycach.
  26.06.2012 r patrol Policji zatrzyma³  i doprowadzi³
do Zak³adu Karnego  poszukiwanego 19 -letniego
mieszkañca pow. g³ubczyckiego.
 24.06.2012r w Kietrzu dwóch n/n sprawców pobi-
³o dwóch mieszkañców Kietrza. Poszkodowani do-
znali obra¿eñ cia³a. Postêpowanie prowadzi KP w
Kietrzu.
 28.06.2012r  mieszkaniec G³ubczyc ujawni³ dwa po-
ciski z II Wojny �wiatowej. Pociski zosta³y zabezpie-
czone przez patrol saperski z Gliwic.
 29.06.2012r  w G³ubczycach na ul. Wroc³awskiej
 61 - letni mê¿czyzna kieruj¹c samochodem osobo-
wym zas³ab³ i zjecha³ na pobocze uderzaj¹c w przy-
dro¿n¹ lampê.
 29/30.06.2012r w G³ubczycach w godzinach wie-
czorowo - nocnych n/n sprawca wycinaj¹c otwór w
blaszanej �cianie w³ama³ siê do kiosku handlowego z
którego skrad³ artyku³y spo¿ywcze. Postêpowanie
prowadzi KPP G³ubczyce. Straty 1,0 tys z³.
 30.06.2012r ze Szpitala w Branicach wysz³a na prze-
pustkê i do chwili obecnej nie powróci³a 34 letnia
pensjonariuszka (zamieszka³a na sta³e w powiecie
Kluczbork ).Nie nawi¹za³a tak¿e kontaktu z persone-
lem Szpitala. Rysopis : Wzrost oko³o 168 cm, szczu-
p³ej budowy cia³a, w³osy krótkie ciemne blond. Ubra-
na by³a w niebieskie d¿insowe krótkie spodenki oraz
jasny sweter. Kobieta choruje na schizofreniê, jest
osob¹ komunikatywn¹ zdoln¹ do samodzielnej eg-
zystencji. Sprawê poszukiwawcz¹ prowadzi KPP w
G³ubczycach.
 01.07.2012r n/n sprawca w G³ubczycach na ul. Fa-
brycznej z klatki schodowej skrad³ rower. Postêpo-
wanie prowadzi KPP G³ubczyce.
  W minionym tygodniu dosz³o do 8 kolizji drogo-
wych w których nikt nie dozna³ obra¿eñ cia³a.
  W minionym okresie policjanci zatrzymali  6 kieruj¹-
cych rowerami. W ci¹gu tylko weekendu policjanci
zatrzymali 4 nietrze�wych rowerzystów tj.
- 29.06.2012r - �ciborzyce Wielkie godz.11:10 /0,29
mg/l/ 38 letni mieszkaniec pow. G³ubczyce. Kierowa³
rowerem po drodze publicznej. Postêpowanie pro-
wadzi KP Kietrz.
- 30.06.2012r - G³ubczyce ul. Wroc³awska 04:15 /
1,00 mg/l/ 22letni mieszkaniec pow. G³ubczyce. Kie-
rowa³ rowerem po drodze publicznej. Postêpowanie
prowadzi KPP G³ubczyce.
-30.06.2012r Kietrz ul. Wojska Polskiego 17:50 /0,14
mg/l/ 40 letni mieszkaniec pow. G³ubczyce. Kierowa³
rowerem po drodze publicznej. Postêpowanie pro-
wadzi KPP G³ubczyce.
  Opracowa³: Oficer ds. Prasowo- Informacyjnych
         Komendy Powiatowej Policji w G³ubczycach
                                   m³. asp. Wojciech Nowakowski



W okresie od 21 maja do 3 czerwca 2012 r. zanotowa³a 10
zdarzeñ i by³y to 3 po¿ary oraz 7 miejscowych zagro¿eñ.
27 maja w G³ubczycach na ul. Wa³owej samochód osobo-
wy Daewoo Tico uderzy³ w budynek. W poje�dzie nie by³o
osób poszkodowanych, a na miejscu by³ ju¿ ZRM, który
udziela³ pierwszej pomocy medycznej kerowcy. Stra¿acy za-
bezpieczyli teren, a nastêpnie od³¹czyli pr¹d od akumulato-
ra i usunêli p³yny oraz pozosta³o�ci z rozbitego auta.
30 maja o godz. 15:13 w Ciermiêcicach dosz³o do po¿aru na
s t r y c h u
w opuszczonym
budynku gospo-
darczym. Stra¿a-
cy w aparatach
powietrznych
weszli do �rodka
i ugasili po¿ar.
Po ugaszeniu

po¿aru wnê-
trze budynku
zosta³o oddy-
mione i do-
k³adnie prze-
s z u k a n e .
P r z y c z y n a
po¿aru nie zo-
sta³a ustalo-
na.

