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Na zbli¿aj¹ce siê Œwiêta najlepsze ¿yczenia prze¿ywania Bo¿ego Narodzenia   w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosfe-
rze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,   tego ¿ycz¹: Przewodnicz¹cy
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POCZ¥TEK  OBWODNICY (foto 1)

SKRZY¯OWANIE  Z  DROG¥ DO K-KO•LA
 (foto 2)

ZAKOÑCZENIE -RONDO Z UL. RACIBORSK¥ >>>
(foto 3)

10 lat z BEZ BARIER FOTO MOK
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Przedmiotem przedsiêwziêcia jest budowa obwodnicy miejscowoœci G³ubczyce
wraz z w³¹czeniem obwodnicy w istniej¹cy uk³ad drogowy. Trasa projektowanej
obwodnicy rozpoczyna w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 416 (foto1) na pó³noc od miej-
scowoœci G³ubczyce, a nastêpnie od strony wschodniej obchodzi G³ubczyce (foto 2)
koñcz¹c siê w³¹czeniem do drogi wojewódzkiej nr 416  (foto 3) poza zabudow¹
miejscowoœci G³ubczyce po stronie po³udniowo - wschodniej. Projektowana obwod-
nica bêdzie wykonana jako droga g³ówna klasy G, jednojezdniowa, dwupasowa.

W zakres inwestycji wchodzi:
1. Budowa obwodnicy miejscowoœci G³ubczyce o d³ugoœci trasy 3,708 km.
2. Budowa obiektów in¿ynierskich, w tym:
o - mostu nad rzek¹ Psin¹ o d³ugoœæ 44,40 m i ca³kowitej szerokoœci 12,80 m,
pod mostem znajduje siê przejœcie dla dzikich zwierz¹t,
o - przepustów drogowych,
o - przepustów pod zjazdami.
3. Budowa piêciu skrzy¿owañ z drogami przecinaj¹cymi obwodnicê, w tym:
o -  skrzy¿owanie z drog¹ wojewódzk¹ nr 416 typu "T" skanalizowane
       (pocz¹tek obwodnicy),
o - skrzy¿owanie z drog¹ powiatow¹ nr 12150 G³ubczyce - Lisiêcice
       typu skanalizowanego,
o -  skrzy¿owanie z drog¹ gminn¹ - zwyk³e,
o -  skrzy¿owanie z drog¹ krajow¹ nr 38 typu rondo,
o - skrzy¿owanie z drog¹ wojewódzk¹ nr 416 typu rondo (koniec obwodnicy).
4.  Budowa i przebudowa dróg lokalnych, zak³adowych i serwisowych stanowi¹
        cych dojazd do pól, koniecznych do zrealizowania dla skomunikowania istnie
         j¹cych elementów zagospodarowania z projektowan¹ obwodnic¹, w tym:
o -  droga zbiorcza nr 1 d³ugoœci 137,55 m i szerokoœci 3,50 m z mijank¹,
o -  droga zbiorcza nr 2 o d³ugoœci 289,17 m, szerokoœci 3,50 m z mijank¹,
o -  droga zbiorcza nr 3 o d³ugoœci 1009,14 m i szerokoœci 3,50 m z mijankami
o -  droga zbiorcza nr 4 o d³ugoœci 595,14 m i szerokoœci 3,50 m i mijank¹,
o -  droga zbiorcza nr 5 o d³ugoœci 573,08 m i szerokoœci 3,50 m i mijank¹,
o - droga zbiorcza nr 6 o d³ugoœci 810,68 m i szerokoœci 3,50 m z mijankami
5.  Budowa stanowiska kontroli pojazdów wraz z miejscem do wa¿enia.
6.  Budowa systemu odwodnienia drogi.
7.  Wykonanie elementów organizacji i bezpieczeñstwa ruchu, w tym barier ochron
      nych w miejscu wystêpowania przepustów drogowych, wysokich nasypów,
       zbiorników retencyjnych oraz innych miejsc niebezpiecznych.
8.  Zagospodarowanie zieleni przydro¿nej.
9.  Przebudowê istniej¹cego uzbrojenia terenu koliduj¹cego z projektowan¹ drog¹
      (sieæ energetyczna, sieæ telekomunikacyjna, kanalizacja, wodoci¹gi),
10.  Budowê oœwietlenia skrzy¿owañ,
11. Planowany termin oddania do u¿ytkowania obwodnicy - 30.09.2014r.
12.  Wartoœæ robót - 25, 862 mln z³

POCZ¥TEK OBWODNICY (foto 1str.2GG)

POCZ¥TEK OBWODNICY

28.10.2013 w miejscu gdzie pocz¹tek bê-
dzie mia³a (foto 1) obwodnica G³ubczyc spo-
tkali siê przedstawiciele sejmu, senatu,

urzêdu  wojewodzkiego, urzêdu
marsza³kowskiego,powiatu i gminy

by oficjalnie przekazaæ  wykonaw-
cy robót  umowê na wykonanie in-
westycji

„ o b w o d n i c a G ³ u b c z y c ”

i symbolicznie  rozpocz¹æ roboty ziemne
wbijaj¹æ w ziemiê  ³opaty.

(STR. 2 GG  pocz¹tek, œrodek
 i zakoñczenie obwodnicy)
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10 lat z BEZ BARIER

Jak ten czas szybko leci! Oto ju¿ dziesiêæ lat mija, gdy pro-
gram integracyjny BEZ BARIER wkomponowuje siê w G³ub-
czyckie Dni Kultury, staj¹c siê swoist¹ lekcj¹ tolerancji, ak-
ceptacji, zrozumienia, przyjaŸni i …mi³oœci. Jednoœci z tymi,
dla których los nie by³ ³askawy, bo obarczy³ brzemieniem nie-
pe³nosprawnoœci czy nieuleczalnej choroby.

Zatem razem na scenie, we wspólnocie: dzieci i m³odzie¿ z
dysfunkcjami oraz ich zdrowi rówieœnicy. Tu, gdzie niepe³nospraw-
noœæ nie jest u³omnoœci¹, a mo¿e staæ siê wartoœci¹, choæ brzmi to
paradoksalnie. Inny sposób poruszania siê, wydawania dŸwiêku
czy mimika staj¹ siê niejako tworzywem artystycznym, a widz,
zafascynowany propozycj¹ artystyczn¹, nie dostrzega innoœci
wystêpuj¹cych na scenie. Tu wszyscy s¹ tacy sami.

4 i 5 listopada 2013r., godz. 17.00. Sala widowiskowa MOK
wype³niona po brzegi.

Na widowni przedstawiciele lokalnych w³adz: burmistrz G³ub-
czyc - Jan Krówka, jego zastêpca - Kazimierz Bedryj, wójt gminy
Branice - Maria Krompiec, radni gmin i powiatu, dyrektorzy szkó³
i przedszkoli, nauczyciele i wychowawcy, opiekunowie, terapeu-
ci, rehabilitanci, rodzice, dzieci, m³odzie¿, s³owem - sympatycy
idei integracji na Ziemi G³ubczyckiej.(...)

Mieni¹ca siê barwami jesieni scenografia i has³o tegorocznej
edycji programu: "Cz³owiek jest tyle wart, ile uczyni dobrego".
Jak¿e trafne, arabskie przys³owie.

Rozpoczynam, jak zwykle, piosenk¹. Tym razem jest to "Intro-
it" Edwarda Stachury z muzyk¹ i akompaniamentem Józefa Ka-
niowskiego. Idealny na tê okolicznoœæ.

