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Jan Wac - Panie Burmistrzu - przetarg na obs³ugê gminy w
zakresie zbiórki odpadów komunalnych popularnie zwanych
�mieciami rozstrzygniêty.

Proszê poinformowaæ czytelników G³osu G³ubczyc, która fir-
ma wygra³a i jakie bêd¹ tego konsekwencje/skutki (+ /-) dla miesz-
kañców gminy. Jakie czekaj¹ nas kolejne kroki wdra¿ania tej
reformy, oprócz wnoszenia op³at, choæ i tu rodz¹ siê pytania

Burmistrz - Wywozem odpadów od dnia 1 lipca 2013r. bêd¹
zajmowaæ siê Us³ugi Komunalne Sp. z o.o. w G³ubczycach, spó³-
ka która wygra³a  przetarg og³oszony przez gminê

Niew¹tpliw¹ zalet¹ takiego rozstrzygniêcia jest fakt, i¿ firma ta
�wiadczy nam us³ugi od wielu lat i wywi¹zuje siê ze swoich
zadañ prawid³owo.

Celem nowej ustawy jest segregacja odpadów, tak by mo¿na
w wiêkszym wymiarze zastosowaæ recykling z korzy�ci¹ dla �ro-
dowiska. Z kolei segreguj¹c odpady w konsekwencji bêdziemy
p³aciæ mniej. Wielu z nas segreguje odpady ju¿ w tej chwili.
�wiadcz¹ o tym konkursy prowadzone przez nasz Urz¹d dla in-
dywidualnych w³a�cicieli nieruchomo�ci, wspólnot, so³ectw oraz
szkó³ i przedszkoli, gdzie z ka¿d¹ kolejn¹ edycj¹ jest coraz wiêcej
uczestników z czego bardzo siê cieszymy.

Nowo�ci¹ mo¿e byæ zbiórka odpadów ulegaj¹cych biodegra-
dacji czyli odpady zielone i bioodpady. Co ciekawe ok. 50%
odpadów powstaj¹cych w naszych gospodarstwach to w³a�nie
bioodpady. Zbieraæ je bêdziemy do br¹zowych pojemników ze
specyfikacj¹ na bioodpady lub do biodegradowalnych worków,
chyba, ¿e w³a�ciciele jednorodzinnej zabudowy zadeklarowali
kompostowanie bioodpadów na potrzeby w³asne.

JW - W jakiej formie (gotówka, przelew?), gdzie  lub u kogo
(kasa Urzêdu, inkasenci, UK) bêdziemy (indywidualni,  wspól-
noty, spó³dzielnie, podmioty prowadz¹ce dzia³alno�æ gospo-
darcz¹) uiszczaæ op³aty, czy s¹ okre�lone terminy po których
p³acimy odsetki, lub na jakie konto wp³acaæ?

Op³atê za gospodarowanie odpadami komunalnymi bêdziemy
uiszczaæ w kasie Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach, przelewem
na rachunek bankowy Gminy G³ubczyce lub w drodze inkasa
przez so³tysów na terenie wiejskim. Trwaj¹ równie¿ prace nad
wprowadzeniem indywidualnych kont bankowy dla wszystkich
w³a�ciciela nieruchomo�ci.

Op³atê za dany miesi¹c uiszczamy od pierwszego do ostatnie-
go dnia tego miesi¹ca, którego op³ata dotyczy. Po tym okresie
naliczane bêd¹ odsetki. Oznacza to, ¿e termin wniesienia pierw-
szej op³aty up³ywa w dniu 31 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 1
do 31 lipca 2013 r. W tym miejscu zapraszam do odwiedzania
zak³adki �Utrzymanie czysto�ci i porz¹dku w gminie� na na-
szej stronie internetowej www.glubczyce.pl gdzie na bie¿¹co
pojawiaæ siê bêd¹ wszelkie informacje na temat gospodarowa-
nia odpadami na terenie naszej gminy.

Natomiast w³a�ciciele nieruchomo�ci niezamieszka³ych tj. pro-
wadz¹cy dzia³alno�æ gospodarcz¹, maj¹ zawarte indywidualne
umowy z firm¹ posiadaj¹c¹ wpis do rejestru dzia³alno�ci regulo-
wanej w Gminie G³ubczyce i w przypadku tych w³a�cicieli sys-
tem nie ulega zmianie.

JW.- Kiedy czekaj¹ nas kolejne i jakie zmiany? Czy po zmia-
nie przez Radê Miejsk¹  wysoko�ci op³at wszyscy bêdziemy  po-
nownie sk³adaæ deklaracje DO-1? Czy wszyscy z³o¿yli deklara-
cje? Czy nadal mamy obowi¹zek wypowiadania umowy UK

ROZMOWA Z BURMISTRZEM JANEM KRÓWK¥
O NOWYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

CZYLI O POPULARNIE ZWANEJ   REFORMIE  �MIECIOWEJ
Burmistrz - W przypadku zmiany wysoko�ci op³at za gospo-

darowanie odpadami wszyscy bêdziemy ponownie zobowi¹za-
ni do z³o¿enia nowych deklaracji.

Na dzieñ dzisiejszy mamy ok. 85% deklaracji, ale ca³y czas
pojawiaj¹ siê osoby które z ró¿nych powodów nie z³o¿y³y dekla-
racji w terminie.

Ustawa nie rozwi¹zuje, ani nie wygasza dotychczas zawar-
tych indywidualnie umów, poniewa¿ s¹ one stosunkiem cywil-
no-prawnym. Ka¿da umowa zawarta pomiêdzy w³a�cicielem nie-
ruchomo�ci, a odbieraj¹cym odpady komunalne powinna za-
wieraæ zapis o trybie i warunkach jej rozwi¹zania przez jedn¹ ze
stron. Poniewa¿ Us³ugi Komunalne wygra³y przetarg na odbiór
odpadów komunalnych, nie bêdzie konieczno�ci wypowiada-
nia umów dla terenów mieszkalnych.

JW - Jaki jest  los/droga �mieci z naszej gminy, w zale¿no-
�ci od ich kategorii (sortowane wg kryteriów podanych w ulot-
ce na str. 2. GG lub instrukcji podanej na workach oraz tych na
str. 20 (wielkogabarytowych, baterii, akumulatorów, elektro-
sprzêtu�.)  i tych niesortowanych.

Burmistrz - Odpady segregowane w sposób selektywny s¹
zagospodarowane jako surowiec wtórny, natomiast odpady
zmieszane trafi¹ do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania
Odpadów Komunalnych. (RIPOK)

Ulotka  informacyjna (na  str.2  GG) wyszczególnia wszystkie
strumienie odpadów, które nale¿y wydzieliæ i gdzie skierowaæ.

JW. - Co robiæ z popio³em, gruzem budowlanym i innymi
nietypowymi odpadami?

Burmistrz - Informuje o tym ulotka informacyjna (na ostat-
niej stronie). Gruz  z remontów mieszkañ mo¿na bêdzie oddaæ do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
przy ul. Pocztowej 8.- nieodp³atnie

JW. - Jakie bêd¹ podejmowane dzia³ania (kontrole, sankcje)
wobec osób/instytucji nie stosuj¹cych segregacji?

Burmistrz - Obowi¹zek kontroli w³a�cicieli nieruchomo�ci le¿y
po stronie wykonawcy odbioru odpadów. W przypadku osób
czy instytucji nie stosuj¹cych siê do segregacji, o ile tak¹ opcjê
wybra³y bêdzie naliczana op³ata jak za �mieci zmieszane.

 JW. - Czy na mie�cie nadal bêd¹ ogólnie dostêpne  kosze na
�mieci, kub³y, kontenery

Burmistrz - Na terenie miasta od 1 lipca br. powstan¹ tzw.
"gniazda" z pojemnikami na odpady segregowane.

Natomiast pojemniki na odpady zmieszane maj¹ obowi¹zek
zakupiæ wspólnoty mieszkaniowe.

W zabudowie jednorodzinnej otrzymywaæ bêdziemy worki do
selektywnej zbiórki odpadów. Zaopatrzyæ nale¿y siê w pojemnik
na odpady zmieszane i biodegradowalne. Poniewa¿ odbioru do-
konywaæ bêd¹ Us³ugi Komunalne mo¿emy pos³ugiwaæ siê do-
tychczas posiadanymi pojemnikami.

JW. - Co z kontenerami przy cmentarzach, �wietlicach  wiej-
skich, na boiskach,

Burmistrz - W przypadku ww. kontenerów system nie ulega
zmianie. Odbierane bêd¹ wg indywidualnych stosownych umów
bezpo�rednio z firm¹ �wiadcz¹c¹ us³ugi odbioru odpadów.

JW. - Dziêkujê za informacje, w ci¹gu pierwszego miesi¹ca
funkcjonowania na pewno pojawi¹ siê nastêpne  pytania i pro-
blemy dlatego proponujê kolejne spotkanie za miesi¹c.

                                                                                  Jan Wac
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PIETROWICKIE �WIÊTOWANIE
 8 czerwca 2013 r. mile zaskoczy³a nas piêkna s³oneczna

pogoda, która jakby na specjalne zamówienie i za wstawien-
nictwem patrona szko³y w Pietrowicach, Jana Paw³a II,
u�wietni³a I Rodzinny Festyn po³¹czony z otwarciem nowe-
go boiska sportowego "Orlik".

Dziêki temu przybyli na tê uroczysto�æ uczniowie ze swoimi
rodzicami, nauczyciele i pracownicy szko³y oraz przedstawi-
ciele lokalnych w³adz samorz¹dowych mogli bez przeszkód, p³a-
wi¹c siê w pe³nym s³oñcu, wspólnie �wiêtowaæ i korzystaæ ze
wszelkich atrakcji przygotowanych przez organizatorów imprezy.

   Festyn rozpocz¹³ siê od pokazu s³u¿b mundurowych (Izba
Celna z Opola, Policja z G³ubczyc, Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
z Zopowych), które w sposób niezwykle widowiskowy za-
prezentowa³y pokazow¹ akcjê ratownicz¹ oraz sposoby po-
stêpowania w sytuacjach wypadkowych. Natomiast nieprze-
ciêtnymi umiejêtno�ciami wykrywania narkotyków wykaza³
siê pies tropiciel nale¿¹cy do Izby Celnej w Opolu. Jednak
punktem kulminacyjnym uroczysto�ci by³o przeciêcie bia³o-
czerwonej wstêgi otwieraj¹cej nowy obiekt sportowy powsta-
³y dziêki zaanga¿owaniu w³adz wszystkich szczebli samorz¹-
du gminnego, wiejskiego, powiatowego oraz województwa.
Aktu otwarcia dokonali: burmistrz G³ubczyc Jan Krówka,
dyrektor ZOKiS Stanis³aw Krzaczkowski, wiceburmistrz Ka-
zimierz Bedryj,  prezes Us³ug Komunalnych Stanis³aw Szer-
bak, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk,
marsza³ek województwa Barbara Kamiñska oraz przewodni-
cz¹ca szko³y Marlena Adamska.
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proboszcza parafii ks. Krzysztofa Gbura oraz ks. dziekana
Ryszarda Polasza.   Uroczyste otwarcie u�wietni³y wystêpy
zespo³u tanecznego "Impuls" z Branic, w którym tañcz¹ tak-
¿e uczniowie ZS w Pietrowicach oraz pokazy taekwon-do, w
których pietrowicka szko³a nie ma sobie równych, po czym
rozegrano pierwsze mecze pi³ki no¿nej. W czasie festynu od-
bywa³y siê te¿ liczne konkurencje rodzinne, jak skoki w wor-
kach, rzut pi³k¹ do celu czy ringo. Malowanie twarzy szcze-
gólnie przypad³o do gustu maluchom, natomiast starsze dzie-
ci, a tak¿e rodzice chêtnie brali udzia³ w rozmaitych konkur-
sach przygotowanych i przeprowadzonych przez nauczycieli,
takich jak plastyczny, polonistyczny oraz jêzykowe. Dziew-
czynki z kl. VI wykonywa³y efektowne kwiaty z papierowych
serwetek, które ka¿dy uczestnik festynu z dum¹ nosi³ w klapie.

  Po wyczerpuj¹cej zabawie mo¿na by³o zregenerowaæ si³y
zajadaj¹c pyszn¹ grochówkê ze szkolnej kuchni, jak równie¿
delektowaæ siê wspania³ymi wypiekami mam naszych
uczniów, a tañce przy muzyce zespo³u Magia trwa³y do pó�-
nych godzin popo³udniowych Wszystkim zaanga¿owanym
w nasze �wiêtowanie sk³adamy serdeczne podziêkowania i
zapraszamy za rok do wspólnej zabawy.

                                                                Barbara Majewska

JUBILEUSZOWA  EDYCJA
KONKURSU KRESOWEGO
   28 maja, ju¿ po raz pi¹ty, Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych

wspólnie z  Bibliotek¹ Miejsk¹ i Gminn¹ zorganizowa³ konkurs
pt. "Korzenie wielu g³ubczyczan s¹ na Kresach".

Tym razem fina³
odby³ siê w auli li-
ceum. Po�ród zapro-
szonych go�ci zna-
le�li siê: wiceprzew.
Rady Powiatu Maria
Farasiewicz, bur-
mistrz Jan Krówka.
przew. Rady Miej-
skiej Kazimierz Na-
umczyk, dyr. Mu-
zeum Ziemi G³ubczyckiej Barbara Piechaczek, prezes Towarzystwa
Mi³o�ników Lwowa i Kresów Po³udniowo - Wschodnich Oddzia³
G³ubczyce Edward Wo³oszyn, prezes Stowarzyszenia Mi³o�ników
Muzeum i Ziemi G³ubczyckiej Marian Masiuk,  znawca historii Kre-
sów i zarazem przedstawiciel Kresowego Serwisu Informacyjnego
dr Arkadiusz Szymczyna, wspó³organizatorka konkursu, kierownicz-
ka MiG Biblioteki w G³ubczycach Jolanta Górak, kresowianin, w³a-
�ciciel dworu w Pielgrzymowie Ryszard Brzeziñski, emerytowany
wicedyrektor liceum Tadeusz Skrzyp, dyr. Zespo³u Szkó³ w Baboro-
wie Alicja Szuba, przedstawiciele mediów: redaktor naczelny "G³osu
G³ubczyc" Jan Wac i w³a�ciciel TV G³ubczyce Marian Pospiszel  oraz
dyrekcja ZSO (Tadeusz Eckert i Iwona Skibiñska), nauczyciele z
ró¿nych szkó³ powiatowych i uczniowie.