2 czerwca o godz. 14:57 dy¿urny otrzyma³ zg³oszenie o praw-
dopodobnych zw³okach na strychu w miejscowo�ci Brani-
ce. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stra¿acy uzyskali po-
twierdzenie tej informacji od obecnego ju¿ na miejscu patrolu
policji. Po otwarciu drzwi na poddasze i przeszukaniu po-
mieszczeñ znaleziono zw³oki w stanie rozk³adu. Poinformo-
wano prokuratora i zadysponowano na miejsce pracowni-
ków zak³adu pogrzebowego.

W ostatnim czasie odwiedzi³y nas dzieci z Przedszkola oraz
z O�rodka Szkolno-Wychowawczego w G³ubczycach. Pod-
czas wizyty w naszej stra¿nicy dzieci z zainteresowaniem
ogl¹da³y samochody bojowe oraz sprzêt, jaki na nich siê
znajduje.

m³. bryg. mgr in¿. Wojciech Semeniuk

KPP STRA¯Y PO¯ARNEJ   W okresie od 4 do 10 czerwca 2012 r. zanotowa³a 10 zdarzeñ i
by³y to 2 po¿ary, 5 miejscowych zagro¿eñ oraz 3 alarmy fa³szywe w
dobrej wierze.
  Stra¿acy w minionym tygodniu udra¿niali zatkany ga³êziami prze-
pust na drodze gminnej w Wojnowicach, gasili po¿ar drzewa, dwu-
krotnie byli wzywani do otwarcia mieszkania, a tak¿e gasili po¿ar na
poddaszu budynku gospodarczego w miejscowo�ci Równe. Wp³y-
nê³y równie¿ dwa zg³oszenia o wypadkach drogowych. Pierwszy
wypadek, a w³a�ciwie kolizja, wydarzy³a siê na drodze powiatowej
nr 416 w Kietlicach, na szczê�cie osób poszkodowanych nie by³o.
Dzia³ania stra¿y polega³y g³ównie na zabezpieczeniu miejsca zda-
rzenia, od³¹czeniu akumulatora, neutralizacji plamy oleju i w koñco-
wej fazie usuniêciu pozosta³o�ci po zdarzeniu.
N a t o m i a s t
drugi wypa-
dek wydarzy³
siê w miejsco-
wo�ci Sucha
Psina. W tym
p r z y p a d k u
kieruj¹cy po-
jazdem oddali³
siê z miejsca
zdarzenia, jed-
nak po kilku
minutach Poli-
cja odnalaz³a
go. Dzia³ania
stra¿aków, jak we wcze�niejszym zdarzeniu, polega³y na zabezpie-
czeniu terenu i od³¹czeniu akumulatora.
     W dniu 8 czerwca rozpoczê³y siê mistrzostwa Europy w pi³ce
no¿nej. W zwi¹zku z tymi wydarzeniami wszystkie s³u¿by postawio-
ne s¹ w stan gotowo�ci. Tak¿e z naszej jednostki jeden zastêp stra-
¿aków, ³¹cznie z wieloma innymi z naszego województwa, zabezpie-
cza³ mecz rozgrywany w dniu otwarcia we Wroc³awiu.
         m³. bryg. mgr in¿. Wojciech Semeniuk