BEZ BARIER  traktujê w sposób szczególny w swej pracy
spo³ecznikowskiej. Za jego poœrednictwem chce przybli¿yæ i
upowszechniæ ideê integracji na ró¿nych jej p³aszczyznach: edu-
kacyjnej, spo³ecznej, mentalnej itd. A ̀ propos. Integracja - dzie-
siêæ liter, w których zawarta jest przysz³oœæ dzieci pokrzywdzo-
nych przez los, szansa na bycie pe³nosprawnym cz³onkiem gru-
py przedszkolnej, klasy, szko³y, a wreszcie spo³eczeñstwa. Edu-
kacja integracyjna powinna przygotowaæ dziecko specjalnej tro-
ski do normalnego ¿ycia w spo³eczeñstwie. Poprzez kontakty ze
sprawnymi rówieœnikami, przez wspóln¹ zabawê, wspólne zajê-
cia ma stymulowaæ rozwój i podnosiæ jakoœæ ¿ycia osób niepe³-
nosprawnych. Du¿ym plusem integracji jest to, i¿ dzieci z ró¿ne-
go typu dysfunkcjami mog¹ nauczyæ siê samodzielnoœci i maj¹
szansê udowodniæ, ¿e mog¹ byæ razem z innymi w jednym bu-
dynku, klasie…. Dzieci pe³nosprawne natomiast mog¹ siê prze-
konaæ, ¿e wœród nich mo¿e byæ ktoœ, kto ró¿ni siê sprawnoœci¹
fizyczn¹ czy intelektualn¹, a mimo to nie jest kimœ gorszym. Ucz¹
siê przy tym ofiarnoœci, zrozumienia potrzeb drugiego cz³owieka
i niesienia pomocy.

Nie bêdê siê rozwodziæ o zaletach integracji, gdy¿ niejedno-
krotnie wypowiada³am siê na ten temat, lecz w tym miejscu zacy-
tujê Bertolda Brechta:

"O losie cz³owieka decyduje cz³owiek".  (...),
 Skupmy siê na jubileuszowej edycji.
Poniedzia³ek, dzieñ pierwszy. "Kubusie Puchatki " i "Przyja-

ciele Krzysia "z Przedszkola nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi
rozpoczynaj¹ tradycyjnym polonezem. Oryginalne kostiumy i
profesjonalne wykonanie. Oklaski! Nastêpnie krótka prelekcja
Iwony Kusznier (dyr. Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pe-
dagogicznej) przybli¿aj¹ca ideê integracji. Jubileuszowe ¿ycze-
nia, a potem tematyczna prezentacja multimedialna autorstwa
ucznia klasy pierwszej technikum informatycznego ZSM - Ro-

landa Alkera. Chwila zadumy i ju¿ anonsujê grupê "Króliczki i
maleñstwa" z w/w przedszkola w inscenizacji "¯uk". Panie dy-
rektorki - Joanna Radecka i jej zastêpca - Ma³gorzata Wilk - nie
kryj¹ radoœci. S¹ dumne z dzieciaków. (...)

 Oto zapraszam na scenê Kseniê Wac³awik, prezesa ZNP -
oddzia³  G³ubczyce, nauczycielkê, terapeutkê, prekursora naucza-
nia integracyjnego i pierwszego wychowawcê w przedszkolnym
oddziale integracyjnym. Dzieli siê ze zgromadzonymi swoimi re-
fleksjami i wieloletnim doœwiadczeniem w pracy z dzieæmi spe-
cjalnej troski. Przywo³uje postaæ Gracjanki Zaj¹c, dziœ ju¿ uczen-
nicy wroc³awskiego liceum, m³odej dziewczyny, która ostatnio
bra³a udzia³ w pokazie mody niepe³nosprawnych modelek. Jesz-
cze nie tak dawno by³a tu z nami. Œpiewa³a, recytowa³a swoje
wiersze….

Pora na Specjalny Oœrodek Szkolno - Wychowawczy. Od po-
cz¹tku w programie BEZ BARIER, który w³¹cza wychowanków
oœrodka we wspólne dzia³ania sceniczne, zapobiegaj¹c tym sa-
mym ich segregacji i izolacji spo³ecznej. Podkreœlam przy tym
wartoœæ tej instytucji w myœl s³ów, które powiedzia³ niejaki Lowe:
"Nauczanie integracyjne zawsze, kiedy to mo¿liwe, a specjalne
wtedy, kiedy to konieczne". Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w wielu
przypadkach szko³a specjalna jest jedynym skutecznym rozwi¹-
zaniem edukacyjnym i wychowawczym.

Tymczasem dzieci przenosz¹ nas w krainê baœni. Rewelacyjny
collage motywów baœniowych sprawia, ¿e zapominamy o ota-
czaj¹cej rzeczywistoœci. Niezwyk³e kostiumy i olœniewaj¹ca de-
koracja! Gromkie brawa! Zamykaj¹c prezentacjê, pani dyrektor
Barbara Rosicka informuje o szerokiej dzia³alnoœci Oœrodka i
jego licznych osi¹gniêciach dydaktyczno - wychowawczych.
Gratulujemy!

Idziemy dalej. Na scenie pojawia siê debiutuj¹cy zespó³ wokal-
ny "Iskra - Iskierki" ze Szko³y Podstawowej w Branicach. Wœród
œpiewaj¹cych Kamila Bañkowska z  syndromem Downa w pio-
sence "Jesteœmy st¹d". Dla niej to wielkie prze¿ycie! Œwietny utwór,
wspania³e wykonanie. Od razu widaæ zaciêcie muzyczne u opie-
kuna grupy - Kingi Chuchli - Pal, notabene mojej by³ej uczennicy.

Do mównicy podchodz¹ dwie panie: wójt Branic - Maria Krom-
piec i dyrektor Zespo³u Szkolno - Gimnazjalnego w Branicach -
Teresa Jajdelska. Nie szczêdz¹ ciep³ych s³ów pod adresem pro-
gramu i jego idei. Mi³o mi….

Lecz pora na Franciszkañski Oœrodek Pomocy Dzieciom. Po
raz drugi w programie. Podopieczni Oœrodka wespó³ z Ojcem
Dyrektorem - Mieczys³awem Lenardem ofiaruj¹ widowni rytmiczn¹
piosenkê w jêzyku ³aciñskim, po czym wrêczaj¹ mi w³asnorêcznie
wykonane kwiaty z bibu³ki, ka¿de po jednym. Tego siê nie spodzie-
wa³am. Jestem wzruszona…. A Ojciec Mieczys³aw zwraca siê do
widowni ze S³owem Bo¿ym, by wskazaæ biblijne Ÿród³o integracji,
która w Piœmie Œwiêtym zwana jest mi³oœci¹.

Z widowni "wywo³ujê" Beatê Krzaczkowsk¹ towarzysz¹c¹
programowi od pocz¹tku istnienia. Jako psycholog podkreœla
wartoœæ i potrzeby integracji. Sw¹ wypowiedŸ ilustruje piêkn¹
piosenk¹ z repertuaru Anny Greman "Cz³owieczy los". Akompa-
niuje jej na organach Kazimierz  £ankowski. Publicznoœæ ko³y-
sze siê i wtóruje do s³ów: "(…)uœmiechnij siê(…)"

W programie BEZ BARIER  nie mo¿e zabrakn¹æ Stowarzysze-
nia TACY SAMI. Mini spektakl "Nasz skarb" w re¿yserii Wald-
ka Lankaufa pokazuje ogromny potencja³ twórczy dzieci "spraw-
nych inaczej".

Skoro TACY SAMI, to i prezes Stowarzyszenia - Ela Ma³ko.
Przedstawiam j¹ jako moj¹ nastêpczyniê. Jej to przed niespe³na
dwoma laty przekaza³am ster dzia³alnoœci organizacji, której pre-
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zesowa³am prawie dekadê. M³oda, pe³na energii, zapa³u i
pomys³ów, w krótkim czasie "rozkrêci³a" TAKICH SA-
MYCH, z czego bardzo siê cieszê. "Pomó¿ nam pomagaæ"
- brzmi has³o Stowarzyszenia. A jego cele s¹ szczytne! In-
tegracja z lokalnym œrodowiskiem, edukacja, rehabilitacja,
pomoc, wsparcie, etc., co zreszt¹ podkreœli³a Ela w swoim
wyst¹pieniu. Korzystaj¹c z okazji apelujê do rodziców dzieci
niepe³nosprawnych, by w³¹czyli siê w dzia³alnoœæ Stowa-
rzyszenia dla dobra swoich pociech.  (...)