  W tym roku prace konkursowe przys³ali uczniowie z wszystkich
trzech g³ubczyckich szkó³ ponadgimnazjalnych oraz z  zespo³ów
szkó³ w Baborowie i Pietrowicach. Cz³onkami  komisji konkursowej
byli, tak jak w ub. roku: Jan Wac jako przewodnicz¹cy, emerytowana
nauczycielka historii Anna Dudek, Jolanta Górak i Barbara Górnic-
ka,  doktorantka filologii polskiej na UO.

 Uczniowie na podstawie wspomnieñ by³ych kresowian oraz  zgro-
madzonych dokumentów i zdjêæ, mieli napisaæ wypracowania o maksy-
malnej objêto�ci 10 stron. Do pracy mog³y byæ do³¹czone kopie doku-
mentów b¹d� fotografii. Nades³ane w tym   roku prace opisywa³y losy
dawnych mieszkañców: Taurowa, Budy³owa, Kubajówki w powiecie
Nadwórna, Brze¿an, Zbara¿a, Sieniachówki i Sieniawy, Dolinian, pow.
Gródek Jagielloñski, Sambora, Grzyma³owa pow. Ska³at, Salówki pow.
Czortków, Kulikowa i Ko�ciejowa ko³o Lwowa,  Wileñszczyzny oraz
Sieniowców i M³ynowa na Wo³yniu. Opisano równie¿ losy Sybiraków
i zes³añców do Azji �rodkowej. W tym roku nagrody konkursowe ufun-
dowali: Burmistrz, MOK oraz po raz pierwszy Kresowy Serwis Informa-
cyjny.  Pan  Arkadiusz Szymczyna specjalnie na tê uroczysto�æ zorga-
nizowa³  mini wystawê fotografii kresowych. (dok. str.8)  >>>
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DOMINACJA NA MATACH
W HAMBURGU

W dniach od 19 do 20.04.2013 roku odby³ siê Miêdzynarodo-
wy Turniej Taekwondo w Hamburgu. Klub Sportowy Taekwon-
do w G³ubczycach reprezentowa³y 24 osoby.

Bardzo dobry wystêp naszych zawodników zaowocowa³
pierwszym miejscem w klasyfikacji klubowej. Równie¿ w kate-
gorii najlepszy zawodnik Turnieju przypad³ naszym zawodni-
kom klubowym, Marcie Wsiaki i Bogdanowi Brzostowskiemu.
W kategoriach indywidualnych seniorów Marta Wsiaki wywal-
czy³a I m i I m w uk³adach, Bogdan Brzostowski I m w walkach i
I m w uk³adach, Mateusz H³ady³owicz I m w walkach i II m w
uk³adach, Krystian Kwas II m w walkach i I m w uk³adach, Kami-
la Ciechanowska II m w walkach i II m w uk³adach, Marcin An-
drusiak II m w walkach w juniorach Micha³ Jano I m w walkach i
I m w uk³adach, Ma³gorzata Berna� I m w walkach i II m w uk³a-
dach, Olga Jab³oñska I m w uk³adach, Kacper Piasecki I m w
walkach, Marlena Adamska II m w walkach i III m w uk³adach,
Kamil Gu¿da II m w walkach, m³odzicy Wiktoria Konik I m w
uk³adach,Kinga Sztucka III m w walkach i II m w uk³adach, Jakub
Brewus I m walkach i III m w uk³adach, Dariusz Gajda II m w
walkach i II m w uk³adach, Sebastian Jówkowko II m walkach,
Kacper ̄ elazny III m uk³adach.Podsumowuj¹c zawodnicy Klu-
bu Sportowego Taekwondo  zdobyli 13 z³otych, 11 srebrnych i 4
br¹zowe.                                                    DJ

MISTRZOSTWA EUROPY
TAEKWONDO

W dniach od 03-05.05.2013 r. odby³y siê Mistrzostwa Euro-
py Taekwondo w Skovde w Szwecji. W zawodach bra³o udzia³
ponad 500 zawodników z 26 krajów.

Nasza Reprezentacja Narodowa w klasyfikacji medalowej za-
jê³a pierwsze miejsce. Bardzo dobrze zaprezentowali siê zawod-
nicy Klubu Sportowego Taekwondo w G³ubczycach zdobywa-
j¹c 6 medali. Karolina Konik uzyska³a I m w technikach specjal-
nych dru¿ynowych, II m w walkach dru¿ynowych, III m w tech-
nikach specjalnych indywidualnych, Bartosz S³odkowski I m w
walkach dru¿ynowych, I m w testach si³y dru¿ynowych i III m w
walkach powy¿ej 75 kg. Przypomniec nale¿y, ¿e Karolina podob-
nie i Bartosz wygrywali wcze�niej turnieje miêdzynarodowe i
ogólnopolskie oraz ostatni Puchar �wiata  w Taekwondo w Bri-
ghton. Z okazji tak wielkiego sukcesu reprezentacja kadry naro-
dowej Taekwondo w tym Karolina i Bartosz zostali zaproszeni
na spotkanie z Ministrem Turystki i Sportu w dniu 29.05.2013
roku w Warszawie. Przed naszymi zawodnikami Mistrzostwa
Polski a nastêpnie Mistrzostwa �wiata w Hiszpanii.     DJ

BRONIS£AW SKRZYÑSKI
Bronis³aw Skrzyñski urodzi³ siê w 1930 r. na kresach wschod-

nich w Grzyma³owie (woj. tarnopolskie), tam rozpocz¹³ naukê w
szkole podstawowej. Wojna przerwa³a edukacjê, a po wojnie zo-
sta³ wysiedlony z matk¹ na ziemie zachodnie w okolice G³ogowa.
Tam ukoñczy³ szko³ê podstawow¹ oraz �redni¹. Zawsze fascy-
nowa³a go muzyka i malarstwo.  Po maturze rozpocz¹³ pracê, jako
nauczyciel w miejscowej szkole podstawowej.  W tamtych cza-
sach, ukoñczenie kursu pedagogicznego oraz tzw. matura peda-
gogiczna dawa³y pe³ne uprawnienia pedagogiczne.

Po kilku latach w ramach
studiów uzupe³niaj¹cych
Pan Bronis³aw ukoñczy³-
Studium Nauczycielskie, a
nastêpnie Wy¿sze Studium
Nauczycielskie oraz studia
na WSP w Opolu.

Pracowa³ w kilku miejsco-
wych szko³ach. Uczy³ dzie-
ci i m³odzie¿ muzyki, plasty-
ki i techniki.  W ramach za-
jêæ pozalekcyjnych z
ogromn¹ pasj¹ prowadzi³
chór m³odzie¿owy 3  - g³o-

sowy, chór ko�cielny dla doros³ych oraz by³ za³o¿ycielem orkie-
stry dzieciêco - m³odzie¿owej.  Zarówno z chórem szkolnym jak i
z orkiestr¹ wyje¿d¿a³ na  koncerty i przegl¹dy piosenki, gdzie
jego wychowankowie zdobywali nagrody i wyró¿nienia. W chó-
rze jak i w orkiestrze wystêpowa³y równie¿ jego córki: Urszula,
Beata i Julia.

Aby stale rozwijaæ swoje zainteresowania korzysta³ z ró¿nych
form doskonalenia zawodowego w zakresie zarówno muzyki jak
i malarstwa. Malarstwo obok muzyki by³o ogromn¹ pasj¹ pana
Bronis³awa.

Pan Bronis³aw malowa³ od samego pocz¹tku swojej kariery
zawodowej, a tak¿e wystawia³ swoje prace na ró¿nych wysta-
wach sztuki i wernisa¿ach, które odbywa³y siê w Domu Kultury
w G³ogowie, we Wschowie, Zielonej Górze i Lesznie. By³ cz³on-
kiem Zwi¹zku Plastyków Amatorów.

Wiele obrazów, Serca Pana Jezusa, Matka Boska Królowa Pol-
ski itp., podarowa³ do ko�cio³ów, poniewa¿ oprócz pejza¿y, które
szczególnie sobie upodoba³, równie czêsto malowa³ obrazy sa-
kralne. Czê�æ z nich znajduje siê w jego zbiorach domu w Bren-
nie.  Przez kilka lat by³ dyrektorem szko³y oraz Kierownikiem Ko-
mitetu Odbudowy Szko³y, gdzie nadzorowa³ rozbudowê ówcze-
snej ma³ej wiejskiej szko³y by móg³ powstaæ tam nowoczesny
obiekt z piêkn¹ sal¹ gimnastyczn¹, du¿¹ aul¹ - miejscem wielu
kulturalnych uroczysto�ci. (dok. str.. 6)  >>>
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OSI¥GNIÊCIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 1
Z ODDZIA£AMI INTEGRACYJNYMI

 W ROKU SZKOLNYM 2012/13
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
Laureat - Marcin Kaniowski  kl. IIIF
 (opiekun mgr J.Szczepanik i mgr S. Zarychta)
Finalista - Anna Po�niak  kl. IIIF  (opiekun mgr S. Zarychta)
Finalista - Piotr Pojda  kl. IIB   (opiekun mgr S. Zarychta)
Wojewódzki Konkurs  Polonistyczny
Finalista - Agnieszka Siwiec kl. IIID (opiekun mgr  J. Farenholz)
Wojewódzki Konkurs  Historyczny
Finalista - Wojciech Bury kl. IIB  (opiekun mgr  £. Dzie¿a)
XI Konkurs Matematyczny Szkó³ Gimnazjalnych
o Puchar Dyrektora LO Nr 1 w Opolu
III m. - Kamil Marko kl. IIB (opiekun mgr S. Zarychta)
I m. Dru¿ynowo  - Gimnazjum nr 1(opiekun mgr S. Zarychta)
IV Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Gimnazjum
I m. -  Cyprian Skóra  kl. IIB  ( opiekun mgr S. Zarychta )
II m. - Monika Smosna kl. IIIF  ( opiekun mgr S. Zarychta )
III m. - Piotr Pojda    kl. IIB   ( opiekun mgr S. Zarychta )
III m - Marcin Kaniowski kl. IIIF
 (opiekunowie mgr J.Szczepanik i mgr S. Zarychta)
Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej
Finalista - Marcin Czerniecki kl. IIB  (opiekun mgr M. Mazur)
II Przegl¹d Pie�ni Pasyjnej i Pokutnej w Skarbimierzu
I m. -  Marcin Kaniowski kl. IIIF (opiekun mgr E. Maleñczyk)
Wojewódzki  Przegl¹d Poezji i Pie�ni Jana Paw³a II
"Syæko se wom Zycom"
II m. - Mateusz Kinal kl. IIIF (opiekun mgr E. Maleñczyk)
II m. - Kamila Klein  kl. IIB (opiekun mgr E. Maleñczyk)
Powiatowy Konkurs Recytatorski Kietrz 2013
II m. - Maciej Bartusik  kl.ID  (opiekun mgr A. Mazur)
III m. - Maciej Kaniowski  kl. IB (opiekun mgr M. Stadnik)
XIII Festiwal Kultury Powiatowej
II m. (konkurs plastyczny)-Alicja Marczakiewicz kl. IIC
(opiekun mgr M.Or³owska)
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
Nagroda  Honorowa - Dominik �niatowski - kl. IIC
(opiekun mgr M. Or³owska)
"Muzyka widziana oczami dziecka"
- konkurs plastyczny w ramach Festiwalu M³odych Pianistów
I m. - Dominik �niatowski kl. IIC (opiekun mgr M. Or³owska)
KONKURSY SPORTOWE
KAT:    SPORTY   WALKI
Klaudia Bociek -  III m. w Miêdzynarodowym Turnieju Karate
 w konkurencji kumite  (Klub  karate - J. Ho³da)
Olga  Jab³oñska - I m.  w Miêdzynarodowym Turnieju Taekwon
 - do   (Klub teakwon-do - mgr  D. Jano)
Jakub Walczak - III m. w Mistrzostwach Europy w Caorle
w konkurencji   kumite , - II m. w  Pucharze  Polski  Karate  w  kata
  indywidualnie  (Klub karate - J. Ho³da)
KAT:   BADMINTON
Robert   Mirga - III m. w  Krajowym  Turnieju  Badmintona  w  grze
pojedynczej LKS �Technik� - mgr  B.Haracz, mgr Z. Serwetnicki)
Mistrz  Wojewódzkich  Igrzysk
 M³odzie¿y  Szkolnej  badmintona
- dru¿ynowo  (mgr M. Kruk, mgr A. Bobkier)
 Dawid  Mazur -  III m. w  Miêdzynarodowym  Turnieju  Badmin
tona w  grze pojedynczej, (LKS �Technik � - mgr  B. Haracz,
mgr Z. Serwetnicki)

      Mistrz  Wojewódzkich Igrzysk  M³odzie¿y  Szkolnej
badmintona - dru¿ynowo (mgr M. Kruk)
Marta Broszko II  m. w  Finale  Wojewódzkich  Igrzysk
 M³odzie¿y Szkolnej  badmintona - dru¿ynowo
 (mgr M. Kruk, mgr P. Wójcik)
Monika  Mazur II  m.  w  Finale  Wojewódzkich Igrzysk
 M³odzie¿y Szkolnej  badmintona - dru¿ynowo
 (mgr M. Kruk, mgr B. Pi¹tkowska)
KAT.:    LEKKOATLETYKA
Judyta Pakulska - VI m. w Finale  Wojewódzkich  Igrzysk
 M³odzie¿y Szkolnej  w  lekkoatletyce - bieg  na 1000 m
(mgr B. Pi¹tkowska)
Damian  Miksiewicz - VI m.w Finale  Woj. Igrzysk  M³odzie¿y
Szkolnej  w  lekkoatletyce - bieg  na 2000 m (mgr P. Wójcik)
Micha³ Kander- Finalista  Wojewódzkich  Igrzysk  M³odzie¿y
Szkolnej w  lekkoatletyce - bieg na 600 m (mgr A. Bobkier)
Marcin  Karwowski - Finalista  Woj. Igrzysk  M³odzie¿y  Szkol
nej w  lekkoatletyce - bieg na 1000 m (mgr A. Gogola)
Arkadiusz  Soroka - Finalista  Woj.  Igrzysk  M³odzie¿y  Szkol
nej   w  lekkoatletyce - pchniêcie  kul¹ (mgr A. Bobkier)
Kamil Kobeluch - Finalista  Wojewódzkich  Igrzysk  M³odzie¿y
Szkolnej   w  lekkoatletyce - pchniêcie  kul¹ (mgr A. Gogola)
Adrian Odelga - Finalista  Wojewódzkich  Igrzysk  M³odzie¿y
Szkolnej  w  lekkoatletyce - bieg na 100 m (mgr A. Bobkier)
Rados³aw  Rubczyñski - Finalista  Woj. Igrzysk  M³odzie¿y
Szkolnej  w  lekkoatletyce - bieg na 300 m (mgr M. Kruk)
KAT.:    TENIS   STO£OWY
Micha³   Cyganek / Wojciech  Olender  -  Mistrzowie Powiato
wych zawodów  w tenisie sto³owym  - dru¿ynowo
 (mgr P. Wójcik, mgr I. Laskowski, mgr A. Gogola)
KAT.:     GRY   ZESPO£OWE
II m.  w  Mistrzostwach  Powiatu w koszykówce ch³opców
(mgr P. �lepecki, mgr P. Wójcik)
II m. w  Mistrzostwach  Powiatu w pi³ce  siatkowej  ch³opców
(mgr P. �lepecki)
Liczne  sukcesy w tañcu  towarzyskim  na  szczeblu Krajo
wym, Ogólnopolskim i Miêdzynarodowym (T. Nawrocki)
                                        Opracowali M. Krówka  i M. Kruk

>>>  BRONIS£AW SKRZYÑSKI (dok.)
Po przej�ciu na emeryturê pracowa³, jako organista w miejsco-

wym ko�ciele i prowadzi³ chór ko�cielny, by nadal spe³niaæ siê w
tym co lubi³ - w muzyce. Gdy zdrowie w dokuczliwy sposób za-
czê³o odmawiaæ pos³uszeñstwa, pan Bronis³aw wycofa³ siê z dzia-
³alno�ci spo³ecznej i zamieszka³ u córki Beaty w G³ubczycach.
Tutaj systematycznie uczêszcza do Domu Dziennego Pobytu,
gdzie w mi³ym towarzystwie, czêsto przy kawie i herbatce mi³o
spêdza czas.