Przedszkole nr.2 w G³ubczycach zakoñczy³o realizacjê programu
" Bezpieczny przedszkolak" dla dzieci, które w tym roku rozpoczn¹
naukê w I klasie szkó³ podstawowych. 6 czerwca w Przedszkolu nr.2
odby³o siê uroczyste po¿egnanie przysz³ych pierwszoklasistów.
M³.asp. Wojciech Nowakowski z Komendy Powiatowej Policji w
G³ubczycach wzi¹³ udzia³ w tym po¿egnaniu. By³y wystêpy arty-
styczne oraz rozmowa na temat bezpieczeñstwa w którym wziêli
udzia³ przyszli uczniowie.
Wcze�niej z dzieæmi wielokrotnie spotykali siê policjanci, którzy
przekazywali im informacje na temat podstawowych zasady bezpie-
czeñstwa w ruchu drogowym, zagro¿eñ, z jakimi mog¹ siê spotkaæ i
jak ich unikaæ. Mówiono im tak¿e na temat numerów alarmowych
poszczególnych s³u¿b i w jakich sytuacjach z nich korzystaæ. Dzi-
siaj dzieci podczas spotkania pokaza³y, ¿e nauka nie posz³a w las i
pamiêtaj¹ wszystko o czym mówili im funkcjonariusze.
Na zakoñczenie spotkania przyszli uczniowie ( 48 przedszkolaków)
dostali prezenty- wyprawki dla ¿aczków, w�ród których znalaz³y siê
równie¿ prezenty od g³ubczyckich policjantów.
Przysz³ym ¿akom ¿yczymy samych szóstek.
                         Oprac.Oficer ds. Prasowo- Informacyjnych KPPol.
                                                            m³. asp. Wojciech Nowakowski

  INFORMACJA OFICERA PRASOWEGO
 KP POLICJI
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    W Polsce nie obserwuje siê epidemicznego wystêpowania cho-
rób zaka�nych. W zwi¹zku z bardzo wysokim wska�nikiem wy-
szczepialno�ci (95 i wiêcej proc. w ka¿dej grupie wiekowej) Pol-
ska ma znacznie lepsze wska�niki ni¿ wiele krajów Europy Za-
chodniej, w tym równie¿ Irlandia.
Biuro Europejskie �wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) pro-
wadzi rejestr zachorowañ na choroby zaka�ne, w tym tak¿e odrê.
W ostatnim raporcie na temat odry i ró¿yczki (marzec 2011 - luty
2012) Polska raportuje 37 przypadków odry, co daje wska�nik 1/
1mln populacji.
Dla  porównania:
Irlandia 68,2/1mln, czyli kilkadziesi¹t razy wiêcej!
Francja: 181,2/1mln.
Niemcy: 17,7/1mln.
W Polsce szczepienia dzieci przeciwko odrze s¹ obowi¹zkowe.
Szczepienie podstawowe wykonuje siê skojarzon¹ szczepionk¹
potrójn¹ przeciw odrze, �wince i ró¿yczce nale¿y podaæ w 13-14
miesi¹cu ¿ycia. Dawkê przypominaj¹c¹ szczepionki skojarzonej
przeciw odrze, �wince i ró¿yczce podaje siê w 10 roku ¿ycia. Szcze-
pieniem tym objêta jest ca³a populacja dzieci w ww. roczniku. W
stosunku do dzieci powy¿ej 10 roku ¿ycia, które nie otrzyma³y
dwóch dawek szczepionki skojarzonej przeciw odrze, �wince i
ró¿yczce, systematycznie uzupe³nia siê brakuj¹c¹ dawkê szcze-
pionki, nie pó�niej ni¿ do ukoñczenia 19 roku ¿ycia. Dotyczy to
dzieci urodzonych po 31 grudnia 1996 r.
Polskie s³u¿by sanitarne z zadowoleniem przyjmuj¹ apele skiero-
wane do kibiców o zaszczepienie siê przed wyjazdem. Z pewno-
�ci¹ mo¿e to ograniczyæ niebezpieczeñstwo przywleczenia tej
choroby do Polski. Kompletnie niezrozumia³e jest mówienie o
botulizmie czy w�ciekli�nie w Polsce. Mo¿liwe, ¿e autorzy przepi-
sali ulotki przygotowane wcze�niej dla jakiej� innej imprezy w
innym kraju. Od ok. 20 lat nie by³o w Polsce ani jednego przypad-
ku zachorowania na botulizm na skutek spo¿ycia ¿ywno�ci z
obrotu handlowego. Od kilkunastu lat nie zanotowano równie¿
zachorowañ na w�ciekliznê.
W ostatnich latach odnotowano równie¿ wyra�ny spadek liczby
zachorowañ na WZW A. Nie obserwuje siê wystêpowania du-
¿ych ognisk epidemicznych, a jedynie pojedyncze ogniska, bê-
d¹ce skutkiem zawleczenia zaka¿eñ HAV na skutek wyjazdów
turystycznych do krajów o nadal wysokiej endemiczno�ci ich
wystêpowania.
                                              Jan Bondar, rzecznik prasowy GIS

2. 06. 2012r. w Kali-
szu odby³ siê Ogólno-
polski Turniej Kara-
te " KALISZ 2012".
Nasz klub reprezento-
wali: Klaudia Bociek,
która w kata m³odzi-
ków zdoby³a z³oty me-
dal i w kumite m³odzi-
ków br¹zowy medal,
SZYMON CIE�LIK,
KTÓRY W KATA

¯AKÓW ZDOBY£ Z£OTY
MEDAL, TYMOTEUSZ TO-
BIASIÑSKI, który w kata
¿aków zdoby³ srebrny medal,
Maciej Kowalczyk, który w
kata 9 lat zdoby³ srebrny me-
dal oraz Jakub Patryjach, któ-

ry w kata 9  lat zdoby³
br¹zowy medal.