Czas na prezentacje Szko³y Podstawowej nr 1 z Oddzia³a-
mi Integracyjnymi od pocz¹tku zaanga¿owanej w program
BEZ BARIER i z nim zwi¹zanej. Ogl¹damy "Bajkê o jesien-
nym szalu" w wykonaniu uczniów klasy IIc - integracyjnej,
po czym klasa Vc integracyjna w zaskakuj¹cym monta¿u
s³owno - muzycznym wyjaœnia klarownie pojêcie "toleran-
cja". Nauka i zabawa jednoczeœnie. Strza³ w dziesi¹tkê!

Kolejni mówcy. Jola Wojtuœ i Karina Kowalska. Dyrek-
tor i wychowawca klasy Vc SP  nr 1. Jola zna program "od
podszewki". Zabiera g³os jako matka, surdologopeda, na-
uczyciel i dyrektor, doceniaj¹c osi¹gniêcia swych wycho-
wanków, nauczycieli i rodziców. Tych, którzy codziennie
zmagaj¹ siê z pe³nym trudu i poœwiêcenia rodzicielstwem.
Ale przecie¿ piêknym!

Wreszcie wystêp cierpliwie czekaj¹cej na sw¹ kolej gru-
py tanecznej "Hawajki". Utytu³owane tancerki ze Szko³y
Podstawowej nr 2 od kilku lat towarzysz¹ swym nie w pe³-
ni sprawnym kole¿ankom i kolegom, by pokazaæ, ¿e s¹ z
nimi w ³¹cznoœci i solidaryzuj¹ siê. Choreografia "Veo, veo"
budzi zachwyt.

Na zegarku 19.45. Nie spodziewa³am siê, ¿e impreza tak
siê wyd³u¿y. Pora na podziêkowania i…fina³. Na scenê za-
praszam Beatê Krzaczkowsk¹, by w duecie zaœpiewaæ "In-
tegracjê", sztandarowy utwór BEZ BARIER, którego s³o-
wa i muzykê napisa³am przed oœmiu laty. Od tamtej pory
"¿yje" w programie. Przy instrumencie niezast¹piony Ka-
zimierz £ankowski. I wybrzmiewa refren:

"Wszak jesteœmy tacy sami,
S³oñce, radoœæ dla ka¿dego,
Trochê serca i uœmiechu,
A codziennoœæ siê odmieni. "
Oklaskom nie ma koñca…. Jeszcze tylko krótka sesja

zdjêciowa i … chwila oddechu.              Maria Farasiewicz
(dok. w nastêpnym GG, ca³oœæ w KG 2014)

 ŒWIÊTA NIEPODLEG£OŒCI
W GIMNAZJUM NR1
Z ODDZIA£AMI INTEGRACYJNYMI
11 listopada to wa¿ny dzieñ dla ka¿dego Polaka. Po 123 latach

niewoli narodowej i powstañczych zrywów wolnoœciowych Polska
wróci³a na mapy Europy. Nadesz³a upragniona wolnoœæ.

W tym dniu mo¿emy cieszyæ siê
niepodleg³oœci¹ naszego pañ-
stwa i modliæ siê za tych, którzy
oddali swoje ¿ycie za Ojczyznê.

Nasze gimnazjum równie¿
uczci³o te wa¿ne wydarzenie w
historii narodu polskiego. W
œrodê 6.11 przy okazji Dnia Pa-
tronki Szko³y,  odby³ siê  uroczy-
sty apel poœwiêcony 95 obcho-
dom odzyskania przez Polskê
niepodleg³oœci,  przygotowany
przez klasê I f i 2f.

 W pi¹tek, z zarz¹dzenia Pani
Dyrektor, w szkole obowi¹zywa³  strój galowy oraz  przypiêty koty-
lion, a na przerwach rozlega³a siê
g³oœno polska muzyka patrio-
tyczna wspó³czesnych zespo³ów
hip hopowych  - trafiaj¹ca do
serca ka¿dego m³odego Polaka.

 Ten szczególny dzieñ  niejed-
nego z nas  sk³ania do refleksji,
którymi chcielibyœmy siê podzie-
liæ. W tym celu w  holu szko³y
umieszczona zosta³a mapa Polski
sna której  ka¿dy w formie pisemnej móg³ wyraziæ swoje przemyœlenia,
has³a i skojarzenia zwi¹zane z patriotyzmem .

W godnym i uroczystym prze¿yciu tego œwiêta po raz kolejny wziê-
li udzia³ nasi uczniowie  w poniedzia³ek 11 listopada. Poczet sztanda-
rowy,  Samorz¹d Uczniowski i przedstawiciele ZHP uczestniczyli  we
Mszy œwiêtej odprawianej za Ojczyznê oraz w uroczystoœciach pod
Pomnikiem Czynu Zbrojnego , które poprzedzili - AKCJ¥ KOTYLION
rozdaj¹c mieszkañcom G³ubczyc  symboliczne kotyliony.

DZIEÑ TEN na pewno by³ dla wielu osób lekcj¹ patriotyzmu, któr¹
co roku warto powtarzaæ, bo  jesteœmy dumni z bycia Polakami!

                                                                Ma³gorzata Or³owska

Drodzy Wspó³redaktorzy G³osu G³ubczyc,
dziêkujê bardzo wszystkim za dosy³ane materia³y do naszego informatora, o tym co dzieje siê u Was czyli w Gminie, niektórym

"szczególnie" dziêkujê za hojnoœæ i obfitoœæ zdjêæ, ale nie mo¿na przekraczaæ granic  rozs¹dku. Do jednego artyku³u mogê wstawiæ
1-3 foto ( tylko w JPG ) (REKORDZISTA PODES£A£ 42 ZDJÊCIA ,ok.60 MB, DO JEDNEGO ARTYKU£U), inny 22, ale ani jedno nie
nadawa³o siê do druku, albo 22 zdjêcia z 2 po¿arów, ja nie mam mo¿liwoœci "kolekcjonowania" takiej iloœci  zdjêæ - nie mog¹ to byæ
równie¿ zdjêcia z telefonów komórkowych, ani  w "Wordzie".  Proszê zadecydowaæ samemu które, z wielu wykonanych zdjêæ,
wstawiæ do tekstu. Ja nie jestem w stanie trafnie wybraæ Waszych bohaterów,  a potem s¹ pretensje - dlaczego on by³ 2 razy na
zdjêciu, a mojego dziecka nie by³o. Jak mam rozpoznaæ które przedszkolaczki  nale¿¹ do którego przedszkola i jaka to impreza - jeœli
ka¿de przedszkole  podeœle po 20 zdjêæ w miesi¹cu, to samo dotyczy  zawodników  i  zawodów sportowych (karate, taekwon-do,
badminton) (patrz str.16) Proponujê przygotowaæ  jeden artyku³  wspólny na wszystkie wydarzenia, zawody dla danego przedszko-
la, klubu, szko³y lub stra¿y albo policji. W poczcie e-mail: w rubryce - temat - proszê napisaæ tytu³ artyku³u, lub tylko poczatek. NIE
PISAÆ, - a to  jest czêste - "informacja  prasowa", "Artyku³ do GG," "Bez tytu³u"  "sprawozdanie" ani "nowy dokument",  mój
komputer pierwsz¹ tak¹ pocztê  zapisze,  a drug¹ odrzuci  bo "to ju¿ zapisane". Informacje,  artyku³y i zdjêcia proszê s³aæ koniecznie
w za³¹czniku i nie zaniedbywaæ autorskiego podpisu. Elementy graficzne typu LOGO itp. musz¹ byæ w JPG nie w Wordzie. By³bym
wdziêczny za u¿ywanie w tekstach "polskich znaków" tzn. do pisania u¿ywaæ obu r¹k. U rekordzisty w piêcioliterowym wyrazie
musia³em wymieniæ 4 znaki!!! . Jeszcze raz dziêkujê za wspó³pracê i proszê o dalsz¹ z uwzglêdnieniem moich sugestii. Mój komputer
i poczta te¿ maj¹  ograniczon¹ pojemnoœæ.                                                                                                        Pozdrawiam   Jan Wac
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15.10.2013r. Urz¹d Miejski i Miejski Oœrodek
Kultury po raz 23 zainaugurowali G³ubczyckie Dni
Kultury. Ten niemal ca³omiesiêczny cykl imprez na
sta³e wpisa³ siê w œwiadomoœæ mieszkañców.