Dom Dziennego Pobytu jest te¿  miejscem, gdzie  pan Broni-
s³aw ma nadal mo¿liwo�æ aktywnie uczestniczyæ w ró¿nych cie-
kawych spotkaniach, uroczysto�ciach, wieczorkach itp. Tutaj
równie¿ realizuje swoje pasje i zami³owania artystyczne. Tak¿e w
Domu Dziennego Pobytu powsta³o wiele obrazów.

Prezentowana wystawa jest owocem dorobku kilku ostatnich
lat. Zgromadzone najnowsze oraz kilka wcze�niejszych prac s¹
prób¹ podzielenia siê z Pañstwem bogactwem, jakie nosi w sobie
pan Bronis³aw Skrzyñski.Mamy nadziejê, ¿e zaczerpn¹ Pañstwo
z tego dobra, jakim obdarza nas autor wystawy i ka¿dy z nas
zabierze ze sob¹ spokój i ³agodno�æ, jakie nios¹ przedstawiane
tutaj prace.                                    Monika Komarnicka  MOK
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Pan Jan Mruk nie ¿yje ! Wiadomo�æ o jego �mierci lotem
b³yskawicy rozesz³a siê   w dniu jego zgonu, tj. 13 czerwca br.
Odszed³ do wieczno�ci w wieku 81 lat. A wydawa³o siê, i¿ jest
wieczny, wrêcz niezniszczalny, ¿e by³, jest i zawsze bêdzie �

�p. Jan Mruk. Za³o¿yciel, budowniczy i
pierwszy wieloletni dyrektor Zespo³u
Szkó³ Mechanicznych w G³ubczycach (
1969 - 1985 ) popularnie zwanego " Me-
chanikiem ". Nie znam szczegó³ów jego
biografii, ale przywo³am tu kilka istotnych
faktów.

Otó¿ urodzi³ siê 17 lutego 1932 r. w Mosz-
czanicy w nowos¹deckiem. Ukoñczy³ stu-
dia na Uniwersytecie Jagielloñskim w Kra-
kowie, uzyskuj¹c tytu³ magistra filologii

polskiej. Otrzymawszy tzw. nakaz pracy w czasach realizmu so-
cjalistycznego, w roku 1954 pojawi³ siê w G³ubczycach, gdzie
podj¹³ pracê nauczyciela j. polskiego w Liceum Ogólnokszta³c¹-
cym im. Adama Mickiewicza, co trwa³o do
1969 r. Tam te¿ pozna³ sw¹ przysz³¹ ¿onê
Alicjê - nauczycielkê historii, któr¹ po�lubi³
17 pa�dziernika 1957 r. i dochowa³ dwóch
synów: Andrzeja - lekarza i Marka - przed-
siêbiorcy.

Dyrektor Jan Mruk. Mo¿na go nazwaæ "
ojcem " kszta³cenia zawodowego na Ziemi
G³ubczyckiej. Wszak to jego staraniem w
latach 1967 - 1969 powsta³ olbrzymi kom-
pleks szkó³ zawodowych z internatem i
warsztatami pod nazw¹ Technikum Mecha-
niczne im. Marcelego Nowotki, a w 1975 r.
przemieniony na Zespó³ Szkó³ Mechanicz-
nych. Nada³ te¿ adres szkole, tworz¹c na
cito Alejê �l¹sk¹ poros³¹ wtedy jeszcze
haszczami i krzakami. O genezie " Mechani-
ka " on sam wiele móg³by powiedzieæ, wiêc
odsy³am do " Wspomnieñ " dyrektora Mru-
ka zawartych w Ksiêgach Pami¹tkowych ju-
bileuszowych Zjazdów Absolwentów, jak
te¿ do nagrania p. Mariana Pospiszela w ar-
chiwum w TV G³ubczyce.   Maj¹ one, zw³asz-
cza teraz, warto�æ szczególn¹.

1 wrze�nia 1969 r. ówczesny Kurator
O�wiaty i Wychowania dr Stanis³aw Micek,
przecinaj¹c wstêgê podczas uroczystego otwarcia szko³y, rzek³:
" Z tego miejsca rozpoczn¹ siê pozytywne przeobra¿enia w tym
mie�cie i okolicy. Brzmia³o to niczym proroctwo, które siê wype³-
ni³o. I tu przytoczê s³owa Jana Mruka:

" Izby lekcyjne, pracownie zape³ni³y siê w krótkim czasie dzieæ-
mi ch³opskimi i robotniczymi. Mieli�my �wiadomo�æ, ¿e s³u¿y-
my tym, którzy ¿ywi¹ i broni¹ ( � ) Zmieni³ siê pejza¿ kulturalny
okolicy. Miastu przyby³o ludzi wykszta³conych, �ci¹gali tu nowi
nauczyciele, którym nie brakowa³o zapa³u do pracy ".

Wchodzili w zwi¹zki ma³¿eñskie, a on, �wiadek rodz¹cych siê
uczuæ, nazywa³ siebie " swatk¹ ", o czym z rado�ci¹ opowiada³.
Stworzy³ doskona³y zespó³ nauczycielski. Pamiêta³ nazwiska
wszystkich, których zatrudnia³. Pocz¹wszy od grona pedago-
gicznego, po pracowników administracji i obs³ugi. Tak¿e swo-
ich uczniów. Niesamowita pamiêæ !

�p. Jan Mruk. Wybitny pedagog i polonista. Mo¿na by rzec,
¿e by³ chodz¹c¹ encyklopedi¹. �wietny wychowawca, ca³kowi-
cie oddany szkolnictwu i pracy z m³odzie¿¹; wielki humanista w
" szponach ekonomii " - jak zwyk³ mawiaæ; cz³owiek wszech-
stronny, m¹dry i przedsiêbiorczy; �wiat³y umys³; autorytet mo-
ralny; erudyta, wspania³y gawêdziarz   i mówca. Powiadaj¹ jego
uczniowie, ¿e ka¿da z nim lekcja, to niezwyk³e spotkanie ze skarb-
nic¹ wiedzy i ciekaw¹ osobowo�ci¹ profesora. Swoiste �wiêto.
Tu zacytujê mojego brata Mirka, wychowanka pana Mruka:

" Godzinami interesuj¹co opowiada³. Ch³on¹³em ka¿de jego
s³owo, by nie ulecia³o w niepamiêæ. Mia³ swój niepowtarzalny
styl. By³ charyzmatyczny. Wzbudza³ respekt. Pozosta³ sob¹ na-
wet w tych trudnych czasach, w których przysz³o mu dyrektoro-
waæ. Uwa¿am siê za szczê�ciarza, maj¹c takiego nauczyciela i
wychowawcê ".Dyrektor Mruk za� niejednokrotnie go wspomi-
na³, przywo³uj¹c sylwetki swych wychowanków, którzy zajmuj¹
dzi� wa¿ne i odpowiedzialne stanowiska na ró¿nych p³aszczy-
znach. By³ z nich dumny. W tym miejscu przywo³am fragment

jego wspomnieñ:
" Przygotowali�my wspólnym wy-

si³kiem tysi¹ce m³odych ludzi do ob-
cowania z ksi¹¿k¹, kultur¹ oraz tech-
nik¹, bez której dzi� trudno ¿yæ. Na-
uczyli�my patriotyzmu, kultury s³owa,
kultywowania dobrych tradycji, pra-
cowito�ci, uczciwo�ci. Dali�my m³o-
dym ludziom zawód do r¹k. W�ród
naszych absolwentów s¹ �wietni hu-
mani�ci, prawnicy, nauczyciele, dzien-
nikarze, oficerowie WP, policjanci,
sportowcy, arty�ci, ekonomi�ci, pra-
cownicy administracji, duchowni ( �
) To �wiadczy o wszechstronno�ci
edukacji jak¹ przeszli ( � )"�p. Jan
Mruk. Niezwyk³a postaæ w galerii pa-
sjonatów; historyk z zami³owania,
znawca dziejów G³ubczyc, o których
snu³ opowie�ci z detaliczn¹ i topogra-
ficzn¹ dok³adno�ci¹. Biegle w³ada³ te¿
jêzykiem niemieckim, co uczyni³o zeñ
lokalnego t³umacza. Lecz to nie
wszystko ! W latach 90- tych ju¿ jako
emeryt uczy³ postulantów j. niemiec-
kiego      w klasztorze O. O. Franciszka-

nów . Na jego drodze ¿yciowej pojawi³ siê
tak¿e " Rolniczak ", w którym pracowa³ jako
docho- dz¹cy, emerytowany ju¿ polonista. Pan
Mruk. Cz³owiek, zacny, szlachetny, pe³en pogody ducha i ¿ycz-
liwo�ci. Dowcipny, z poczuciem humoru. W dialogu z nim, który
najczê�ciej by³ monologiem z jego strony, czêsto ucieka³ siê do
anegdot. Jak¿e trafnych zreszt¹.

�p. Jan Mruk. Cz³owiek honoru i wielkiej kultury osobistej.
Powszechnie znany, lubiany i szanowany. Z natury skromny i
niezabiegaj¹cy o rozg³os. Mi³o�nik przyrody. Wielki patriota i
spo³ecznik. Za sw¹ s³u¿bê na rzecz o�wiaty i jej rozwoju, a tak¿e
za zas³ugi dla naszego regionu uhonorowany znacz¹cymi na-
grodami i odznaczeniami, m.in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy-
¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, licznymi medalami.
W roku 2012 otrzyma³ od Rady Miejskiej �Honorowy Herb G³ub-
czyc�. (foto str. nastêpna)

KU PAMIÊCI JANA MRUKA



Dyrektor Mruk. Przed miesi¹cem przyszed³ do " Mechanika ".
Zapewne nie s¹dzi³, i¿ po raz ostatni. A mo¿e mia³o to byæ po¿egna-
nie z placówk¹, której odda³ serce i duszê ? Odwiedzi³ jak zwykle
pani¹ Martinê Chmiel w sekretariacie, do której mia³ sentyment,
wszak zatrudni³ j¹ przed laty jako bardzo m³od¹ dziewczynê i trak-
towa³ niemal jak ojciec. Spotka³am go wtedy w gabinecie dyrekto-
ra Jana £aty przy herbacie. Witaj¹c siê,  u�cisn¹³ m¹ d³oñ i stwier-
dzi³, ¿e jest nazbyt wiotka i niespracowana. " Oj, pierogów, to ty nie
lepisz dziewczyno; za¿artowa³ " Mia³ racjê, wiêc tylko to potwier-
dzi³am. Krótko rozmawiali�my, �pieszy³am siê na lekcje. Wyrazi³ siê
ciep³o o mojej dzia³alno�ci artystycznej i tekstach, które pisujê do
lokalnej prasy. By³o to buduj¹ce. W dowód wdziêczno�ci ofiaro-
wa³am mu sw¹ opowie�æ pt. " Ks. bp. Adamiuk, Kresy i moja rodzi-
na ". Mam nadziejê, ¿e zd¹¿y³ przeczytaæ. Zaproponowa³am, ¿e
napiszê jego biografiê, co przyj¹³ z rado�ci¹. Umówili�my siê pod
koniec lipca. Za pó�no jednak. Bardzo ¿a³ujê� Tyle rzeczy móg³ mi
powiedzieæ� ¯eby tak móc  cofn¹æ czas� A teraz piszê nekro-
log�

�p. Jan Mruk. Ikona cz³owieka nieprzeciêtnego i nietuzinkowe-
go. Wielkiego indywidualisty. Jak¿e barwna postaæ. Niedo�ci-
gniony wzorzec. Z sentymentem i nostalgi¹ siê doñ odnoszê.
Wprawdzie za jego czasów nie pracowa³am jeszcze w " Mechani-
ku ", to jednak po latach, ju¿ jako polonistka, mia³am okazjê bli¿ej
go poznaæ i zaprzyja�niæ siê, zw³aszcza przy okazji kolejnych ju-
bileuszy ZSM, na których przecie¿ by³ go�ciem honorowym.