 Pozdrawiam
        Janusz
Ho³da

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE
" KALISZ 2012"

       Nowe Go³uszowice, 11-06-2012
 " KOMITET NA RZECZ UCZESTNIKÓW

 �RODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

         OG£OSZENIE WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ "

Komitet na rzecz uczestników XV Turnieju Sportowego
 Srodowiskowych Domów Samopomocy"

 przeprowadzi³ zbiórkê publiczn¹ na podstawie decyzji
wydanej przez Starostê G³ubczyckiego w dniu 12-04-2012r.

Wp³aty na konto:                              2.700,00
Odsetki naliczone przez bank:                3.47  /odes³ane do UM /
Gotówka do puszki:                           2.434,00
Razem:                                                  5.134,00
Koszty turnieju:
- op³ata za zezwolenie                                82.00
- op³aty za przelewy                                     4.50
Razem:                                                     5.047.50
 ROZLICZENIE        POSZCZEGÓLNYCH    CELÓW:
- nagrody:                                                 831.95
- wy¿ywienie:                                        1.548,17
- przygotowanie turnieju :                   2.667,38
Razem:                                                    5.047,50
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DLA JUBILATA
 Ju¿ sze�ædziesi¹t lat mija od chwili Twych �lubów,
Gdy przysiêgê przed Bogiem na wieki sk³ada³e�,
Mi³o�æ, wierno�æ, uczciwo�æ to �luby na wszystkie czasy,
To na pewno do dzi� zachowaæ  Ci siê uda³o.
      Ref. Dzi� jeste� wzorem dla wszystkich ludzi,
     dla sióstr i braci i dla dzieci naszych te¿,
      Bóg Ci pozwoli³ wytrwaæ w pos³udze,
     Ten jubileusz jest dowodem naszych serc.
Jubilacie kochany ju¿ czas teraz na ¿yczenia,
Zdrowia, szczê�cie, mi³o�ci, pogody ¿yczymy Ci,
Niech Bóg da jeszcze wiele ³ask, si³y i b³ogos³awieñstw.
Do prze¿ycia tych piêknych "wspania³ych dni"
      Ref. Dzi� jeste� wzorem dla wszystkich ludzi,
      dla sióstr i braci i dla dzieci naszych te¿,
       Bóg Ci pozwoli³ wytrwaæ w pos³udze,
      Ten jubileusz jest dowodem naszych serc.
                                                                          Anna Magaj

    Ks. Radca  Edward Bochenek urodzi³ siê 16 kwietnia 1928 roku,
we wsi O³piny, powiat Jas³o w diecezji tarnowskiej. Do liceum
humanistycznego uczêszcza³ tu¿ po zakoñczeniu II Wojny �wia-
towej w Tarnowie, tam te¿ zda³ maturê. Studia teologiczne ukoñ-
czy³ w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Nysie i w nyskiej
katedrze 29. czerwca 1952 roku otrzyma³ z r¹k ks. Prymasa Stefa-
na Wyszyñskiego �wiêcenia kap³añskie. Pierwsz¹ i jedyn¹ moj¹
placówk¹ wikariuszowsk¹ - wspomina ks.Jubilat - by³y S³awiêci-
ce ko³o Kêdzierzyna, (nie by³o jeszcze Kêdzierzyna - Ko�la) gdzie
proboszczem by³ ks. Maksymilian Cichoñ. Do parafii tej nale¿a³o
kilka wiosek a tylko jedna mia³a kaplicê. Z pozosta³ych  wierni