Wp³yw na obecny kszta³t proponowanych imprez
ma bardzo wiele osób i instytucji. W tym miejscu,
chcê podkreœliæ wk³ad tych, którzy tworzyli G³ubczyc-
kie Dni Kultury.  ZOKiS, który anga¿uje szko³y do
przygotowania uroczystoœci Dnia Nauczyciela.

Bardzo dziêkujemy Ksiêdzu Proboszczowi, cz³owieko-
wi o wielkiej wra¿liwoœci artystycznej i wyszukanym gu-
œcie muzycznym, który zaprasza do nas wysokiej klasy
artystów wykonuj¹cych sztukê prze wielkie S.

Pan Józef Kaniowski, kompozytor, promotor i ani-
mator kultury w dos³ownym s³owa znaczeniu, który
anga¿uje œrodowisko naszego powiatu do aktywno-
œci kulturalnej.

Wielk¹ wdziêcznoœæ mamy te¿ dla Pani Marii Fara-
siewicz, której propozycje maj¹ charakter ciep³ych,
czasem domowych spotkañ z muzyk¹ i tekstem.

Wdziêcznoœæ oddajê równie¿ Panu Waldemarowi
Lankaufowi, cz³owiekowi o wielkiej wra¿liwoœci i do-
œwiadczeniu teatralnym, który spektaklami z grupami
amatorskimi zaskakuje nas niezwyk³ymi pomys³ami i
profesjonalizmem.

Szko³a Muzyczna, której 40 urodziny mieliœmy w
tym roku przyjemnoœæ wspólnie obchodziæ, pokaza³a
nam galê na bardzo wysokim poziomie w wykonaniu
swoich absolwentów

Wreszcie Komendant Ryszard Kañtoch, cz³owiek o
nieocenionych zas³ugach dla naszego miasta i po-
wiatu. Dziêki niemu œwiêta patriotyczne, to podnios³e
wydarzenia o wspania³ej oprawie.

Mamy nadziejê, ¿e wszystkie imprezy organizowa-
ne przez Miejski Oœrodek Kultury jak i te, które odby-
³y siê dziêki wspó³pracy, zyska³y sympatiê i wstrzeli³y
siê w Pañstwa potrzeby kulturalne.

                                                                                                   MoK

G£UBCZYCKI DNI
KULTURY 2013

Gmina G³ubczyce oraz Miejski Oœrodek Kultury w G³ubczycach
wspólnie z miastem partnerskim Krnov, zorganizowa³y G³ubczycko
Krnovskie Dni Kultury, których celem by³y:

 - integracja mieszkañców regionu G³ubczycko - Krnovskiego poprzez
wspólny udzia³ w dzia³aniach kulturalnych œrodowisk, które dzieli grani-
ca, wiek, wykszta³cenie, zainteresowania i jêzyk;

- podniesienie poziomu potrzeb kulturalnych spo³eczeñstwa w regio-
nie G³ubczycko - Krnovskim, poprzez udzia³ w cyklu zajêæ z ró¿nych dzie-
dzin kultury i sztuki bez podzia³u na kraj, wiek, wykszta³cenie, zaintereso-
wania i jêzyk;

- podtrzymywanie tradycji wspó³pracy transgranicznej w dziedzinie kultury;
- podtrzymywanie stosunków partnerskich w³adz G³ubczyc i Krnova.
G³ubczycko - Krnovskie Dni Kultury, by³ to cykl warsztatów artystycznych.
We wrzeœniu odby³y siê w Krnovie warsztaty plastyczno - fotograficzne,

poprowadzone przez Urszulê Romanowicz i Petrê Langov¹. W warsztatach
wziê³o udzia³ 37 Czechów i 51 Polaków, którzy sztaluga przy sztaludze, aparat,
przy aparacie, zdobywali wiedzê o rysunku, malarstwie i fotografii.

W paŸdzierniku, w G³ubczycach, Waldemar Lankauf przeprowadzi³
warsztaty teatralne, podczas których równoczeœnie szkoli³ 57 Polaków i
30 Czechów, przygotowuj¹c swój eksperymentalny pomys³ etiudy te-
atralnej Ma³y Ksi¹¿ê.

W listopadzie przyjecha³ do G³ubczyc Chór Gospel Joy wraz z Mieczys³a-
wem Szczeœniakiem do przeprowadzenia warsztatów wokalnych. 53 Polaków
i 28 Czechów razem zdobywa³o umiejêtnoœci w trudnej sztuce gospel.

24.11.2013r. w sali widowiskowej Miejskiego Oœrodka Kultury w G³ub-
czycach odby³ siê Festyn Górnoœl¹ski, na którym zosta³ zaprezentowany
390 Polakom i 132 goœciom z Czech, dorobek wszystkich warsztatów.

Ca³oœæ mog³a siê odbyæ dziêki Unii Europejskiej, poniewa¿ "Projekt
G³ubczycko-Krnovskie Dni Kultury jest wspó³finansowany ze œrodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud¿etu pañstwa"
Przekraczamy Granice.                                                                   MoK

G£UBCZYCKO KRNOVSKIE
DNI KULTURY

NOWY PARKING PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM

Mieszkañcy G³ubczyc od wielu ju¿ lat oczekiwali na uporz¹dkowanie
terenu przed Cmentarzem Komunalnym w G³ubczycach i "wybudowanie"
tam parkingu z prawdziwego zdarzenia, na którym  zarówno mieszkañcy,
jak i goœcie mogliby swobodnie pozostawiaæ swoje samochody. Nad-
szed³ czas na zmianê. Urz¹d Miejski w G³ubczycach og³osi³ przetarg na
przebudowê parkingu, w którym uczestniczy³a Spó³ka Us³ugi Komunalne
w G³ubczycach. Przetarg ten Spó³ka wygra³a i zosta³a wykonawc¹ robót.
Prace rozpoczêto 06.09.2013 r. i  obejmowa³y: wykonanie kanalizacji desz-
czowej  i nawierzchni z kostki polbruk. Dodatkowo zrealizowano roboty z
zakresu   urz¹dzania  zieleni tj.: wykonano rabaty  i nasadzono krzewy.
Ustawiono oznakowanie pionowe. Powierzchnia nowego parkingu wy-
nosi  2 340 m2, co daje 80 miejsc parkingowych, w tym 4 dla osób niepe³-
nosprawnych.  Z uwagi na krótki termin realizacji zadania Spó³ka zatrudni-
³a podwykonawcê do robót ziemnych firmê BETBRUK Maæko Daniel z
G³ubczyc i do robót kanalizacyjnych Zak³ad  Remontowy - Inst. San.
Wod. Kan. - C.O. - Gaz  Franciszek  Wo³oszyn z Lisiêcic.   Parking  wyko-
nano  przed Œwiêtem Zmar³ych, co pozwoli³o mieszkañcom i osobom od-
wiedzaj¹cym nasze miasto i Cmentarz Komunalny  ju¿ z niego korzystaæ.
Nowy parking, który teraz œwietnie s³u¿y nam wszystkim jest kolejn¹ wi-
zytówk¹ naszego miasta.                               Stanis³aw Szczerbak
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e:
1.W dniu 3 grudnia 2013 r. odbêd¹ siê:
a) II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y

nieruchomoœæ gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów, jako dzia³ka nr 173/2 o powierzchni 0,3400 ha, po³o¿onej w
obrêbie gruntów miejscowoœci Pielgrzymów. Cena wywo³awcza
do przetargu wynosi 9 273,00 z³. Wadium wynosi 930,00 z³.

b) II przetarg ustny ograniczony do w³aœcicieli s¹siednich nie-
ruchomoœci oznaczonych wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³-
ki nr 272/120, nr 272/93 i nr 272/78 dotycz¹cy sprzeda¿y nieru-
chomoœæ oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
272/92 o powierzchni 0,0293 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy
ul.¯eromskiego. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 10
050,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 1 100,00 z³.