Dyrektor Mruk. Mieszka³ w domku jednorodzinnym przy ul.
Chrobrego vis-?-vis policji, obok ZUS-u. Tego ZUS-u, którego
historiê, jak i innych instytucji naszego miasta zna³ najdok³ad-
niej. Niejednokrotnie widywa³am pana Mruka wracaj¹cego z mia-
sta. Szed³ ul. Krakowsk¹. W jednej rêce czarna aktówka, w dru-
giej du¿a torba z zakupami. Od czasu do czasu przystan¹³, rozej-
rza³ siê woko³o, jakby analizowa³ otaczaj¹c¹ rzeczywisto�æ. Albo
sta³ na rogu i z kim� rozmawia³. Bardzo d³ugo zreszt¹. Zapamiêta-
³am ten obraz widziany przez okno�

�p. Jan Mruk. Ostatnimi czasy podupad³ na zdrowiu, wiêc za-
troskany syn Andrzej,  z zawodu lekarz, zabra³ ojca do Rzeszowa,
by poddaæ stosownym badaniom. Niestety, bezlitosna �mieræ
tam go znalaz³a i nie pozwoli³a na powrót do G³ubczyc. Pozosta³
wiêc na Rzeszowszczy�nie, pochowany w sobotê 15 czerwca o
godz. 13.30. Przykro mi, ¿e nie mog³am uczestniczyæ w jego po-
grzebie. Wzi¹³ w nim udzia³ dyrektor ZSM J. £ata wraz z grup¹
m³odzie¿y i pocztem sztandarowym ZSM. On te¿ wyg³osi³ mowê
pogrzebow¹. Ponadto do Rzeszowa udali siê burmistrz - Jan Krów-
ka, pierwszy zastêpca �p. Dyrektora Mruka - Jan Wac, Basia
Piechaczek i pan Edward Wo³oszyn, by towarzyszyæ zmar³emu w
jego ostatniej drodze.

�p. Jan Mruk wpisany na zawsze w ksiêgê historii Ziemi G³ub-
czyckiej. Historii, której kolejne karty zape³ni³. " Exegi monumen-
tum " - powiem za Horacym - wszak pan Mruk pozostawi³ pomnik
trwalszy ni¿ ze spi¿u.

A na mszy �w. ¿a³obnej w intencji zmar³ego dyrektora Jana
Mruka w s³oneczny poranek 18 czerwca w ko�ciele parafialnym
w G³ubczycach grono tych, którzy chc¹ ofiarowaæ mu swoj¹
modlitwê i komuniê �w. i podziêkowaæ za to, ¿e spotkali go na
swej drodze. W�ród nich ma³¿onka i syn Marek. W centralnym
punkcie �wi¹tyni fotografia Jana Mruka z ¿a³obnym kirem i sym-
boliczny bukiet kwiatów jako wyraz wdziêczno�ci. ̄ egnaj¹cy i
¿egnamy. Bo oto odszed³ cz³owiek wielki, by po spe³nieniu ziem-
skiej misji, stan¹æ przed obliczem Pana.

Trwaj¹c w nieutulonym ¿alu, rodzinie, krewnym, znajomym
Dyrektora Mruka sk³adam szczere kondolencje, choæ ¿adne s³o-
wa nie zdo³aj¹ wyraziæ ogromu bólu po jego nag³ym odej�ciu.

�p. Jan Mruk �                                         Maria Farasiewicz

Pogr¹¿ona w ¿a³obie rodzino,
Pogr¹¿eni w ¿alu mieszkañcy G³ubczyc,
po stracie wielce zas³u¿onego dla miasta cz³owieka.
Mój pierwszy kontakt z prof. Janem Mrukiem mia³ miejsce w

Liceum Ogólnokszta³c¹cym gdzie by³ moim polonist¹. Kiedy po
studiach wróci³em do tej szko³y, by³ moim starszym koleg¹.

Wiadomo ju¿ by³o, ¿e
przygotowuje organi-
zacyjnie do otwarcia
Technikum Mecha-
niczne. Po roku by³
moim dyrektorem. Nie-
jednokrotnie gdy
wchodzi³em do Jego
gabinetu czyni³ rêk¹
gest sugeruj¹cy "za-
mknij za sob¹ drzwi"
poniewa¿  zza swojego
biurka nie mia³ wgl¹du
w g³¹b sekretariatu, a
chcia³ wyraziæ  swoje
pogl¹dy i opinie na temat tego co robi, bo musi, bo takie s¹
polecenia i co o tym  s¹dzi. Na podstawie tej wiedzy i innych
faktów pozwalam sobie publicznie zaproponowaæ spo³eczno�ci
szkolnej i �rodowisku, by w stosownym momencie nadaæ Ze-
spo³owi Szkó³ Mechanicznych  imiê Jana Mruka. Jestem przeko-
nany, ¿e znajd¹ siê  oponenci i jakie podnios¹ argumenty. Nie
pora i miejsce na polemiki. Znamy historiê cz³owieka, który zapar³
siê Chrystusa, a mimo to zosta³ �wiêtym. �P Prof. Jan gdyby to
uczyni³, zrobi³by karierê polityczn¹, ale pozosta³ wierny swoim
idea³om, szkole i spo³eczno�ci g³ubczyckiej.

 Niech spoczywa w Pokoju,
 Niech pozostanie w naszej i historycznej pamiêci G³ubczyc.
Powy¿sze teksty to  "mowy po¿egnalne" Marii Farasiewicz i

Jana Waca na zakoñczenie Mszy �w. ¿a³obnej w intencji Jana
Mruka 18.06.2013 w ko�ciele  pw.  NNMP  w G³ubczycach
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do

publicznej wiadomo�ci
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umieszczeniu

na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach w
dniu 10 czerwca 2013 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomo�ci
lokalowe (lokale mieszkalne) przeznaczone do oddania w najem,
po³o¿one w G³ubczycach przy ul. Rynek nr 3/1, ul. Rynek nr 5/1,
ul. Rynek nr 9/1 i ul. Rynek nr 11/1, zlokalizowane w budynku
mieszkalno - us³ugowym, �ródrynkowym, g³ubczyckiego ratu-
sza.

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje,
 ¿e w dniu 9 lipca 2013 r. odbêd¹ siê:
1. IV przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy oddania w

dzier¿awê czê�ci nieruchomo�ci zabudowanej obejmuj¹cej dzia³-
kê nr 478/6 o powierzchni 1 316,64 m2, po³o¿onej w G³ubczycach
przy ulicy Klasztornej nr 7. Na przedmiotowej nieruchomo�ci
zlokalizowany jest budynek warsztatowy o powierzchni u¿ytko-
wej 189,24 m2, z czego do dzier¿awy przeznaczona jest czê�æ
budynku o powierzchni 100,00 m2. Kwota wywo³awcza czynszu
dzier¿awnego do przetargu wynosi 800,00 z³/m-c + VAT.

Wadium wynosi 800,00 z³.
2. I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy oddania w dzier-

¿awê nieruchomo�ci zabudowanej, po³o¿onej w G³ubczycach
przy ul. Dworcowej, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów, jako
dzia³ka nr 762/1 o powierzchni 0,3067 ha. Na przedmiotowym
gruncie zlokalizowane s¹ nastêpuj¹ce obiekty:

- budynek administracyjno-warsztatowy o pow. u¿ytkowej
731,01 m2;
- budynek magazynu o powierzchni u¿ytkowej 14,80 m2;
- budynek portierni o powierzchni u¿ytkowej 13,80 m2.
Kwota wywo³awcza czynszu dzier¿awnego do przetargu wy-

nosi 1 500,00 z³/m-c + VAT. Wadium wynosi 1 500,00 z³.
3. IVprzetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-

ruchomo�æ gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów,
jako dzia³ka nr 862/7 o powierzchni 0,0500 ha, po³o¿onej w Bog-
danowicach. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 2 790,00 z³.
Wadium wynosi 280,00 z³.

4. I rokowania nieograniczone dotycz¹ce sprzeda¿y nieru-
chomo�æ gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów, jako
dzia³ka nr 294/2 o powierzchni 0,2791 ha, po³o¿onej w Zawiszy-
cach. Cena wyj�ciowa do rokowañ wynosi 4 674,00 z³. Zaliczka
wynosi 470,00 z³.

5. I rokowania nieograniczone dotycz¹ce sprzeda¿y nieru-
chomo�æ zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem
gospodarczym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów, jako dzia³-
ka nr 1304/2 o powierzchni 0,0086 ha, po³o¿onej w G³ubczycach
przy ul. Niepodleg³o�ci nr 6b wraz ze zbyciem udzia³u wynosz¹-
cego 1/15 czê�æ w dzia³ce nr 1304/5 o powierzchni 0,0714 ha.
Cena wyj�ciowa do rokowañ wynosi 36 857,00 z³. Zaliczka wy-
nosi 4 000,00 z³.

6. I rokowania nieograniczone dotycz¹ce sprzeda¿y nieru-
chomo�æ zabudowanej budynkiem magazynowo - sk³adowym,
oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów, jako dzia³ka nr 485/10 o
powierzchni 0,0359 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. So-
snowieckiej nr 23. Cena wyj�ciowa do rokowañ wynosi 53 696,00
z³. Zaliczka wynosi 5 400,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach lub rokowaniach
jest wniesienie wadium lub zaliczki w pieni¹dzu. Wadia/zaliczki
winne wp³yn¹æ na konto Urzêdu lub byæ wp³acone w kasie Urzê-
du najpó�niej w dniu:

- 5 lipca 2013 r. w przypadku przetargów podanych w pkt 1 i 2;
- 4 lipca 2012 r. w przypadku przetargu b¹d� rokowañ poda-

nych w pkt od 3 do pkt 6.
Kasa urzêdu czynna w godzinach: poniedzia³ek 8.00 - 16.15,

wtorek - czwartek 8.00 - 14.30, pi¹tek. 8.00 - 13.30.
Szczegó³owe informacje nale¿y uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim

w G³ubczycach ul.Niepodleg³o�ci nr 14 (pokój nr 20) - telefon
(077) 485 30 21 wewnêtrzny 222, 223 i 224 lub w internecie na
stronie WWW.glubczyce.pl

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje,
¿e w dniu 30 lipca 2013 r. odbêdzie siê II przetarg ustny

nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomo�æ zabudowa-
nej budynkiem by³ego dworca kolejowego PKP wraz ze sprze-
da¿¹ prawa u¿ytkowania wieczystego gruntu dzia³ki nr 738/25 o
powierzchni 0,3482 ha, po³o¿onego w G³ubczycach przy ul Dwor-
cowej nr 5. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 146 122,00 z³.
Wadium wynosi 15 000,00 z³. Warunkiem uczestnictwa w prze-
targu jest wniesienie wadium w pieni¹dzu. Wadium winno wp³y-
n¹æ na konto Urzêdu lub byæ wp³acone w kasie Urzêdu najpó�-
niej w dniu 23 lipca 2013 r.

Kasa urzêdu czynna w godzinach: poniedzia³ek 8.00 - 16.15,
wtorek - czwartek 8.00 - 14.30, pi¹tek. 8.00 - 13.30.

Szczegó³owe informacje nale¿y uzyskaæ w Urzêdzie Miej-
skim w G³ubczycach ul.Niepodleg³o�ci nr 14 (pokój nr 20) -
telefon 077 485 30 21 wewnêtrzny 222, 223 i 224

lub w internecie na stronie WWW.glubczyce.pl

  >>> KONKURS KRESOWY(dok.)
 Poniewa¿ w tym roku obchodzimy 70. rocznicê rzezi Polaków

na Wo³yniu, uczestnikom zosta³a przedstawiona prezentacja na
ten temat,  któr¹ przygotowa³y uczennice klasy Id ZSO: Paulina
Rosowiecka i Katarzyna Syty. Po tej przejmuj¹cej prezentacji
przedstawione zosta³y wyniki konkursu, a uczennice klasy Id
Alicja Blicharz i Anna Gramatyka przeczyta³y fragmenty prac,
które zajê³y I miejsca.

 W kat. szkó³ gimnazjalnych, I m.zaj¹³ Rafa³ Litwinowicz,  II
m. Rafa³ Pohl, a trzecie Gabriela £aciok, z  ZS w Baborowie.
Nagrodzona zosta³a równie¿ prowadz¹ca ich nauczycielka, dr
Bo¿ena Bensz.

 W kat.  szkó³ ponadgimnazjalnych Im. zajê³a Zuzanna Wo³o-
szyn, która wcze�niej otrzyma³a nagrodê, na konkursie kreso-
wym, zorganizowanym przez Kuratorium O�wiaty w Opolu i opol-
skie Towarzystwo MLi KP-W. Na II m. uplasowa³a siê Jolanta
Szymonek z klasy mundurowej ZSM w G³ubczycach, a na III m.
Maria Liberska z ZSO. Nauczycielami tych uczennic s¹: Kata-
rzyna Jasiñska - Kaliwoda i Tomasz Kaliwoda.

  Wp³ynê³a  równie¿  praca, pozakonkursowa, bardzo piêkna i
osobista,  autorstwa pani Marii Farasiewicz. Pani Maria zapre-
zentowa³a j¹  zgromadzonym. Pozostali uczestnicy i nauczyciele
otrzymali pami¹tkowe dyplomy i Kalendarze G³ubczyckie.

   Organizatorzy konkursu gratuluj¹ wszystkim zwyciêzcom i
dziêkuj¹ pozosta³ym uczestnikom i ich nauczycielom. Dziêkuj¹
tak¿e fundatorom nagród, jurorom za ocenê prac, pracownikom
biblioteki miejskiej za przygotowanie dyplomów, panu Arkadiu-
szowi Szymczynie za wystawê, a pani Agnieszce Kucharczyk za
pomoc organizacyjn¹.                                  Katarzyna Maler
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V WOJEWÓDZKI PRZEGL¥D PO-
EZJI I PIE�NI B£. JANA PAW£A II

"SYCKA SE WOM ZYCOM"
Przegl¹d Poezji i Pie�ni b³. Jana Paw³a II "Syæka se Wom

zycom" corocznie cieszy siê du¿ym zainteresowaniem dzieci,
m³odzie¿y i zatacza coraz wiêksze krêgi w�ród m³odych ludzi.
W 2013 roku odby³ siê po raz dziesi¹ty. Natomiast po raz pi¹ty
obj¹³ swoim zasiêgiem województwo opolskie, dziêki du¿ym sta-
raniom i zaanga¿owaniu dyrektora Zespo³u Szkó³ im. Jana Paw³a
II w Pietrowicach Bogdana Kulika.