dochodzili do S³awêcic albo do Kêdzierzyna, je¿eli mieli bli¿ej.
Jedynym dostêpnym wówczas �rodkiem lokomocji na Mszê �w.
np. do Starej Ku�ni odleg³ej o 10 km, to bryczka konna,  zim¹
sanie lub rower. Na katechizacjê do  wiosek tylko rowerem.
Po trzech latach, które wspominam bardzo mile, zosta³em miano-
wany administratorem parafii Niwnica ko³o Nysy, parafia tylko z
jednym nieodleg³ym dojazdem, bo tylko 1,5 km. Parafia S³awêci-
ce, gdzie pracowa³em jako wikary by³a parafi¹ �l¹sk¹, w pierwszej
proboszczowskiej Niwnicy - mieszkali ludzie, którzy zostali tu
przesiedleni z terenów wschodnich przedwojennej Polski. W niej
pracowa³em   3 lata i 8 miesiêcy.
    Po tym czasie zosta³em mianowany administratorem parafii
Równe, gdzie  pierwszy raz  stan¹³em przy o³tarzu w niedzielê 19
kwietnia 1959 roku. Wówczas na terenie parafii, oprócz Równe-
go by³ tylko jeden ko�ció³ (w³a�ciwie ko�ció³ek) w Dobieszowie,
który zawsze nale¿a³ jako filia do parafii Równe.
Do koñca II Wojny �wiatowej Pielgrzymów stanowi³ oddzieln¹
katolick¹ parafê, a Mokre oddzieln¹ parafê protestanck¹. Po woj-
nie Mokre i Pielgrzymów zosta³y przy³¹czone do parafii Równe -
ludzie z tych wiosek chodzili do ko�cio³a w Dobieszowie, bo z
ko�cio³ów  w Pielgrzymowie i Mokrem zniszczonych w czasie
dzia³añ wojennych zosta³y tylko �ciany.
    Po 10. latach, za zgod¹ ks. bpa  A. Adamiuka,  Pielgrzymów
oddzieli³ siê. Jego mieszkañcy gromadzili siê przed przydro¿n¹ ka-
pliczk¹.  W jej wnêtrzu móg³ zmie�ciæ siê tylko ksi¹dz, dwóch mini-
strantów i czasem rodzice z dzieckiem chrzczonym lub rocznym.
Taki stan trwa³ do koñca mojej kadencji. Widoczne zmiany nast¹-
pi³y w pierwszych latach kadencji mojego nastêpcy ks. Marka
Ruczaja -  to sprawa bardzo ciekawa i warta osobnego artyku³u.
W roku 1983 oddzieli³o siê Mokre, którego parafianie, po odre-
staurowaniu dawnego ko�cio³a protestanckiego,  mogli ju¿ gro-
madziæ siê we w³asnym ko�ciele. Po�wiêconym w niedzielê 16.