2. W dniu 17 grudnia 2013 r. odbêd¹ siê:
a) II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-

ruchomoœæ lokalowej (boks gara¿owy nr 1), po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci
gruntu z dzia³ki nr 435/17. Cena wywo³awcza do przetargu wy-
nosi 4 558,00 z³. Wadium wynosi 460,00 z³.

b) II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœæ lokalowej (boks gara¿owy nr 2), po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci
gruntu z dzia³ki nr 435/17. Cena wywo³awcza do przetargu wy-
nosi 5 825,00 z³. Wadium wynosi 590,00 z³.

c) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœæ gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów,
jako dzia³ka nr 287/5 o powierzchni 0,2600 ha, po³o¿onej w obrê-
bie gruntów miejscowoœci Debrzyca. Cena wywo³awcza do prze-
targu wynosi 7 553,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 760,00 z³.

d) I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y
nieruchomoœæ lokalowej (lokal mieszkalny o pow. u¿ytkowej 35,18
m2), po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Niepodleg³oœci nr 31/7
wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³amkowej czêœci
gruntu z dzia³ki nr 429/23. Cena wywo³awcza do przetargu wy-
nosi 33 000,00 z³. Wadium wynosi 3 300,00 z³.

3.  W dniu 7 stycznia 2014 r. odbêd¹ siê:
a)  I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-

ruchomoœæ gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów,
jako dzia³ka nr 661 o powierzchni 0,1071 ha, po³o¿onej w miej-
scowoœci Grobniki. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 3
472,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 350,00 z³.

b)  I przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœæ zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budyn-
kiem gospodarczym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów, jako
dzia³ka nr 1304/2 o powierzchni 0,0086 ha, po³o¿onej w G³ubczy-
cach przy ul. Niepodleg³oœci nr 6b wraz ze zbyciem udzia³u wy-
nosz¹cego 1/15 czêœæ w dzia³ce nr 1304/5 o powierzchni 0,0714
ha. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 67 548,00 z³. Wa-
dium wynosi 7 000,00 z³.

c)  II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœæ lokalowej (boks gara¿owy nr 3), po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci
gruntu z dzia³ki nr 435/17. Cena wywo³awcza do przetargu wy-
nosi 5 825,00 z³. Wadium wynosi 590,00 z³.

d)  II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœæ lokalowej (boks gara¿owy nr 4), po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci
gruntu z dzia³ki nr 435/17. Cena wywo³awcza do przetargu wy-
nosi 5 811,00 z³. Wadium wynosi 590,00 z³.

e)  II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœæ lokalowej (boks gara¿owy nr 5), po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci
gruntu z dzia³ki nr 435/17. Cena wywo³awcza do przetargu wy-
nosi 4 536,00 z³. Wadium wynosi 460,00 z³.

f)  II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœæ lokalowej (lokal mieszkalny o pow. u¿ytkowej 13,15
m2), po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Grunwaldzkiej nr 11/1
wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 418/5.
Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 8 982,00 z³. Wadium
wynosi 900,00 z³.

4. W dniu 28 stycznia 2014 r. odbêdzie siê I przetarg ustny
nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomoœæ lokalowej
(lokal o innym przeznaczeniu ni¿ mieszkaniowy o pow. u¿ytko-
wej 145,90 m2), po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Rynek nr 3-5/
a wraz ze sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 372/3.
Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 553 286,00 z³ + VAT.
Wadium wynosi 55 400,00 z³.

Warunkiem uczestnictwa w w/w przetargach jest wniesienie
wadium w pieni¹dzu. Terminy i warunki wniesienia wadium za-
warte s¹ w og³oszeniach o przetargach. Szczegó³owe informacje
mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w G³ubczycach ul.Niepod-
leg³oœci nr 14 (p. nr 20) - telefon (077) 485 30 21 w. 222, 223 i 224
lub w internecie na stronie WWW.glubczyce.pl

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje o podaniu do publicznej wia-

domoœci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ oraz umiesz-
czeniu na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego w G³ubczy-
cach w dniu:   1.   30.10.2013 r. wykazów obejmuj¹cych nieru-
chomoœci przeznaczone  do zbycia:

a)  udzia³ wynosz¹cy 3/4 czêœci w nieruchomoœci lokalowej
po³o¿onej w   G³ubczycach przy ul. Dworcowej nr 8/4;
b) nieruchomoœæ lokalowa po³o¿on¹ w G³ubczycach ul. War
szawska  nr 10/1;
c) nieruchomoœæ lokalowa po³o¿ona w G³ubczycach ul. Warszaw
skiej nr 10/7;
d) nieruchomoœæ niezabudowana po³o¿ona we wsi Równe,
oznaczona wg ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 366/1
o pow.0,0391 ha.
Z dniem 11.12.2013 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku

przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieru-
chomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. nr
102, poz. 651 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o
nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych
przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej
nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieruchomoœci
przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

2.  31.10.2013 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœæ loka-
low¹ po³o¿on¹ ssw G³ubczycach przy ul. Pszczelnej nr 4/5.

Z dniem 12.12.2013 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nierucho-
moœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje rosz-
czenie o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub
odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicie-
lem zbywanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej
nieruchomoœci przed dniem 5.12.1990 r. albo jego spadkobierc¹.
>>>>dok. na  str.8
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MIÊDZYWOJEWÓDZKIE
 MISTRZOSTWA TAEKWONDO

W PIETROWICACH
26.10.2013 r. odby³y siê Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa Ta-

ekwondo w hali sportowej przy Zespole Szkó³ w Pietrowicach.
W zawodach bra³y udzia³

kluby  z województwa œl¹skie-
go, ³ódzkiego i opolskiego. Z
Klubu Sportowego w G³ub-
czycach najlepiej wypadli za-
wodnicy wygrywaj¹c swoje
kategorie wiekowe: w katego-
rii juniora m³odszego: Katañ-
ska Natalia i Kamil Gu¿da, w
kategorii m³odzika: Oliwia Ful-
neczek   i Jakub Brewus a w
kategorii kadetów: Kinga
Sztucka i Dominik Mazurkiewicz. Dekoracji  zwyciêzców dokona³
dyrektor Zespo³u Szkó³ w Pierowicach Bogdan Kulik. Wspó³orga-
nizatorem  zawodów by³ Urz¹d Marsza³kowski, Opolska Federacja
Sportu, Zespó³ Szkó³ w Pietrowicach oraz Klub Sportowy Taekwon-
do w G³ubczycach.

JUNIOR CUP
 XIII MAZOVIA

JUNIOR CUP 2013
W dniach 25-27 paŸdziernika 2013 roku odby³ siê tur-

niej Mazovia Junior Cup bêd¹cy Otwartymi Miêdzynarodo-
wymi Mistrzostwami Mazowsza.