By³ finansowany ze �rodków Urzêdu Marsza³kowskiego w
Opolu, Kuratorium O�wiaty w Opolu, Starostwa Powiatowego
w G³ubczycach, Zarz¹du Regionu NSZZ "Solidarno�æ" �l¹ska
Opolskiego, Miejskiego O�rodka Kultury. Patronat honorowy
sprawowali Metropolita Krakowski Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz,
Marsza³ek Województwa Opolskiego Józef Szebesta, Opolski
Kurator O�wiaty Halina Bilik. Organizatorami byli: MO i ZS im.
Jana Paw³a II

"Syæka se Wom zycom" odby³ siê w miesi¹cu urodzin B³ogo-
s³awionego Jana Paw³a II w dniach 10 -11 maja i mia³ na celu
promowanie, propagowanie poezji o wysokich walorach moral-
nych i artystycznych, po�wiêconej Ojcu �wiêtemu Janowi Paw-
³owi II. Inspirowanie m³odych talentów do twórczych poszuki-
wañ w dziedzinie poezji i muzyki. Integrowanie �rodowisk zwi¹-
zanych z osob¹ Jana Paw³a II. Upamiêtnianie rocznicy urodzin
Jana Paw³a II.

W przegl¹dzie udzia³ wziê³o 80 wykonawców ze szkó³ podsta-
wowych, gimnazjalnych   i ponadgimnazjalnych .Odbywa³ siê w
dwóch kategoriach: recytacji i poezji �piewanej. 10 maja w Miej-
skim O�rodku Kultury  odby³y siê eliminacje. Poziom by³ bardzo
wysoki i wyrównany. Jury w sk³adzie Piotr Wiecha, Marek Wi-
sniewski, Jerzy Dêbina, wy³onili najlepszych, którzy zakwalifi-
kowali siê do Gali Fina³owej, która odby³a siê  11 maja w Zespole
Szkó³ im. Jana Paw³a II i by³a poprzedzona Msz¹ �w.   Galê fina-

³ow¹ prowadzi³ Wies³aw Janicki. Laureaci z r¹k Burmistrza G³ub-
czyc Jana Krówki, Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Kazimie-
rza Naumczyka, cz³onka Zarz¹du Starostwa Powiatowego S³a-
womira Musia³a i doradcy Marsza³ka Województwa Artura Rol-
ki  otrzymali nagrody.

Przyznano nagrody w kat. - poezja �piewana
Szko³y Podstawowe
I  m. Maria Kaniowska  i Michalina Bajor SP nr 1
II m. Paulina Wêgrzyn  ZS Pietrowice
III m. Anna Jakubczyk PSP Januszkowice
Szko³y Gimnazjalne
I  m. Magdalena Gumienna ZS Pietrowice
II m. Kamila Klein PG nr 1 G³ubczyce
III m. Maciej Albert  ZS Pietrowice

Szko³y Ponadgimnazjalne
I  m. Anna i Ma³gorzata Bonk II LO Kêdzierzyn -Ko�le
II m. Iwona Halikowska ZSM G³ubczyce
III m. Zespó³ Wokalny  ZSZ Krapkowice
Wyró¿nienie: Kacper Trela ZS Otmuchów
Przyznano nagrody w kategorii - recytacja
Szko³y Podstawowe
I  m. Zuzanna Wieczosek SP W³odzienin
II m. Jakub Poliwoda  PSP £ubniany
III m. Magdalena Mrozowicz SP W³odzienin
Szko³y Gimnazjalne
I  m. Kamila Ficek PG Strzeleczki
II m. Magdalena Malik  PG Strzeleczki
III m. Karolina Górka  ZS Lisiêcice
Szko³y Ponadgimnazjalne
I  m. Monika Sabatowicz ZSM G³ubczyce
II m. Karolina Bonk II LO Kêdzierzyn -Ko�le
III m. Bart³omiej Baran  ZSM G³ubczyce
Wyró¿nienie: Natalia Zamojska  ZS Rac³awice �l¹skie
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RUCH CHORZÓW WSPIERA
SPECJALNY O�RODEK

SZKOLNO WYCHOWAWCZY
17 maja 2013 roku podczas 27 kolejki T-Mobile Ekstrakla-

sy swoje wsparcie dla Olimpiad Specjalnych wyrazili pi³karze
Ruchu Chorzów i Pogoni Szczecin.

Od 14 do 22 maja 2013 roku �wiêtujemy Jedenasty Europejski
Tydzieñ Pi³ki No¿nej Olimpiad Specjalnych, w którym w Polsce
we�mie udzia³ ponad 2600 zawodników, 500 trenerów i 550 wo-
lontariuszy. Celem Tygodnia jest zjednoczenie ca³ego �rodowi-
ska pi³karskiego w Europie w celu promocji i rozwoju pi³ki no¿-
nej osób z niepe³nosprawno�ci¹ intelektualn¹. Cz³onkami klubu
olimpiad specjalnych od 10 lat s¹ uczniowie Specjalnego O�rod-
ka Szkolno Wychowawczego z G³ubczyc.

Wyje¿d¿aj¹c na mecz uczniowie byli bardzo podekscytowani,
wszyscy zdawali�my sobie sprawê ¿e wyprowadzenie pi³karzy
na murawê na oczach piêciu tysiêcy kibiców oraz  kilku kamer
bêdzie bardzo stresuj¹ce. Jak siê pó�niej okaza³o nasi mali boha-
terowie spisali siê wzorowo. Po ceremonii otwarcia wszyscy za-
siedli�my na trybunach w�ród kibiców aby dopingowaæ pi³ka-
rzom. Atmosfera by³a niesamowita, a uczniowie mieli mo¿liwo�æ
us³yszenia i zobaczenia ¿ywego dopingu. Niestety mimo na-
szych starañ i zdartych garde³ Ruch Chorzów przegra³ z Pogoni¹
Szczecin 2-3. Na pami¹tkê naszego wyjazdu wszyscy uczniowie
otrzymali koszulki.

 Wiêcej informacji o naszym wyje�dzie oraz dzia³alno�ci olim-
piad specjalnych w województwie opolskim mo¿na uzyskaæ na
portalu spo³eczno�ciowym

 https://www.facebook.com/olimpiadyspecjalneopolskie
 lub oficjalnej stronie
 http://www.olimpiadyspecjalne.pl
Nasz o�rodek reprezentowali: Denis Marcinek, Jakub Bielski,

Andrzej Kopczyñski, Krystian ¯urawski, Sebastian Silarski,
£ukasz Macierzyñski opiekê sprawowa³ nauczyciel wychowy-
wania fizycznego Tomasz Kiszczyk. Sk³adamy serdeczne podziê-
kowania Pani Dyrektor Barbarze Rosickiej za umo¿liwienie nam
wyjazdu i zdobycia kolejnych mi³ych do�wiadczeñ.
                                                             Tomasz Kiszczyk

X EDYCJA
"DNIA PRZEDSIÊBIORCZO�CI"

Uczniowie Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych wziêli udzia³
w tegorocznej X edycji "Dnia Przedsiêbiorczo�ci", organizo-
wanej przez Fundacjê M³odzie¿owej Przedsiêbiorczo�ci przy
wspó³pracy Kancelarii Prezydenta RP.

"Dzieñ Przedsiêbiorczo�ci"
jest projektem sprzyjaj¹cym po-
dejmowaniu przez m³odych ludzi
trafnych decyzji w planowaniu
dalszej drogi edukacyjnej i zawo-
dowej.

Uczestnikami tego projektu
by³o 30 uczniów klas pierwszych,
a szkolnym koordynatorem "Dnia
Przedsiêbiorczo�ci" by³a Beata
Señ - nauczycielka biologii i pod-
staw przedsiêbiorczo�ci.

Celem projektu by³o z³¹czenie �rodowisk przedsiêbiorców w
edukacjê m³odzie¿y, szerzenie przedsiêbiorczych postaw w�ród
m³odzie¿y oraz u�wiadomienie m³odym ludziom konieczno�ci do-
stosowywania siê do zmieniaj¹cych warunków na rynku pracy.
Poprzez udzia³ w programie uczniowie mieli mo¿liwo�æ odbycia
kilkugodzinnych praktyk w wybranych przez siebie miejscach
pracy, zweryfikowania swoich wyobra¿eñ o wymarzonym zawo-
dzie, pozyskania informacji o wykszta³-
ceniu, umiejêtno�ciach czy predyspo-
zycjach niezbêdnych do wykonywania
danego zawodu oraz zapoznania siê z
zarz¹dzaniem firm¹.

Przy pomocy rodziców uda³o siê
uczniom zachêciæ nastêpuj¹ce firmy do
udzia³u w tej akcji:

- ALUPROF S.A. Zak³ad w Opolu, -
Bank Spó³dzielczy w G³ubczycach, -
Biuro Rachunkowe mgr Gra¿yna Cha-
wa, - F.H.U. Kombit Bis "Centrum GSM"
Tomasz Kunicki, - Firma Handlowo Pro-
dukcyjna Halina i Józef Kamiñscy S.C.
- Forystek i Partnerzy Spó³ka Partner-
ska Radców Prawnych i Doradców Podatkowych, - Gabinet
Weterynaryjny Krzysztof Grochalski, - Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Raciborzu, - Mleczarnia Turek
Sp. z o. o. Zak³ad w G³ubczycach, - NZOZ Prywatne Laborato-
rium Analityczne Zdzis³aw Kowalczyk, - NZOZ STOMADENT
S.C. Wo³oszyn-Liphardt w G³ubczycach, - P.A. - PLAN Pracow-
nia Architektury, - P.P.H.U. "EKOWARM-KLIMA" Magdalena
Zyznawska, - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
G³ubczycach, - Publiczne Przedszkole w Branicach,

- Publiczny Samodzielny ZOZ Wojewódzkie Centrum Medycz-
ne w Opolu, - S¹d Rejonowy Prudnik Wydzia³y Zamiejscowe w
G³ubczycach, - Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki Zdrowot-
nej w G³ubczycach, - Urz¹d Gminy w Branicach, - Urz¹d Miejski
w G³ubczycach, - Zak³ad Karny w G³ubczycach,

Idea tego przedsiêwziêcia spotka³a siê z aprobat¹ zarówno ze
strony uczniów, rodziców, jak i przedsiêbiorców. Z opinii uczest-
ników wynika³o, ¿e projekt da³ szansê:

- wstêpnego zweryfikowania planów dotycz¹cych przysz³ego
zawodu;

- rozwiania w¹tpliwo�ci dotycz¹cych wyboru przysz³ej drogi
¿yciowej;  >>>>

>>>   - poznania �rodowiska pracy;
- poznania tajników przysz³ego, wymarzonego zawodu;
- zapoznania siê z przysz³ymi obowi¹zkami i odpowiedzialno-

�ci¹ za nie.
                                                                               Beata Señ
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M£ODZIE¯ POLONII
NA TURNIEJU LG CUP

W dniach 1-2. 06.2013 r. pi³karska dru¿yna m³odzików Po-
lonii G³ubczyce (rocznik 2001 i m³odsi) uczestniczy³a w spon-
sorowanym przez firmê Limagrain ogólnopolskim turnieju LG
CUP 2013, który odby³ siê w Czempiniu k/Poznania. W turnie-
ju, w którym wyst¹pi³o 100 zawodników w 10 zespo³ach z 5 wo-
jewództw (zachodniopomorskie, dolno�l¹skie, kujawsko-pomor-
skie, pomorskie i opolskie), m³odzi g³ubczyccy adepci zajêli wy-
sokie III miejsce. Najpierw Polonia w grupie A zajê³a drugie miej-
sce (3 zwyciêstwa, 1 pora¿ka), w pó³finale przegra³a 0-3 z KKS-
em Kalisz Pomorski a w meczu o trzecie miejsce pokona³a w
rzutach karnych Noteæ Gêbice. W nagrodê zawodnicy otrzymali
okaza³y puchar, medale, komplet 15 strojów pi³karskich i pi³kê
meczow¹. W trakcie turnieju wszyscy uczestniczyli wyjechali
na p³ywalniê do Ko�ciana a wieczorem by³o wspólne ognisko.
Du¿¹ atrakcj¹ dla m³odych zawodników by³o spotkanie z Mi³o-
szem Przy-
b e c k i m ,
w y c h o -
w a n k i e m
gospodarza
t u r n i e j u
(AS Czem-
piñ), wystê-
puj¹cego w
minionym
sezonie w
b a r w a c h
ekstrakla-
sowej Polonii Warszawa. Ch³opcy otrzymali autografy i zrobili
sobie pami¹tkowe zdjêcia z pi³karzem. W turnieju Poloniê re-
prezentowali: Rafa³ Bilik, Kacper Mazurkiewicz, Szymon Kukle-
wicz, Jakub Wójcik, Jakub Makselan, Szymon Cury³o, Szymon
Gawêcki, B³a¿ej Wiciak, Szymon Ko³odyñski, Filip Wo³oszczuk;
opiekun Marek Cury³o (prezes Polonii). Ostateczna kolejno�æ
turnieju: 1. KKS Kalisz Pomorski, 2. UKS AS I Czempin, 3. KS
Polonia G³ubczyce, 4. KS Noteæ Gêbice, 5. B³êkitni Pomierzyn, 6.
PUKS Gimnasjon Wierzbno, 7. UKS AS II Czempiñ, 8. LKS Or-
kan Manieczki, 9. LKS Prime Food Przechlewo, 10. LKS Huragan
Proboszczów. Pod koniec czerwca m³odzi zawodnicy Polonii
wezm¹ udzia³ ju¿ po raz kolejny w VII turnieju pi³karskim "O
Pohar OBCE" w Slezskich Rudolticach (Czechy).

                                                 RS/"Poloniusz"   Foto: t_sidro

KLASA INTEGRACYJNA,
 CZYLI SZANSA DLA WSZYSTKICH
Rol¹  szko³y jest rzetelne przygotowanie m³odzie¿y do dalsze-

go samodzielnego ¿ycia, kszta³cenie podstaw tolerancji,  tak aby
uczniowie nauczyli siê wspó³dzia³ania, wspierania s³abszych w
osi¹ganiu celów. To w szkole powinni zrozumieæ, ¿e ka¿dy ma
swoje tempo pracy i swoje ograniczenia. Powinni odkryæ zainte-
resowania, uzdolnienia i sposoby realizowania  zadañ dla nich
dostêpnych. Tym zajmuje siê edukacja integracyjna.

U podstaw szkolnej integracji znajduje siê  klasa integracyjna.
Zgodnie z przepisami prawa o�wiatowego uczy siê w niej od 15
do 20 uczniów, w tym 3-5 z orzeczeniem o potrzebie kszta³cenia
specjalnego. S¹ to uczniowie m.in. z zaburzeniami s³uchu, wzro-
ku, ruchu, z obni¿onymi mo¿liwo�ciami intelektualnymi itp. Po-
zostali uczniowie s¹ pe³nosprawni.