pa�dziernika 1983. roku  przez ks. Bp. Jana Wieczorka ówczesne-
go sufragana diecezji opolskiej. Od tego czasu pos³ugê kap³añsk¹
pe³ni³em w  4 punktach: 3 ko�cio³ach i jednej kapliczce. Ten stan
trwa³ przez prawie 20 lat, do koñca mojej kadencji, która zakoñ-
czy³a siê w roku 2003. Nowy ko�ció³ w Pielgrzymowie przej¹³
patronat  dawnego  ko�cio³a  �w. Józefa, ale czczony jest 1. maja
jako robotnik. Tê zmianê podyktowa³y warunki pogodowe. Pro-
testancki ko�ció³ w Mokrem nie mia³ patrona. Po przeanalizowa-
niu ró¿nychmo¿liwo�ci, których nie bêd¹ wymienia³ wysz³o na
to, ¿e �w. Maksymilian Kolbe ma najwiêcej atutów przemawiaj¹-
cych za tym, aby to on by³ patronem.
  Kiedy zacz¹³em pe³niæ obowi¹zki kap³añskie w dekanacie g³ub-
czyckim, by³em najm³odszym proboszczem. Z biegiem lat  - do-
k³adnie w 1995 roku -  "awansowa³em", by³em najstarszym i tak
ju¿ zosta³o..  By³em te¿ jedynym w dekanacie proboszczem, który
dwukrotnie w tym samym ko�ciele wita³ Matkê Bosk¹ w Jej kopii
Cudownego Obrazu, wêdruj¹cej po ca³ej Polsce w 1965 i 1995r.
Rzecz ciekawa, za drugim razem obraz by³ w parafii Równe w tym
samym dniu co za pierwszym razem - 21. wrze�nia. S³u¿¹c  44 lata
i 4 miesi¹ce w jednej Parafii, mia³em znakomit¹ skalê porównawcz¹
i mog³em �ledziæ tu  zmiany jakie zachodzi³y w ró¿nych dziedzi-
nach ¿ycia moich parafian - spo³ecznej, ekonomicznej oraz  psy-
chologicznej która wi¹¿e siê równie¿ ze sfer¹ religijn¹.
   Po przej�ciu na emeryturê zrz¹dzeniem Boskiej Opatrzno�ci,
mog³em mieszkaæ nadal w Równem, w�ród moich parafian, którym
udziela³em sakramentów od chrztu zaczynaj¹c. Mieszkam w dom-
ku oddalonym od ko�cio³a o 5 minut drogi. Msze �w. odprawiam  w
ko�ciele zw³aszcza w niedzielê i w wiêksze �wiêta,  czasem w domu,
gdzie mam wszystko, co jest potrzebne do Jej odprawiania. Mam
za co dziêkowaæ Bogu, bior¹c tak¿e pod uwagê emeryckie warunki
¿ycia i �rodowisko w którym mieszkam. Tyle w najwiêkszym skró-
cie o moim  kap³añstwie trwaj¹cym 60 lat. Obszerniejszy opis znaj-
duje siê w miesiêczniku Ave (nr 5 i 6 2010r.), w wywiadzie jaki
przeprowadzi³a ze mn¹ wtedy jeszcze panna Agata Borzêcka."
                                                                                           Jan Wac
Foto str.1/16 - Jubilalat w towarzystwie nastêpcy ks. Krzyszto-
fa Cie�laka i parafianki w czasie poczêstunku po uroczysto�ci
Jubileuszowej przygotowanej przez parafian w Dobieszowie
 9. czerwca 2012 z udzia³em chóru �FENIX� ZERiI  z G³ubczyc.
   G³ówne obchody Jubileuszu 60 - lecia kap³añstwa odbêd¹
siê w Uroczysto�æ Odpustow¹ ku czci �w. Ap. Piotra i Paw³a
01.07.2012 w Równem o godz.12.00

60 LAT KAP£AÑSTWA
 KS. EDWARDA BOCHENKA
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Klubu LKS Technik G³ubczyce
w sezonie 2011/12