 Impreza zosta³a rozegrana w kategoriach wiekowych do
lat 19,17,15,13 i 11. Turniej ma rangê Grand Prix Polski Pol-
skiego Zwi¹zku Badmintona i zgromadzi³ na starcie ca³¹ czo-
³ówkê krajowych badmintonistów, którzy  reprezentowali 63
kluby z ca³ej Polski.

W imprezie nie zabrak³o reprezentantów innych pañstw.
Goœci³o u nas  8 klubów z Bia³orusi, Czech, Litwy i Ukrainy.
Zw³aszcza Ukraina i Bia³oruœ przywioz³a w swych sk³adach
mocnych zawodników i zawodniczki, a wielu z nich jest aktu-
alnymi mistrzami tych pañstw.

Mazovia Junior Cup jest organizowana ju¿ od roku 2002,
wiêc jest to jeden z najbardziej presti¿owych turniejów w kra-
ju. Pierwsze kroki stawiali w nim czêsto zawodnicy, którzy
wiele lat póŸniej startowali w mistrzostwach Europy, œwiata,
czy te¿ Igrzyskach Olimpijskich.

W tym roku do turnieju zg³osi³o siê 408 zawodniczek i za-
wodników. Turniej rozpocz¹³ siê w pi¹tek rano, a zakoñczy³ w
niedzielê w godzinach wieczornych. Zawodnicy rozegrali pra-
wie 1000 pojedynków w ci¹gu tych trzech dni. Uczestnicy
rywalizowali na 14 kortach (8 w P³oñsku, 6 w Sochocinie).
Decyduj¹ce gry, pó³fina³y i fina³y odby³y siê w P³oñsku w
niedzielê.

Zawodnicy SZKO£Y MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
 z G³ubczyckiego Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cego wy-

padli ponownie bardzo dobrze, gdy¿ zajêli czo³owe miejsca w
swoich kategoriach wiekowych. W kategorii juniora m³od-
szego na podium stanêli w grze podwójnej Robert Mirga z
Dawidem Mazurem zajmuj¹c pierwsze miejsce. W grze mie-
szanej Robert Mirga  z partnerk¹ Korneli¹ Marczak wywal-
czy³ drugie miejsce a trzecie miejsce zaj¹³ Dawid Mazur z Ka-
tarzyn¹ S³omba. Nasi drugoklasiœci wypadli równie dobrze.
Z³oty medal w grze podwójnej wywalczy³ Przemys³aw Szy-
d³owski z koleg¹ Mateuszem Biernackim, a srebro zdobyli
Micha³ KaŸmierczak z Jakubem Smajd¹. Równie¿ Jakub Smaj-
da  z Katarzyn¹ Kutacha zdobyli srebrny medal w grze mie-
szanej. Pozostali zawodnicy równie¿ zajêli cenne miejsca, które
dadz¹ im  punkty do klasyfikacji generalnej do Mistrzostw
Polski.

Nasz¹ szko³ê reprezentowali :
U 19:
 Katarzyna Kutacha,
Aleksandra Bia³ek,
 Nikola Koszmider,
 Justyna Wudarska,
 Przemys³aw Szyd³owski,
Micha³ KaŸmierczak,
 Micha³ Ustimowicz,
Jakub Smajda,
 Sebastian Obrycki,
Marcin Wnuk
U 17:
SS Dawid Mazur,
Robert Mirga
trener  Zbigniew Serwetnicki

 >>>>  OG£OSZENIE
3.  15.11.2013 r. wykazów obejmuj¹cych nieruchomoœci przeznaczo-

ne do zbycia:
a) nieruchomoœæ lokalow¹ po³o¿ona w G³ubczycach ul. Moniusz-

ki nr 1a/5;
b) nieruchomoœæ zabudowana po³o¿ona w G³ubczycach  ul.

¯eromskiego, oznaczona wg ewidencji gruntów jako dzia³ka nr
272/134 o powierzchni 0,0381 ha wraz z oddaniem w u¿ytkowanie
wieczyste udzia³u wynosz¹cego 60/10000 czêœci w gruncie dzia³ek
nr 272/115, nr 272/110, nr 272/112 i nr 272/114.

Z dniem 27.12.2013 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku przez
osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomo-
œci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. nr 102,
poz. 651 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje roszczenie o
nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej ustawy lub odrêbnych
przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zbywanej
nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tejnieruchomoœci
przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

4.15.11.2013 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœci przezna-
czone  do oddania w dzier¿awê po³o¿one w G³ubczycach przy ul.

a) Przyrowie - czêœæ dzia³ki nr 481/30 o pow. 1,00 m2;
b) Aleja Œl¹ska - czêœæ dzia³ki nr 302/12 o pow. 1,00 m2;
c) ̄ eromskiego - dzia³ka nr 205/44 o pow. 378,00 m2;
d) ̄ eromskiego - dzia³ka nr 205/45 o pow. 386,00 m2;
e) ̄ eromskiego - dzia³ka nr 205/46 o pow. 410,00 m2;
f) Akacjowa - czêœæ dzia³ki nr 1223 o pow. 285,00 m2;
g) Akacjowa - czêœæ dzia³ki nr 1223 o pow. 415,00 m2;
h) Plac Sportowy - czêœæ dzia³ki nr 339/7 o pow. 23,00 m2;
i) Sobieskiego - czêœæ dzia³ki nr 339/7 o pow. 36,70 m2;
j)  Sobieskiego - czêœæ dzia³ki nr 316/18 o pow. 53,00 m2;
k) Koœciuszki - czêœæ dzia³ki nr 313/57 o pow. 12,70 m2;
oraz we wsi Zawiszyce
a) czêœæ dzia³ki nr 272 o pow. 320,00 m2;
b) dzia³ka nr 282/2 o pow. 233,00 m2;
c) dzia³ka nr 281 o pow. 100,00 m2.
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W obecnych czasach coraz bardziej zdajemy sobie sprawê z
problemu jakim jest staroœæ i starzenie siê. Demografowie
bij¹ na alarm, gdy¿ spo³eczeñstwo coraz szybciej siê starzeje.
O koniecznoœci przygotowania  do staroœci zaczyna siê mówiæ
w mediach, odbywaj¹ siê konferencje pod patronatem Mini-
stra Zdrowia czy Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej. Coraz
powszechniej dostrzega siê ten problem.

     Staroœæ jest kolejnym etapem w ¿yciu cz³owieka,  jest nie-
unikniona, starzejemy siê wszyscy – wszyscy, którzy tej staro-
œci do¿ywany.

    Jakoœæ ¿ycia na emeryturze wynika z wielu ró¿nych, powi¹-
zanych ze sob¹ czynników. Najwa¿niejsze z tych czynników to
stan zdrowia, posiadane œrodki finansowe, poczucie przynale¿-
noœci do kogoœ i akceptacja ze strony otoczenia.  Staroœæ nie
jest jednakowa dla wszystkich.

  Osi¹gniêcie wieku emerytalnego i przejœcie na emeryturê
wi¹¿e siê miêdzy innymi ze zmian¹ rytmu dnia i trybu ¿ycia oraz
z nadmiarem wolnego czasu. Osoby aktywne zawodowo, któ-
rym praca wyznacza³a cel i kierunek wszystkich dzia³añ, nie
zawsze potrafi¹ odnaleŸæ siê w nowej rzeczywistoœci, któr¹ de-
terminuj¹: utrata roli osoby czynnej zawodowo, zmniejszone
dochody, bezczynnoœæ, poczucie braku u¿ytecznoœci, braku
przynale¿noœci do grupy spo³ecznej itp. Ponadto osoby te za-
czynaj¹ byæ postrzegane przez pryzmat stereotypu osoby star-
szej, która kojarzy siê z niemodnie, niegustownie ubranym sta-
ruszkiem lub staruszk¹, poruszaj¹cymi siê przy pomocy laski,
wiecznie narzekaj¹cymi, wystaj¹cymi w kolejkach
do lekarza i postaw¹ roszczeniow¹.