W naszym
Gimnazjum nr 1
w G³ubczycach
od 2 lat funkcjo-
nuj¹  klasy inte-
gracyjne. S¹
one  ma³¹ spo-
³eczno�ci¹, w
której ka¿dy
uczeñ mo¿e
zdobyæ bardzo
dobre wy-
kszta³cenie  i

rozwin¹æ umiejêtno�ci potrzebne w dalszym  ¿yciu.
Jakie korzy�ci  wynosz¹  dzieci  niepe³nosprawne ucz¹ce  siê

w  klasie  integracyjnej?
- Maj¹ szanse odnosiæ sukcesy szkolne na miarê swoich mo¿-

liwo�ci i ucz¹ siê uspo³ecznienia.
- Poprzez czêsty kontakt  nauczycieli z rodzicami mo¿liwa jest

pe³niejsza pomoc dzieciom w nauce, uzupe³nianie braków, roz-
wi¹zywanie powsta³ych problemów.

- Maj¹ mo¿liwo�æ prezentowania w³asnych osi¹gniêæ poprzez:
wystawy prac plastycznych, projekty zespo³owe np. muzyczne.

- Otrzymuj¹ wsparcie przy wyborze dalszej drogi edukacyjnej,
zw³aszcza pod k¹tem przysz³ego zawodu.

Jakie korzy�ci wynosz¹ dzieci pe³nosprawne ucz¹ce siê w kla-
sie integracyjnej?

- Ucz¹ siê traktowania niepe³nosprawno�ci jako czego� natu-
ralnego, niewzbudzaj¹cego sensacji i za¿enowania.

- Ucz¹ siê tolerancji, opiekuñczo�ci, solidarno�ci, troskliwo-
�ci, umiejêtno�ci wspó³¿ycia z innymi.

Kontakt z kolegami  niepe³nosprawnymi kszta³tuje w³a�ciw¹
postawê wobec innych ludzi, sk³ania do wiêkszej otwarto�ci i
wyrozumia³o�ci. Istot¹  klas integracyjnych jest indywidualne
podej�cie do ka¿dego dziecka, a podstawowym warunkiem -
maksymalne usprawnienie psychofizyczne.

Nauka  jêzyków obcych, fizyki, chemii w tych klasach  odby-
wa siê w mniejszych grupach, licz¹cych do 10 osób. Dla ambit-
nej m³odzie¿y s¹ dodatkowe ko³a zainteresowañ, a dla uczniów
wymagaj¹cych pomocy - zajêcia wyrównuj¹ce braki.

Nasi uczniowie klas integracyjnych w roku szkolnym 2012/
2013 uczestniczyli aktywnie w wielu wydarzeniach kulturalnych
na terenie szko³y i gminy. Brali udzia³: w programie integracyj-
nym "Bez barier" odbywaj¹cym siê co roku w Miejskim Domu
Kultury,(foto) w  Dniu  Integracji w auli Specjalnego O�rodka
Szkolno-Wychowawczego w G³ubczycach. >>>>>

>>>    Byli wspó³organizatorami imprezy integracyjnej  2 maja na
terenie szko³y "Jeste�my tacy sami". Uczniowie klas integracyj-
nych  IA  i  IIE  z pomoc¹  nauczycieli przygotowali przedstawie-
nie  na motywach opowiadania A.de Saint- Exupery'ego  :"Ma³y
Ksi¹¿ê".  Ich wystêp otwiera³  festyn integracyjny i spotka³ siê z
ciep³ym przyjêciem kolegów issss go�ci. M³odzie¿ potem chêt-
nie uczestniczy³a w konkurencjach  sportowych, w pokazach
tanecznych, muzycznych oraz prezentacjach s³u¿b munduro-
wych. Wychowankowie  klas integracyjnych anga¿uj¹ siê do
ró¿nych projektów szkolnych i klasowych, takich jak:  "Otrzêsi-
ny klas I", "Spotkanie op³atkowe",  Dzieñ Wiosny, wycieczki,
Szkolny Konkurs Ortograficzny, Dzieñ Patronki Szko³y. Klasa
integracyjna jest naturaln¹ czê�ci¹ naszej szko³y, miejscem, gdzie
uczeñ otrzymuje wsparcie nauczycieli, uczy siê tolerancji, otwar-
to�ci i szacunku dla drugiego cz³owieka.

      Maria Krówka
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27.05.2013r. z okazji Dnia Dziecka wybrali�my siê autokarem
na wycieczkê do Wioski Indiañskiej MATO w Tworkowie ko³o
Raciborza. W malowniczym zak¹tku powsta³ skansen tradycyj-
nej wioski Indian Równin Ameryki Pó³nocnej.

Wioska indiañska to spotkanie z kultur¹ i zwyczajami Indian
Ameryki Pó³nocnej, st¹d bogata wystawa indiañskiego rêko-
dzie³a, zgromadzona w namiotach tipi. W wyprawie po wiosce
towarzyszy³ nam przewodnik - wódz Indian, który opowiada³
dzieciom o ich ¿yciu. Dzieci zobaczy³y tradycyjne stroje, broñ,
zabawki, instrumenty, indiañski grobowiec, sza³as pary initi, w³óki
koñskie travois. Najwiêcej satysfakcji dostarczy³y wszystkim
uczestnikom wyprawy - strzelanie z prawdziwego indiañskiego
³uku oraz oryginalne indiañskie gry i zabawy w kole. Charakter
wycieczki podkre�li³y wymalowane twarze. Ka¿dy mia³ mo¿li-
wo�æ wypróbowania swoich umiejêtno�ci w tradycyjnych za-
bawach zrêczno�ciowych, takich jak rzut w³óczni¹, lotkami, rów-
nowa¿nia czejeñska, gra w bizonie j¹dra. Kolejn¹ atrakcj¹ dla
dzieci by³a nauka stawiania indiañskiego domu tipi.

Mieli�my niepowtarzaln¹ okazjê choæ przez chwilê posmako-
waæ indiañskiego ¿ycia: wys³uchaæ legendy przy akompania-
mencie prawdziwego indiañskiego fletu siyothanka, spe³niæ
swoje dzieciêce marzenia i przenie�æ siê w nieznany i kolorowy
�wiat Indian. Dope³nieniem ,,dnia pe³nego atrakcji" by³o piecze-
nie kie³basek, które smakowa³y jak potrawa z najlepszej ,,kuchni
indiañskiej". Najedzeni, trochê zmêczeni, ale pe³ni wra¿eñ wróci-
li�my do przedszkola.

INDYWIDUALNE MP M£ODZIKÓW M£ODSZYCH W BADMINTONIE
   W dniach 23-26.05.2013 r. w Ostrowie Wielkopolskim odby³y siê Indywidualne Mistrzostwa Polski M³odzików M³odszych w

badmintonie. Na mistrzostwach rozegrano ponad 300 pojedynków, w których bra³o udzia³ 180 zawodników z 47 klubów z ca³ego
kraju, równie¿ kluby z Opolszczyzny:  LKS Technik G³ubczyce, MKS Strzelce Opolskie, MMKS Kêdzierzyn-Ko�le i UKS Feniks
Kêdzierzyn-Ko�le. Zawodnicy LKS Technik G³ubczyce zdobyli 5 medali. Oto wyniki: Gra pojedyncza ch³opców: - Maciej Matusz-
z³oty medal - Patryk Kobeluch - br¹zowy medal Gra podwójna ch³opców:- Maciej

Matusz,  Patryk Kobeluch- z³oty medal
- Kordian Kobylnik, Maciej Siemigi-

nowski - srebrny medal
- Bartosz Ga³¹zka, Karol �lepecki- br¹-

zowy medal
Wspólnie Okrêg Opolski reprezento-

wa³o 13 zawodników i 7 zawodniczek, któ-
rzy �wietnie siê spisali zdobywaj¹c 7 me-
dali ( 2 z³ote, 2 srebne i 3 br¹zowe).

Zawodnikom gratulujemy i ¿yczymy
dalszych sukcesów !

PRZEDSZKOLE NR 3  W WIOSCE
INDIAÑSKIEJ I KRNOVIE

Lepienie z gliny jest wspania³¹ kreatywn¹ zabaw¹, tak¿e nauk¹
koncentracji i cierpliwo�ci, dobrym æwiczeniem terapeutycznym,
to równie¿  kontakt z ciekawym materia³em,  który pozwala two-
rzyæ prace ró¿ne pod wzglêdem formy, kszta³tu, koloru.

Poza tym to du¿o �wietnej zabawy, czego mogli do�wiadczyæ
uczestnicy warsztatów, pod okiem wykwalifikowanych instruk-
torów. W maju dzieci i rodzice dwukrotnie uczestniczyli w zajê-
ciach, w trakcie nich powsta³y ciekawe - kamieniczki, zamki, pa-
³ace, piêknie ozdobione o przeró¿nej fakturze  i formie.

Na koniec zosta³y pokryte szkliwem przez co sta³y siê jeszcze
bardziej bajkowe, kolorowe i niepowtarzalne. Prace bêd¹ wspa-
nia³¹ pami¹tk¹ z przedszkola, a uczestnicy z ca³¹ pewno�ci¹ po-
³knêli- ceramicznego bakcyla, a efektem dalszej wspó³pracy by³o
zaproszenie nas  na czesko- polski dzieñ dziecka ,,Zaczarowane
Pohadku'' dnia 3.06 .2013. Pomimo deszczowej pogody humory
nam dopisywa³y, a wspólna zabawa z czeskimi dziecmi dostar-
czy³a nam wiele mi³ych wra¿eñ.

         OG£OSZENIE
WYNIKÓW ZBIÓRKI  PUBLICZNEJ
"Komitet na rzecz uczestnikow  XVI Turnieju Sportowego
�rodowiskowych Domów Samopomocy"przeprowadzi³ zbiór-

kê publiczn¹ na podstawie pozwolenia nr.OR.5211.2.2013 z
dnia 12-3-2103r. wydanego przez Starostê G³ubczyckiego.
Suma  zebranych ofiar pieniê¿nych wynios³a:    4.437,01z³
wg poni¿szych form zbiórki publicznej:
- wp³aty na konto:                                                    2.150,00z³
- datki do puszek kwestarskich:                             2.087,00z³
- sprzeda¿ przedmiotów:
  a/ stroiki                                                                       90,00z³
  b/ �wieczki                                                                 110,00z³
Koszty turnieju:                                                          153,02z³
a/ op³ata za zezwolenie                                                82.00z³
b/ prowizje bankowe                                                    71,02z³
 Rozliczenie poszczególnych celów:
- nagrody                                                                     999,08z³
- przygotowanie turnieju                                        2.374,01z³
- wy¿ywienie                                                               910,90z³
- razem:                                                                      4,283,99z³
Komitet rozwi¹zuje siê z chwil¹ ogloszenia wyników zbiórki
                Przewodnicz¹ca Komitetu
                                             Beata Dutka
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-  POLSKA BIEGA
Dziêki dzia³aniom podjêtym przez administracjê g³ubczyc-

kiej jednostki,  grupa osadzonych wystartowa³a w biegu ulicz-
nym w ramach Ogólnopolskiej Akcji "Polska Biega".

  Honorowy patronat nad akcj¹ objê³a Minister Sportu i Tu-
rystyki Jonna Mucha, a bieg organizowa³a Gazeta Wyborcza.
Impreza podzielona by³a na dwa etapy. Pierwszy z nich to bieg
g³ówny. Rywalizowali w nim na dystansie 3,5 kilometra osadze-
ni z Zak³adu Karnego w G³ubczycach. Trasa biegu przebiega³a

w le�nym plenerze.
Start rozpocz¹³ siê o
godzinie 10.00  na
parkingu przy Alei
Lipowej i przebiega³
wzd³u¿ tej trasy, w
kierunku Lasu Mary-
sieñka, koñcz¹c siê
na mecie w specjal-
nym, wyznaczonym
miejscu, nieopodal
strzelnicy g³ubczyc-
kiej jednostki.

Spotkanie prze-
prowadzono zgodnie
z regulaminem, bez

rywalizacji, w formie rekreacyjnej, w tempie dostosowanym do
mo¿liwo�ci wszystkich osób. W zawodach udzia³ wziê³o i ukoñ-
czy³o je 28 biegaczy. Ka¿dy uczestnik otrzyma³ pami¹tkowy
dyplom, a zwyciêzcy ca³ego biegu, jak i poszczególnych kate-
gorii wiekowych, zostali wyró¿nieni drobnymi upominkami.
Zastêpca Dyrektora Zak³adu Karnego w G³ubczycach mjr Wi-
told Derewecki podziêkowa³ wszystkim uczestnikom za udzia³ i
godn¹ postawê, podczas realizowanego przedsiêwziêcia.

               Tekst i zdjêcia: m³. chor. Bart³omiej Kawulok

PIKNIK RODZINNY
Czerwiec to czas festynów i ró¿nego rodzaju pikników. W sobotê 8 czerwca przy piêknej, s³onecznej pogodzie w Domu Pomocy

Spo³ecznej Klisino filia w Radyni odby³ siê piknik zwany rodzinnym. To plenerowa impreza zorganizowana przez kierownictwo i
pracowników dla mieszkañców placówki, ich rodzin, krewnych i znajomych, przyby³ych z odleg³ych czêsto zak¹tków kraju.

W�ród zaproszonych go�ci byli: Pani Dyrektor Domu Pomocy Spo³ecznej  w Klisinie- Ma³gorzata Krywko - Trznadel, kierownicy
podleg³ych jej o�rodków, wicestaro-
sta -  Piotr Soczyñski, wiceprzewod-
nicz¹ca Rady Powiatu - Maria Fara-
siewicz, która zaprezentowa³a  barw-
ny  recital   z akompaniuj¹cym jej
zespo³em MARIEL. Ponadto wyst¹-
pili jej podopieczni - aktorzy teatru
TRADYCJA Zespo³u Szkó³ Mecha-
nicznych w G³ubczycach, bawi¹c pu-
bliczno�æ ciekawym  programem ka-
baretowym. Tego dnia nie mog³o
zabrakn¹æ wystêpów grupy wokal-
nej PULS, któr¹ tworz¹ mieszkañcy

filialnego DPS w Radyni pod kierownictwem instruktora kulturalno - o�wiatowego placówki - Agaty Mróz.
Po wystêpach artystycznych do wspólnej zabawy w³¹czyli siê uczestnicy pikniku, a przygrywa³ im zespó³ Vademecum. Zabawa

trwa³a do wieczora. Piknik rodzinny to doroczne,  wa¿ne wydarzenie w ¿yciu mieszkañców Domu Pomocy Spo³ecznej, na które
czekaj¹ z wielk¹ rado�ci¹.To swoista lekcja integracji, sympatii, zrozumienia i ¿yczliwo�ci ludzkiej.