Celem i zadaniem naszego  klubu zgodnie z zapisami statutowy-
mi jest wdra¿anie jak najwiêkszej populacji dzieci i m³odzie¿y do
czynnego, systematycznego uprawiania badmintona oraz stworze-
nie m³odzie¿y uzdolnionej sportowo warunków dla rozwoju uzdol-
nieñ i talentów, jak równie¿ zapewnienie najlepszym naszym za-
wodnikom warunków do podnoszenia swojego poziomu sportowego.
   Klub obj¹³ systematycznym szkoleniem w sezonie 2011/12 - grupê
ok. 40 zawodników w ró¿nych kategoriach wiekowych. W tej grupie
znalaz³o siê 11 zawodników nale¿¹cych do pierwszego zespo³u, 5
juniorów, 6 juniorów m³odszych oraz grupê ok.35 m³odzików i dzieci
szkolonych przez trenera Przemys³awa Krawca. Klub w tym okresie
zapewni³ tej grupie opiekê szkoleniowo-wychowawcz¹, dwóch tre-
nerów posiadaj¹cych uprawnienia trenerskie z zakresu badmintona
oraz zabezpieczy³ dla procesu szkolenia dostêpn¹ bazê sportow¹ -
halê sportow¹ oraz urz¹dzenia i sprzêt sportowy.
Wszystkim uczestnikom szkolenia klub umo¿liwi³ w minimalnym stop-
niu udzia³ w zawodach badmintonowych adekwatnych do reprezen-
towanego przez nich poziomu sportowego pocz¹wszy od szczebla
wojewódzkiego do zawodów rangi mistrzowskiej.
10 naszych zawodników nale¿y obecnie do kadry narodowej Polski
Seniorów, Juniorów i Juniorów M³odszych, 4 z nich obecnie szkolo-
nych jest w O�rodku Przygotowañ Olimpijskich w Warszawie,
pozostali powinni braæ udzia³ w zgrupowaniach szkoleniowych
kadr narodowych lecz obecnie takowe siê nie odbywaj¹.
W ubieg³ym roku w maju zawodnicy Technika po wieloletniej
przerwie odzyskali tytu³ Dru¿ynowego Mistrza Polski , jednak w
tym roku znów musieli�my uznaæ wy¿szo�æ zawodników z Su-
wa³k zdobywaj¹c srebrny medal.
W sezonie 2011/12 w Mistrzostwach Polski nasi zawodnicy zdobyli:
Mistrzostwa Polski Seniorów
1.Wacha Przemys³aw-I m-singiel, 2.Wojtkowska Agnieszka I m -
debel, I m  mixt, 3. Szkudlarczyk Wojciech-II m debel, I m  mixt, 5.
Pocztowiak Natalia, -  I m debel, III m mixt, 6. Walaszek Aleksan-
dra - III m singiel, III m debel, 8. Wojtkowska Aneta III m singiel,
III m debel
M³odzie¿owe Mistrzostwa Polski
1. Wojtkowska Aneta -I m singiel, II m mixt, 2. Macedoñska Kata-
rzyna - II m singiel, I m debel, 3. Pasternak Justyna - II m debel, III
m mixt,  4. Urban Przemys³aw  - III m debel
Mistrzostwa Polski Juniorów
1. Haracz Kinga - III m mixt, 2. Stebnicki Dominik - III m singiel
Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików
1Maciej Matusz  I m singiel, I m debel, 2 Maciej Siemiginowski I
m mixt, III m debel, 3 Kordian Kobylnik II m singiel, III m debel
4 Patryk Kobeluch I m debel, 5 Laura Berestecka I m mixt
Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y w tym roku rozgrywana jest na
prze³omie czerwca i lipca.
       W turniejach  miêdzynarodowych w Europie jak i na �wiecie
najwiêksze sukcesy zajmuje nasz najlepszy zawodnik Przemys³aw
Wacha, wielokrotnie zdobywaj¹c miejsca medalowe na turniejach
najwy¿szej rangi. Obecnie Przemek zajmuje 34 m. na li�cie �wiatowej.
Uzyska³ ju¿ kwalifikacje olimpijskie Londyn 2012.
Nastêpcami Przemka w naszym klubie powinni zostaæ Agnieszka
Wojtkowska i Wojciech Szkudlarczyk, którzy ju¿ niejednokrotnie
udowodnili ¿e potrafi¹ nawi¹zywaæ walkê z najlepszymi zawodnika-
mi w Europie , nie raz stawali na podium w turniejach miêdzynarodo-
wych w grach podwójnych. Agnieszka na Mistrzostwach Europy
wraz z Kmil¹ Augustyn zdoby³a V w grze podwójnej kobiet.
                                                                          Bo¿ena Haracz - trener

9 czerwca 2012r w Pleszewie odby³y siê otwarte Mistrzo-
stwa Wielkopolski w Karate WKF. W zawodach startowa³o
310 zawodników z 24 klubów. Nasz klub reprezentowali w
kata: Michalina Jung, która zdoby³a z³oty medal, Maciej
Kowalczyk, który zdoby³ z³oty medal, Klaudiusz Leliñski,

który zdoby³ z³oty medal,
Aleksander Kolasa, który
zdoby³ srebrny medal,
Mateusz Stankiewicz, któ-
ry zdoby³ srebrny medal,
Tymoteusz Tobiasiñski,
który zdoby³ br¹zowy me-
dal, Mateusz Bryczek, któ-
ry zdoby³ br¹zowy medal,
Dominika Ha³adus, która

zdoby³a br¹zowy medal oraz Emi-
lia Klein, która zdoby³a br¹zowy
medal. By³ to ostatni start w tym
sezonie a zawodnicy udadz¹ siê
na wakacje i zas³u¿ony wypoczy-
nek od zajêæ szkolnych i karate.                                Janusz Ho³da

W G³ubczycach 9 czerwca odby³y siê Miêdzywojewódzkie
Mistrzostwa M³odzików. Województwo opolskie rywalizo-
wa³o ze �l¹skim.W tej konfrontacji opolszczyzna zwyciê¿y-
³a zdobywaj¹c 31 punktów z tego najwiêcej ze wszystkich
klubów -  15,5 pkt zdobyli zawodnicy LKS Technik G³ub-
czyce. Nasi podopieczni wygrali w trzech grach. W grze
pojedynczej m³odzików pierwsze miejsce zdoby³ Maciej
Matusz tu¿ za nim by³ Kordian Kobylnik,  w grze podwójnej
m³odzików równie¿ najlepszym okaza³ siê Maciej Matusz z
Patrykiem Kobeluchem, a 3 miejsce zdobyli Kordian Kobyl-
nik z Maækiem Siemiginowskim, w grze mieszanej tytu³ mi-
strzowski wywalczyli Maciej Siemiginowski z Laur¹ Bere-
steck¹. Serdecznie gratulujemy.
                                             Przemys³aw Krawiec- trener