  A prawda jest przecie¿ zupe³nie inna – tyle
mamy lat, na ile siê czujemy. Dom Dziennego
Pobytu  powsta³ w³aœnie z myœl¹ o tym, aby ak-
tywizowaæ osoby starsze, aby im przed³u¿aæ
"m³odoœæ". Podopieczni naszego Domu maj¹
mo¿liwoœæ aktywnego uczestnictwa w ¿yciu spo-
³ecznym, utrzymania kontaktów z drugim cz³o-
wiekiem, aktywnego uczestnictwa w przedsta-
wieniach, utrzymania w dobrej formie kondycji
fizycznej poprzez udzia³ w gimnastyce zdrowot-
nej, maj¹ mo¿liwoœæ kreatywnoœci np. poprzez
malowanie obrazów, pisanie wierszy, tworzenie
ró¿nego rodzaju prac rêkodzielniczych, itp.

 Œwiêto Seniora, corocznie hucznie przez nas
obchodzone, przekszta³ci³o siê w SENIORALIA
– trzydniowe obchody odby³y w dniach

22-24.10.2013r w których licznie
uczestniczyli podopieczni i zapro-
szeni goœcie. Tradycyjnie przygo-
towaliœmy program artystyczny z
bardzo du¿¹ doz¹ humoru i auto-
ironii, w którym udzia³ wziêli se-
niorzy naszego Domu. By³y i ske-
cze – do ³ez zaœmiewaliœmy siê z
perypetii klientów biura matrymo-
nialnego i wycieczki do dzikiej Afryki, gdzie g³ówn¹ atrakcj¹ by³a
Murzyneczka. By³y deklamowane wiersze – w tym równie¿ wier-
sze napisane przez seniorów Pani¹  Franciszkê Delanowsk¹ i Pani¹
Cecyliê Pasternak. Wspólne œpiewanie "Hymnu seniorów DDP w
G³ubczycach" oprawione by³o muzyk¹ z akordeonu. Przygotowa-
liœmy równie¿ wystawê obrazów olejnych i akwareli naszego se-
niora Pana Bronis³awa Skrzyñskiego.

 W drugi dzieñ SENIORALII uczestniczyliœmy we mszy œwiê-
tej w intencji seniorów naszego Domu oraz wszystkich seniorów
gminy G³ubczyce, a potem
obejrzeliœmy kabaret pt.
Kobietki cz.2.

 Trzeci dzieñ koñczy³ siê
wystêpem Dzieci-Senio-
rom z udzia³em dzieci
Przedszkola Nr 1  oraz wy-
stêpem Seniorzy-Senio-
rom Chóru Emerytów "Fe-
nix", po których to nast¹-
pi³ uroczysty obiad i zaba-
wa taneczna

 Jakoœæ ¿ycia na emeryturze naszych podopiecznych jest bar-
dzo satysfakcjonuj¹ca, ich ¿ycie nabra³o barw i sta³o siê dyna-
miczne. Seniorzy maj¹ poczucie przynale¿noœci do grupy, s¹ ak-
tywni – a przez to czuj¹ siê potrzebni i maj¹ jakiœ cel przed sob¹,
dbaj¹ o utrzymanie dobrego zdrowia jak najd³u¿ej, rozumiej¹ i¿
sport i ruch przyczyniaj¹ siê do lepszego samopoczucia i dodaj¹
"m³odoœci", bowiem jak powiedzia³ Benjamin Franklin Nie starze-
je siê ten, kto nie ma na to czasu.

                                    Liliana D¹browa  kierownik DDP

"Po czterdziestce zaczyna siê staroœæ m³odych,    a po piêædziesi¹tce m³odoœæ starych"
                                                                                                                   Victor Marie Hugo

SENIORALIA'   2013 w  Domu Dziennego Pobytu
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2 lipca 2013, zbli¿a siê godzina 19:00 na czekaj¹cych na parkin-
gu z nieba lej¹ siê strugi deszczu. Ale widaæ rych³¹ odmianê -
niebo na zachodzie przejaœnia siê, deszcz s³abnie...i podje¿d¿a
autokar. Pan Olek Kotwica otwiera baga¿niki, pomaga za³ado-
waæ baga¿e. Tylko 4 miejsca wolne - to dla osób z okolic Oœwiê-
cimia. Organizatorzy pielgrzymki Panowie Edward Wo³oszyn i
Kazimierz Naumczyk witaj¹ uczestników, sprawdzaj¹ obecnoœæ,
przypominaj¹ zasady pielgrzymowania. Autokar rusza odpro-
wadzony po¿egnalnymi gestami  odprowadzaj¹cych. Kapelan
Kresowiaków ks. Adam Szubka prowadzi modlitwê o szczêœliw¹
podró¿. Jeszcze ¿yczenia kierowcy, pana Olka i mkniemy w kie-
runku A4. W Chrzanowie dosiadaj¹ ostatni uczestnicy, oko³o
pó³nocy przerwa w podró¿y - kolacja w pilznieñskim zajeŸdzie...
znowu zajmowanie miejsc, uk³adanie siê do snu...i cisza do œwitu.
Przejœcie graniczne Korczowa - Krakowiec i tu szybkie za³atwie-
nie formalnoœci przez Pana Olka i przekraczamy granicê. Sielskie
widoki pastwisk i ³¹k ci¹gn¹cych siê a¿ do horyzontu, pas¹cych
siê na nich krów i koni, bielej¹cych stad gêsi i kaczek na srebrz¹-
cych siê strugach wzbudzaj¹ zachwyt g³oœno wyra¿any s³owa-
mi. W Jaworowie wysiada Pan Edward Leñczak z synem Paw³em
aby odwiedziæ krewnych. Spotkamy siê za dzieñ ponownie w
Bóbrce. Po lewej mijamy Lwów, z daleka widoczna bry³a nowego
stadionu. W Bóbrce wita nas proboszcz parafii Œw. Miko³aja ks.
Marian Kuc, zaprasza na œniadanie. Po Mszy Œw. wyjazd do
Lwowa. Przed cmentarzem £yczakowskim spotkanie z Panem
Jackiem Adamskim - naszym przewodnikiem... i rozpoczynamy
zwiedzanie. Ta najstarsza nekropolia we Lwowie za³o¿ona w la-
tach 80. XVIII wieku na malowniczych pagórkach, które wyzna-
cza³y nieregularne alejki. Sk³adamy ho³d wielkim polakom: A.
Grottgerowi, S. Goszczyñskiemu, M. Konopnickiej, G. Zapol-
skiej, J. K. Ordonowi, W. £oziñskiemu, W. Be³zie, S. Banachowi
i wspó³czesnym lwowianom pañstwu Cydzikom. Ona zmar³a w
2008 roku, on w 2012. By³ ¿o³nierzem AK, dzia³aczem kultywuj¹-
cym tradycjê harcerstwa z okresu miêdzywojennego. Nie wyje-
chali z ukochanego miasta, pozostali, by s³u¿yæ rodakom i Pol-
sce... B. i T. Czy¿owiczowie sk³adaj¹ na œwie¿ej mogile wi¹zankê
i zapalaj¹ znicz - to przecie¿ ich krewni. W padaj¹cym deszczu
przechodzimy obok klasycystycznej kaplicy Dunin - Bartkow-
skich, neoromañskich kaplic Barczewskich i Kszczonowskich,
nagrobnych rzeŸb patriarchów ormiañskiego i greckokatolickie-
go, nagrobków zniszczonych, czekaj¹cych na renowacjê...i kil-
ku odnowionych.