                                                                                                                                                                       Z wiadomo�ci TV G³ubczyce

 - FINA£ AKCJI "ZAKRÊTKA"
Kilka worków kolorowych zakrêtek przeznaczonych na bez-

interesown¹ pomoc dla niepe³nosprawnej Lilianki Komorow-
skiej, przekaza³ Zak³ad Karny w G³ubczycach na rzecz  Sto-
warzyszenia Rodziców Dzieci Niepe³nosprawnych �Tacy Sami�.

Funkcjonariusze i pracownicy oraz osadzeni Zak³adu Karne-
go w G³ubczycach wziêli udzia³ w akcji, zbieraj¹c i segreguj¹c 7
639 sztuk zakrêtek od plastikowych butelek. Celem programu
by³o u�wiadomienie, i¿ poprzez ma³y czyn, jakim jest zbieranie
zakrêtek, mo¿na pomóc
przyrodzie i jednocze�nie
poprawiæ ¿ycie niepe³no-
sprawnym dzieciom.� Za-
krêcona� akcja, zarówno
w�ród g³ubczyckiej za³ogi,
jak i w�ród osadzonych
wywo³a³a bardzo pozy-
tywn¹ reakcjê. Wszystkie
zebrane zakrêtki zosta³y
przekazane stowarzysze-
niu, które pozyskane tym
sposobem pieni¹dze, prze-
znaczy na zakup sprzêtu
rehabilitacyjnego dla nie-
pe³nosprawnej Lilianki.�
Akcja zosta³a przeprowadzona z inicjatywy osadzonych, dzia³a-
j¹cych w aktywie ds. kulturalno o�wiatowych i sportu, pod nad-
zorem wychowawcy dzia³u penitencjarnego ds. kulturalno �
o�wiatowych m³. chor. Bart³omieja Kawulok. �Zbieranie nakrê-
tek trwa nadal, dlatego te¿ bardzo serdecznie zachêcamy wszyst-
kich ludzi dobrej woli do udzia³u i zaanga¿owanie siê w pomoc
niepe³nosprawnej Liliance, której ¿yczymy du¿o ciep³a, u�mie-
chu, a przede wszystkim szybkiego powrotu do zdrowia.�
                        Tekst i zdjêcie: m³. chor. Bart³omiej Kawulok

ZAK£AD KARNY G£UBCZYCE
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W bie¿¹cym roku szkolnym w naszym liceum mia³o miejsce
wiele wydarzeñ, po�ród których poza obchodami 260 - lecia
nauczania, najwa¿niejszym i równie¿  historycznym, by³o do-
koñczenie budowy i otwarcie 8 listopada 2012 r. hali sporto-

wej.    Ten rok przyniós³ równie¿ szereg osi¹gniêæ
dydaktycznych. W ostatnich tygodniach nasi
uczniowie odnie�li znacz¹ce sukcesy.

 Najbardziej wszechstronnym, nagradzanym
uczniem okaza³ siê Marek Stebnicki z kl. III a. Naj-
pierw zosta³  finalist¹ Wojewódzkiego Konkursu Jê-
zyka Angielskiego (jego nauczycielk¹ angielskiego
jest  Lidia Szlezinger - Jung), a zajmuj¹c VI miejsce,
uzyska³ równie¿ tytu³ laureata  XIX  Opolskiego Tur-
nieju Chemicznego w Opolu (nauczycielk¹ prowa-
dz¹c¹ jest  Ewa Idzi). Na tym nie koniec sukcesów

Marka. Zaj¹³ tak¿e V miejsce w Miêdzyszkolnym Turnieju Fi-
zycznym o Puchar Opolskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa
Fizycznego, natomiast w dru¿ynie z  Paw³em Krzaczkowskim i
Paw³em Grzywn¹.  II miejsce w  Miêdzyszkolnym Turnieju Fi-
zycznym (nauczycielki:  Agnieszka �miglewicz i Ewa Trynda).

  Kolejne osi¹gniêcia odnotowali Pawe³ Grzywna i Pawe³
Krzaczkowski w Ma³ej Olimpiadzie Matematycznej. Zostali lau-
reatami rozwi¹zuj¹c bezb³êdnie wszystkie zadania, a w olimpia-
dzie tej wziê³o udzia³ 95 uczestników. Sam Pawe³ Grzywna zaj¹³
I miejsce w województwie i III w kraju w XIV edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Matematycznego MAT, w którym uczestni-
czy³o ponad 10 tys. uczniów z 359 szkó³, a Miko³aj Liphardt i
Pawe³ Krzaczkowski zajêli III miejsce w II Turnieju Matema-

tycznym Pogranicza �l¹sko - Opolskiego.
   Nasi uczniowie pokazali siê z najlep-

szej strony równie¿ w Dolno�l¹skim Kon-
kursie Przedmaturalnym. Je�li chodzi o
matematykê, drugie miejsca zajêli: Arka-
diusz Strycharczyk w zakresie podstawo-
wym i Pawe³ Krzaczkowski w zakresie roz-
szerzonym. Nauczycielkami tych uczniów
s¹ Agata Opyt i Bo¿ena Ustrzycka.

   Aleksandra Jacheæ i Maria Liberska
zosta³y finalistkami tego samego konkursu, lecz z biologii, w
zakresie rozszerzonym  (nauczycielkami ich s¹ Teresa Liberska i
Beata Señ), a Marek Stebnicki zaj¹³ II miejsce w konkursie z
fizyki w zakresie rozszerzonym, natomiast w podstawowym  zo-
sta³  finalist¹ wraz z Kamilem Kubisem, Ann¹ Karaczyn i Kami-
lem Dañków. Kamil Dañków w tym konkursie zaj¹³ I miejsce na
podstawie (nauczycielk¹ prowadz¹c¹:  Agnieszka �miglewicz).

 Tomasz Lenartowicz po raz drugi z rzêdu zaj¹³ I miejsce w
wojewódzkim Konkursie wiedzy o obozie w £ambinowicach

(nauczyciel: Stanis³awa Wiciak), natomiast Tomasz Tanta³a
IV miejsce i otrzyma³ nagrodê z  wyró¿nieniem

 (nauczyciel: Katarzyna Maler).
   Je¿eli chodzi o sport, to czo³owe miejsca w turniejach zagra-

nicznych i krajowych w badmintonie zajmuj¹ nasi liceali�ci ze
Szko³y Mistrzostwa Sportowego: Dominik Stebnicki, Przemy-
s³aw Szyd³owski, Micha³ Ka�mierczak, Aleksandra Bia³ek i
Katarzyna Kutacha. Trenerem ich jest Bo¿ena Haracz. Uczeñ
Bart³omiej Mróz  zaj¹³ II miejsce w grze pojedynczej, a I w deblu
w Turkish International Enes Cup (miêdzynarodowy turniej w
parabadmintonie) w Antalyi.

   Wszystkim finalistom i laureatom serdecznie gratulujemy i
trzymamy za nich kciuki, poniewa¿ kilkoro z nich przesz³o do
kolejnych etapów konkursów i olimpiad. S¹ wizytówk¹ naszego
liceum i powiatu.

   W znakomitej formie jest równie¿ nasz chór, który w pa�-
dzierniku przywióz³ nagrody z VIII Miêdzynarodowego Festi-
walu Chórów Gaude Cantem w Bielsku - Bia³ej, w tym: Nagrodê
Specjaln¹ dla najlepszego chóru m³odzie¿owego, Z³oty Dyplom
oraz Nagrodê Specjaln¹ dla najlepszego dyrygenta, któr¹ otrzy-
ma³ nasz dyrektor i dyrygent chóru Tadeusz Eckert.

   Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w G³ubczycach realizuje
ró¿ne projekty. W tym roku szkolnym pod kierunkiem pedagog
Barbary Zdeb zrealizowany zosta³ projekt pt. Edukacja ku przy-
sz³o�ci - Poradnictwo Zawodowe w Procesie Dydaktycznym.
Na bie¿¹co, z udzia³em uczniów, pod kierunkiem Beaty Señ, jest
realizowany projekt edukacyjny z podstaw przedsiêbiorczo�ci,
pt. Dzieñ Przedsiêbiorczo�ci.

   W liceum od wielu lat, w ramach Akademii My�li i S³owa, odby-
waj¹ siê wyk³ady prowadzone przez naukowców z ró¿nych uczelni,
co pozwala na wcze�niejsze poznanie akademickiej atmosfery.

  Z naszej szko³y wywodzi siê wiêkszo�æ cz³onków nieformal-
nej Grupy Agamidae, która zajmuje siê badaniem przesz³o�ci G³ub-
czyc. Zrealizowa³a ju¿ dwa projekty: W poszukiwaniu g³ubczyc-
kiego anio³a i Kariery g³ubczyckich Hollaendrów, w ramach które-
go nasze liceum odwiedzili cz³onkowie tej znanej ¿ydowskiej ro-
dziny. Od tego roku grupa tworzy tzw. Karty Pamiêci polskich,
zas³u¿onych mieszkañców G³ubczyc, pochowanych na miejsco-
wym cmentarzu komunalnym. W kwietniu przy³¹czy³a siê do zbiór-
ki przyborów szkolnych dla polskich dzieci z Kresów Wschod-
nich, a punktem zbornym by³a nasza szkolna biblioteka

   Uczniowie liceum od kilku lat wspó³pracuj¹ ze Stowarzy-
szeniem Wiosna i bior¹ aktywny udzia³ w ogólnopolskiej akcji
Szlachetna Paczka. Akcj¹ kieruje pedagog szkolna Barbara Zdeb.

Nasza szko³a podtrzymuje kontakty - wymiany m³odzie¿y z
gimnazjum w Rockenhausen w Niemczech.

  We wspó³pracy z Miejsk¹ i Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹
organizowany jest konkurs na etapie powiatowym, pt. Korze-
nie wielu g³ubczyczan s¹ na Kresach, którego koordynatorem
jest Katarzyna Maler. W tym roku odbywa siê  po raz pi¹ty.
Niedawno konkursem tym zainteresowa³ siê Kresowy Serwis
Informacyjny - Organ Medialny Porozumienia Pokoleñ Kreso-
wych (jego redaktorem jest g³ubczycki historyk dr Arkadiusz
Szymczyna) i podarowa³ czê�æ nagród ksi¹¿kowych dla uczniów.
Nasza tegoroczna oferta edukacyjna. W przysz³ym roku szkol-
nym zamierzamy utworzyæ 6 klas o nastêpuj¹cych profilach:
klasê politechniczn¹  (matematyczno - fizyczn¹), biznesow¹ (geo-
graficzno - informatyczn¹), medyczn¹ (biologiczno - chemiczn¹),
humanistyczn¹ (prawno - spo³eczn¹), pedagogiczn¹ ( biologicz-
no - spo³eczn¹)  i sportow¹ (biologiczno - jêzykow¹). Dodatko-
we oferty - w naszych informatorach,w sekretariacie szko³y.

   Poza kszta³ceniem wybitnych laureatów, nasza szko³a mo¿e
siê pochwaliæ wysok¹ zdawalno�ci¹ egzaminów maturalnych
która w 2012 r. wynios³a a¿  99, 3 %. �wiadczy to o tym, ¿e warto
jest uczyæ siê w naszej szkole.

   Wielu naszych absolwentów podejmuje studia na najbar-
dziej obleganych kierunkach, jak medycyna, czy prawo. Czê�æ z
nich realizuje ju¿ studia doktoranckie. Najzdolniejsi absolwenci
otrzymuj¹ stypendia, których udziela dzia³aj¹ce przy liceum Sto-
warzyszenie Absolwentów im. prof. Bronis³awy Adamskiej.

   Serdecznie zapraszamy do kontynuowania nauki
   w naszej szkole.
                                                         Katarzyna Maler

   DOBRY ROK DLA LICEUM
 OGÓLNOKSZTA£C¥CEGO
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NZOZ zatrudni pielêgniarki
d³ugoterminowe,
tel. 77/441-40-40

CA£A POLSKA CZYTA DZIECIOM
- to wszystkim znana, chocia¿by ze spotów reklamowych

czy dzia³añ promocyjnych, ogólnopolska kampania spo³eczna
powo³ana w 2001 roku przez Fundacjê "ABCXXI - Ca³a Pol-
ska czyta dzieciom".  Kampania ta ma na celu propagowanie
codziennego czytania dzieciom jako skuteczn¹, tani¹ i przyjazn¹
metodê wspomagania ich wszechstronnego rozwoju - psychicz-
nego, umys³owego, spo³ecznego i moralnego oraz budowania
zasobów wewnêtrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i
intelektualnych. Fundacja przekonuje, ¿e czytanie dziecku dla
przyjemno�ci przez rodziców, wychowawców czy innych doro-
s³ych - 20 minut dziennie, codziennie! - jest m¹drym sposobem
spêdzania czasu z dzieckiem i najlepsz¹ inwestycj¹ w jego przy-
sz³o�æ. Kampania prowadzona jest obecnie w ca³ym kraju przez
6376 wolontariuszy - Liderów i Koordynatorów. Do og³oszone-

go przez Fundacjê programu  "Czytaj¹ce Przedszkola" przyst¹-
pi³o ponad 2300 przedszkoli w ca³ej Polsce, w tym od kilku mie-
siêcy Przedszkole nr 3 w G³ubczycach, gdzie pracujê.