MIÊDZYWOJEWÓDZKIE
MISTRZOSTWA M£ODZIKÓW

MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W KARATE WKF
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OKNA energooszczêdne, z drewna
klejonego, sosnowego, mahoniowego
TARCICÊ
surow¹, suszon¹ i impregnowan¹
nieobrzynan¹ i obrzynan¹,
krawêdziaki, belki,

G£UBCZYCKIE
RZEDSIÊBIORSTWO
 BUDOWLANE
 48-100 G³ubczyce ul. Raciborska20
tel. (77) 485-30-41/ 3
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 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.

Reklama w G³osie G³ubczyc
 G³os G³ubczyc jest bezp³atnym informatorem o zasiêgu gminy, w formacie A4 z ok³adk¹

w kolorze . Ukazuje siê na prze³omie miesiêcy w nak³adzie 1200 egz. oraz w wersji elektro-
nicznej. Reklamy - tylko czarno bia³e na wewnêtrznych stronach  (podstawowy modu³) w
ramce 9x9cm, jednorazowa edycja  kosztuje 100,00z³ +VAT, przy wiêkszej ilo�ci edycji

cenê mo¿na negocjowaæ. Tre�æ reklam w wersji elektronicznej w pliku JPG (rozdz. 300dpi)
nadsy³aæ na adres e-mail "janwac @o2.pl", w terminie do 15. ka¿dego miesi¹ca na miesi¹c
nastêpny, wraz z podaniem "parametrów" niezbêdnych do wystawienia faktury VAT  przez

Miejski O�rodek Kultury. Pozdrawiam, Jan Wac
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Bigos Miko³aj
s.Aleksandry G³ogówek

23.05.2012 12.05 3350-55

Czajkowski Pawe³ s.Ireny
�ciborzyce Wlk.18.05.12

12.10 3450-57

Dziamara Amelia c.Anety
Gródczany 9.05.2012

10.55 4150-59

Egeman Fabian s.Kamili
Baborów 12.05.2012

10.15 3500-58

Filarowski Szymon
s.Renaty G³ubczyce

27.05.2012 8.52 3350-57

Grzywacz Natalia c.Ewy
Biedrzychowice

21.05.2012 8.50 3650-58

Hipnarowicz Aleksandra
c.Iwony Kietrz

08.05.2012 15.20 3300-55

Kluk Kamil s.Magdaleny
Nowa Wie� G³ubczycka

30.04.2012 21.30 4000-60

Ko³odyñska Milena
c.Agnieszki Kietlice

14.05.12 17.30  3000-49

Kosowski Bartosz
s.Justyny G³ubczyce

29.05.2012 8.30 3050-57

Kwiatkowski Karol
s.Marty Kietrz

09.05.2012 21.30 2850-55

Lenartowicz Krzysztof
s.Katarzyny Rozumice

16.05.12 19.15 4400-62

Mirga ¯aneta c.Krystyny
G³ubczyce  24.05.2012

1.30 3200-54

Mojzyk s.Urszuli
Klisino

26.05.2012 23.30 3250-57

Nosek Angela c.Violetty
Jêdrychowice

04.05.2012 3.50 2750-52

Ochowicz Jakub s.Anny
Go³uszowice

04.05.2012 17.05 4050-58

Pisarkiewicz Ja�mina c.
Agnieszki Baborów

25.05.2012 19.50 3300-55

Poleszczuk Micha³
s.Agnieszki Posucice

07.05.2012 20.30 3600-57

Rozbicki Oliwier
s.Roksany G³ubczyce

12.05.2012 1.25 3300-58

Siwlicki Antoni S.Alicji
Kietrz

16.05.12 13.55 4150-56

Spera Milena c.Anny
Kietrz

20.05.2012. 11.15 3100-52

Strojny s.Katarzyny
G³ubczyce

04.05.2012 3.35 3800-57

Szczurowski Szymon
s.Anny Wiechowice

13.05.2012 11.45 3450-56

Uznañska Lena c.Patrycji
G³ubczyce

24.05.2012 3.05 4000-60

Wêgrzyn Lena c.¯anety
G³ubczyce

22.05.2012 3.10 4000-62

Serdecznie Witamy 29 Nowych   Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,  urodzonych w maju 2012

w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach, Rodzicom  Gratulujemy
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