Codzienne od trzech lat czytanie bajek po obiedzie w mojej
grupie sta³o siê ju¿ rytua³em, dzieci same domagaj¹ siê s³ucha-
nia ich, przynosz¹ je z domu lub wypo¿yczamy z biblioteki, gdzie
jest mnóstwo piêknych, kolorowych ksi¹¿ek dla dzieci w ka¿-
dym wieku. S³uchanie bajki jest  momentem wyciszenia i skupie-
nia, kiedy dziecko przenosi siê w tajemniczy �wiat rozwijaj¹cy
jego wyobra�niê. Poprzez s³uchanie bajek, czêsto starych dziecko
ma nieoceniony kontakt z piêknym, polskim s³ownictwem, które
zanika wypierane poprzez zachodnie nalecia³o�ci. S³uchaj¹c
melodii g³osu czytaj¹cego wytwarza siê niesamowita wiê� miê-
dzy dzieckiem a doros³ym, który czasami czuje siê jak Piotru�
Pan. W grupie dzieci, z którymi pracujê w akcjê czytania w³¹czy-
li siê równie¿ rodzice i personel przedszkola oraz zaproszeni
go�cie, wzbogacaj¹c do�wiadczenia czytelnicze dzieci. Zainte-
resowanie bajkami ci¹gle wzrasta w�ród dzieci a kolejnym eta-
pem staje siê odtwarzanie ich na scenie z ca³kiem dobrym skut-
kiem, co udowadnia, ¿e czytanie rozwija. Dlatego te¿ gor¹co
zachêcam do czytania czy opowiadania dzieciom bajek, wier-
szyków, najlepiej przed snem 20 minut dziennie codziennie!

Lider kampanii CPCD w Przedszkolu nr 3  Anna Kompliko-
wicz - Serwetnicka Wychowawca grupy 4-latków"Pszczó³ki"

W dniu 8 czerwca 2013r w Pleszewie ko³o Poznania odby³y
siê Mistrzostwa Polski Masters w karate, Miêdzywojewódz-
kie Mistrzostwa M³odzików oraz Wojewódzkie Mistrzostwa
Wielkopolski w Karate wed³ug Przepisów �wiatowej Federa-
cji Karate. Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-Do G³ubczyce re-
prezentowali: Klaudia Bociek, która w kata kadetów zdoby³a
br¹zowy medal oraz w kumite srebrny medal,Maciej Kowalczyk,
który w kata 10-11 lat zdoby³ z³oty medal oraz w kumite 10-11 lat
z³oty medal,Michalina Jung, która w kata 9 lat zdoby³a z³oty
medal oraz w kata dru¿ynowym dziewcz¹t 9 lat Michalina Jung,
Martyna Do³han i Julia Hac zdoby³y z³oty medal, Mateusz Stan-
kiewicz w kata 9 lat zdoby³ srebrny medal a Aleksander Kolasa
br¹zowy medal ³¹cznie zdobyli�my 4 z³ote medale, dwa srebrne
medale i dwa br¹zowe medale i jest to wynik bardzo dobry. By³
to  ostatni start naszych zawodników przed wakacjami.Mamy

wspania³ych zawodników a takie nazwiska jak Cie�lik Szymon,
Klaudia Bociek, Maciej Kowalczyk s¹ znane i cenione w kraju i
wielu klubach zagranicznych. W Pleszewie prezes Polskiego
Zwi¹zku Karate Wac³¹w Antoniak pogratulowa³ naszym zawod-
nikom sukcesów w minionym okresie.

 Za szczególne zaanga¿owanie w treningach i startach zawod-
ników za zaanga¿owanie ich rodziców zarówno osobiste jak i
finansowe, Burmistrzowi Janowi Krówce, Dyrektorowi ZOKIS
Stanis³awowi Krzaczkowskiemu i Komisji Sportu Zarz¹d nasze-
go Klubu sk³ada serdeczne podziêkowania.

                                                                            Jan Ho³da

MISTRZOSTWA POLSKI
MASTERS W KARATE
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"CERTYFIKAT - SZKO£A LIDER"
TRAFI£ DO LISIÊCIC

Zespó³ Szkó³ w Lisiêcicach wzi¹³ udzia³ w trzeciej edycji
Programu przeciwdzia³ania wadom postawy cia³a u dzieci i
m³odzie¿y w województwie opolskim

i � zdoby³ br¹zowy certyfikat. To
wielki sukces dla naszej szko³y, po-
niewa¿ konkurencja by³a spora, a cer-
tyfikaty przyznano tylko sze�ciu szko-
³om w województwie.

Ten pionierski program powsta³ ju¿
w 2008 roku, z inicjatywy Wojewody
Opolskiego Pana Ryszarda Wilczyñ-
skiego i dotyczy niezwykle wa¿nego
problemu, z jakim borykamy siê co-
raz czê�ciej, a mianowicie nieprawi-
d³owo�ci w rozwoju narz¹du ruchu i
statyki cia³a u dzieci i m³odzie¿y w
wieku szkolnym. Warto podkre�liæ, i¿
jest to jeden z
niel icznych

tego rodzaju programów dzia³aj¹cych na
skalê ca³ego kraju. Obecnie w ramach po-
rozumienia o partnerstwie w Programie
dzia³aj¹: Opolski Urz¹d Wojewódzki Opol-
skie Centrum Zdrowia Publicznego, Ku-
ratorium O�wiaty w Opolu, Urz¹d Mar-
sza³kowski Województwa Opolskiego,
Politechnika Opolska Wydzia³ Wychowa-
nia Fizycznego i Fizjoterapii, Opolski Od-
dzia³ Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i Wojewódz-
ka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu.

Nasza szko³a, realizuj¹c przez dwa lata zadania wynikaj¹ce z
programu korzysta³a z opracowanych harmonogramów zadañ
obligatoryjnych i fakultatywnych - wdra¿aj¹cych profilaktykê
zdrowego stylu ¿ycia u wszystkich uczniów, a szczególnie w�ród
uczniów ze stwierdzonymi zaburzeniami posturalnymi. Ucznio-
wie byli pod sta³¹ opiek¹ nauczyciela koordynuj¹cego program
- pana Piotra Kowalczyka. Ca³a spo³eczno�æ szkolna wraz z ro-

dzicami skutecznie podejmowali dzia³ania na rzecz obni¿enia wagi
tornistrów szkolnych. Przez ca³y okres realizacji programu pro-
mowano szeroko pojêt¹ edukacjê zdrowotn¹ i owocn¹ wspó³-
pracê ze �rodowiskiem lokalnym. Prowadzono akcje zdrowej ¿yw-
no�ci, aktywnego, rodzinnego wypoczynku, zapobiegania oty-
³o�ci oraz wprowadzono dodatkowe zajêcia sportowe i przeciw-
dzia³aj¹ce wadom postawy. Dziêki
staraniom pana Kowalczyka zdoby-
li�my "br¹z" a tym samym otrzyma-
li�my atrakcyjne nagrody rzeczowe
oraz certyfikat szko³y modelowo re-
alizuj¹cej Program.

Uroczysto�æ certyfikacji szkó³ od-
by³a siê w dniu 23 kwietnia 2013r. w
obecno�ci Wicewojewody Opol-
skiego - Antoniego Jastrzembskie-
go oraz Opolskiego Kuratora
O�wiaty - Haliny Bilik oraz wielu in-
nych osób zaanga¿owanych w dzia-
³alno�ci na rzecz poprawy zdrowia

dzieci i m³o-
dzie¿y w na-
szym woje-
wództwie. Kapitu³a przyzna³a dwa z³ote,
trzy srebrne oraz jeden br¹zowy certyfi-
kat. Jeste�my bardzo zadowoleni z takie-
go wyniku, ale najbardziej jeste�my dum-
ni z faktu, ¿e znale�li�my siê jako jedyna
ma³a, wiejska szko³a w�ród tych z wiel-
kich miast (Kluczbork, Opole, Kêdzierzyn-
Ko�le, Dobrzeñ ). To nasza szko³a znala-

z³a najwiêksze uznanie w�ród opolskich mediów (byli�my we
wiadomo�ciach opolskiej TV) mimo tego, ¿e zdobyli�my najni¿-
szy stopieñ certyfikatu. Równie¿ z ust Wojewody otrzymali�my
najwiêksze uznanie, a cytuj¹c jego s³owa - jeste�my przyk³adem
tego, ¿e ma³e szko³y mog¹ skutecznie rywalizowaæ z tymi wielki-
mi. Br¹zowy certyfikat doda³ nam skrzyde³ i w nastêpnych la-
tach w dalszym ci¹gu bêdziemy promowaæ zdrowy tryb ¿ycia w
szkole i poza ni¹.

                                                                         Marta Klimek

WYRÓ¯NIENIE W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE KRESOWYM
24 maja b.r. uczennica Liceum Ogólnokszta³c¹cego w G³ubczycach,  Zuzanna Wo³oszyn z klasy II c odebra³a nagrodê i specjalne

wyró¿nienie w Opolskim Ratuszu z okazji udzia³u w  III Wojewódzkim Konkursie o Kresach Wschodnich. Konkurs organizowany
by³ przez Kuratorium O�wiaty w Opolu oraz Towarzy-
stwo Mi³o�ników Lwowa i Kresów Po³udniowo-
Wschodnich. Konkurs by³ skierowany do wszystkich
uczniów gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych wo-
jewództwa opolskiego. Za³o¿eniem organizatorów
by³o zainteresowanie tematyk¹ kresow¹ m³odzie¿y,
zarówno tej maj¹cej korzenie kresowe, jak i osób zain-
teresowanych Kresami. Dlatego w III edycji pojawi³y
siê tematy wymagaj¹ce dotarcia i bezpo�redniego
spotkania m³odych ludzi ze �wiadkami wydarzeñ hi-
storycznych, oraz takie, które wymagaj¹ wyszukiwa-
nia �róde³ historycznych i pami¹tek. Praca Zuzanny
spe³ni³a wszystkie niezbêdne kryteria, wzbudzi³a du¿e
zainteresowanie i uznanie w�ród Jury. Gratulujemy!!!

                                          K. Jasiñska-Kaliwoda
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REKLAMA W G£OSIE G£UBCZYC
 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 elektronicznej.
Reklamy - tylko czarno bia³e na wewnêtrznych stronach -
podstawowy modu³ - w  ramce 9x9cm, jednorazowa edycja

100,00z³ +VAT, przy wiêkszej ilo�ci cenê mo¿na negocjowaæ.
   Tre�æ reklam nadsy³aæ  w wersji elektronicznej w pliku JPG

(rozdz. 300dpi) 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.

 BIBLIOTEKA MIEJSKA I GMINNA
 W G£UBCZYCACH  RATUSZ IIP

Wypo¿yczalnia dla doros³ych
pn-pt. 8.30-18.00 i 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.-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.

FHU MARIOX
imp-eks

 Mariusz £ankowski
ul. Ko³³¹taja 3b,

48-100 G³ubczyce
Tel. i fax +48 77 485 98 77,  Kom. +48 605 132 301

Nasze us³ugi:
Us³ugi maszynami budowlanymi,

Us³ugi walcami drogowymi,
Sprowadzanie maszyn bud. i rol.

Naprawy i wynajem maszyn,
Prace rozbiórkowe,

Wykopy fundamentowe,
Równanie terenu,

Transport,
Instalacje gazowe,

Kontakt
strona internetowa wwwmariox.pl
adres e-mail mariox@mariox.pl

PRACOWNIA KRAWIECKA
"FENIKS"

 G³ubczyce tel. 537-024-107 ul. Staszica 9/2
 (jednokierunkowa naprzeciw szko³y muzycznej)

- ubiory - codziennego u¿ytku, alby komunijne

- ubrania - okoliczno�ciowe, wizytowe, ochronne,
         firmowe, medyczne,  dla gastronomii i motocyklistów

- stroje - historyczne, dla bractw rycerskich, kostiumy
                      do gier terenowych,  dla grup scenicznych,
                       tanecznych i muzycznych

- aran¿acje -  okienne, firany, lambrekiny, wachlarze,
                                     rolety, panele okienne

- przebrania - karnawa³owe, okoliczno�ciowe
                                      dla doros³ych i dzieci

- us³ugi - kaletnicze, wszywanie zamków do skór,
                          skracanie ko¿uchów, poprawki i przeróbki
                          krawieckie, us³ugi od rêki w ramach pogoto-
                           wia krawieckiego, torby, torebki, autorskie
                         lub  pod zamówienie, torby na laptopy

- wszelkie nietypowe zlecenia
- z zakresu krawiectwa,  szkolenia indywidualne

ceny - przystêpne
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Serdecznie Witamy 25 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej, urodzonych w maju 2013

w Szpitalu Powiatowym  w G³ubczycach, Rodzicom Gratulujemy!

Fotografie noworodków:

 KADR Studio Fotograficzno - Filmowe
Janusz Baczkur,

G³ubczyce,  Grunwaldzka 2,

 77 485 31 07,  662 065 354

Antoszczyszyn Piotr
s.Katarzyny 16.05.2013

18.35 3150 -57

Bil Wiktor s.Mirandy
G³ubczyce 11.05.2013

18.05 3100-58

Chwa³czyñski Kuba
s.Katarzyny Baborów
19.05.2013 5.20 3700-59

D¹browska Justyna
c.Katarzyny Nowa Wie�
19.05.2013 12.25 3100-54

Kinal Franciszek
s.Kamili Lewice

27.05.2013 8.30 4450-58

Komada Mi³osz s.Raisy
Dzier¿ys³aw 06.05.2013

5.30 4100-62

Krechowiecki Mi³osz
s.Anety Kietrz

06.05.2013 13.30  3200-56

Laura Kruszyñska
c.Doroty Gubczyce

08.05.2013 935 3250-57

Lenartowicz Lena
c.Katarzyny W³odzie-
nin Kol. 23.05.12.13

Leszczyñski Piotr
s.Agnieszki Bogdanowice
06.05.2013 7.20 4500-60

Lichwa Michalina
c.Marty  G³ubczyce

16.05.2013 8.15 4250-58

Madera Szymon
s.Iwony Racibórz

28.05.2013 22.45 3600-54

Marciniszyn Zosia
c.Alicji Zopowy

24.05.2013 2.10 3750-56

Mazur Amelia c.Ema-
nueli Pomorzowice

31.05.2013 5.25 4000-59

Mazur Karol
 s.Joanny Kietrz

17.05.2013 7.50 3650-61

Rozbicki Fabian
s.Dominiki G³ubczyce

03.05.2013 4.10 2950-53

Sajecka Lena c.El¿-
biety Chró�cielów

09.05.2013 8.15 3250-56

Semkowicz-Jwanów
Antoni s.Anny G³ubczyce
23.05.2013 8.30 3200-53

Springer Anna
c.Katarzyny Grudynia Ma³a
25.05.2013 6.20 2800-54

Winder Milena
c.Weroniki G³ubczyce
23.05.2013 2.45 3800-56

Wojciechowska Maja
c.Anety G³ubczyce

17.05.2013 3.50 3900-60

Zarusiñska Lena
c.Magdaleny Posucice
08.05.2013 3.35 3300-54
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