W padaj¹cym deszczu przekraczamy bramê cmentarza Orl¹t
Lwowski, chronimy siê pod zadaszeniem katakumb, st¹d rozle-
g³y widok - równe rzêdy mogi³ -  a ka¿da to m³ode ¿ycie, brutalnie
przerwane. To obroñcy Lwowa i Ma³opolski Wschodniej z lat
1918 - 1920 to st¹d wziêto szcz¹tki bezimiennego obroñcy Lwo-
wa, kilkuletniego ch³opca i z³o¿ono w Grobie Nieznanego ̄ o³-
nierza w Warszawie. W cichy szmer padaj¹cego deszczu wpa-
daj¹ mimowolnie s³owa:

"M³odzi polska!/ Tobie nasze strzec o³tarze
I ni puszczaæ korda z d³oni /I staæ wiernie przy sztandarze
Archanio³a i Pogoni! /I z trudami walczyæ œmia³o,
Chocia¿ skroñ siê zleje potem /I pod¹¿aæ si³¹ ca³¹
Za Bia³ego Or³a lotem"

(W. Be³za: Wspominek dla m³odzi polskiej...)
Niech, wype³niwszy swój obowi¹zek, spoczywaj¹ w pokoju!

Na rynku Lwowskim deszcz przestaje padaæ. Osada za³o¿ona
przez Ksiêcia Ruskiego Lwa Dani³owicza w II po³owie XVIII wie-
ku. Sta³a siê wa¿nym oœrodkiem ksiêstwa halicko - w³odzimier-
skiego. Od pocz¹tku Lwów by³ miastem wielonarodowoœcio-
wym i wielowyznaniowym. W 1356 roku Kazimierz Wielki nada³
mu miejskie prawa magdeburskie. Tu mia³y miejsce wa¿ne wy-
darzenia: W. Jagie³³o odebra³ ho³d lenny od hospodara wo-
³owskiego Aleksandra w 1387 roku, W. Warneñczyk w 1430 roku
od Eliasza, pod prêgierzem œciêto hospodarów mo³dawskich
Stefana Poni¿ê, Jana Podkowê i Jamu³ê - wszystkich za niepo-
s³uszeñstwo i knowanie przeciw Polsce. Tu 11 listopada w 1920
roku J. Pi³sudski przyjmowa³ defiladê z okazji nadania miastu
Krzy¿a Srebrnego Virtuti Militari.

W centralnym miejscu stoi ratusz wzniesiony przez Austryja-
ków w latach 1827-1835 w stylu klasycystycznym wg projektu J.
Markla z F. Teschera. Przed ratuszem dwa lwy strzeg¹ce wejœcia.
W czterech naro¿nikach rynku rzeŸby Adonisa, Amifitrydy, Dia-
ny i Neptuna. Ogl¹damy ciekawsze architektoniczne kamienice.

Na pierzei po³udniowej Gutteterowska  zbudowana w 1533
roku wg projektu Guciczeroliniego i Ferrovera miesz¹ca zabyt-
kow¹ aptekê "Pod Z³otym Jeleniem". dalej pa³ace Lubomirskich
i Korniaka oraz nale¿¹ca do konsula weneckiego Antonia Mas-
sariego, na elewacji kamienny lew œw. Marka - god³o Wenecji i
data 1600.

Po wschodniej stronie rynku naro¿na kamienica Bamalinellich
z 1593 roku, w której w³aœciciel za³o¿y³ pierwsz¹ pocztê we Lwo-
wie, obecnie muzeum. Pod numerem 6 mieœci siê kamienica So-
bieskich nale¿¹ca od 1640 roku do ojca króla Jakuba. Od 1678
roku rezydencja królewska zwana Lwowskim Wawelem. Wyró¿-
nia siê kamienica zwana "Czarna". Materia³ z którego wykonano
elewacjê trzeba by³o czyœciæ, wiêc zamalowano j¹ w czasach
komunistycznych na czarno, pozostawiaj¹c jedynie medalion
przedstawiaj¹cy œw. Marcina daruj¹cego swój p³aszcz ubogie-
mu. I jeszcze okaza³y pa³ac arcybiskupów lwowskich z XVI wie-
ku. Goœci³ w nim W. Jagie³³o z królow¹ Jadwig¹, Zygmuntem i
Swidrygie³³¹. W 1634 roku gruntownie przebudowany przez ar-
cybiskupa S. Grochowskiego. Na I piêtrze 10 listopada 1673 roku
zmar³ król Micha³ Korybut Wiœniowiecki.

Na ulicy prowadz¹cej od rynku do katetery ormiañskiej znaj-
duje siê br¹zowa rzeŸba wynalazcy lampy naftowej,  któr¹ umiesz-
czono na stoliku. Z okna na I piêtrze wychyla siê wspó³pracow-
nik coœ mu przekazuj¹cy.

Katedra ormiañska ma cechy tradycyjnego budownictwa sa-
kralnego Armenii. Najstarsza czêœæ jest zbudowana na planie
krzy¿a greckiego z ciosów kamiennych i zwieñczona kopu³¹, w
której znajduje siê mozaika przedstawiaj¹ca Trójcê Œwiêt¹, za-
projektowana przez artystkê Karkowskiego J. Mehofera. Bogac-
two barw, typowo orientalna polichromia o treœci religijnej  i
symbolicznej...i wspania³a akustyka zaprezentowana przez du-
chownego. Na dziedziñcu p³yty nagrobne z dawnego cmentarza
ormiañskiego.

Stamt¹d nad krytym korytem rzeki Pe³twi pod Gmachem Ope-
ry, pod pomnik T. Szewczenki  i  A. Mickiewicza - dzie³a  A.
Popiela z 1904 roku. >>>>

"KRESY NASZYCH MARZEÑ
- RAJÓW UTRACONYCH W DZIECIÑSTWIE

RUBIE¯E GDZIE Z KAPELUSZEM W RÊKU MÓWI¥ TWARZE..."
                                                                                                                             (J. Kaczmarski, K. Wierzyñski)
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>>>>  W katedrze rzymskokatolickiej pw. Wniebowziêcia Matki
Bo¿ej, chwila modlitwy i zadumy...To tu król Jan Kazimierz w
otoczeniu mo¿now³adców i duchowieñstwa 1 kwietnia 1656 roku
podczas specjalnej mszy wotywnej og³osi³ Matkê Bo¿¹ patronk¹
i królow¹ Korony Polskiej oraz przyszed³ szerzyæ jej kult. Tu
szczerze dziêkowa³ za szczêœliwy powrót do ojczyzny i sukcesy
w walce ze Szwedami, a doceniaj¹c udzia³ ch³opów w zwalczaniu
najeŸdŸcy obiecywa³ chroniæ ich przed nadmiernymi obci¹¿e-
niami. Jeszcze odwiedzamy koœció³ Dominikanów wybudowany
w latach 1745 - 64 w stylu póŸnego baroku. Obecnie jest cerkwi¹
unick¹, ale zachowano oryginalny wystrój z obrazem Matki Bo-
skiej w o³tarzu g³ównym. To miejsce w którym m³odzi ludzie bior¹
œluby, a ¿e to sobota - pary dok³adnie mijaj¹ siê w drzwiach. Nie
sposób nie wspomnieæ o wizycie w "puzatej chacie" - barze
szybkiej obs³ugi i bardzo bogatym jad³ospisie. Ks. Adam Szub-
ka z³o¿y³ wizytê metropolicie lwowskiemu arcybiskupowi Mie-
czys³awowi Mokrzyckiemu w zwi¹zku z planowan¹ wizyt¹ we
wrzeœniu w Bogdanowicach.

Pan E. Wo³oszyn odwiedzi³ krewnych ¿ony w Bóbrce, a pañ-
stwo Jolanta i Andrzej Chabinowie spotkali siê z krewnymi w
Smerekach.

Bêd¹cy po raz pierwszy we Lwowie Pavel Kuca - redaktor
pisma judaistycznego "Maskil" w Pradze dostrzeg³ podobieñ-
stwo architektoniczne Lwowa z miastami czeskimi, Pani Agata
Dworzak zaskoczona by³a du¿¹ iloœci¹ pami¹tek polskich oraz
atmosfera miasta.

" - Niedziwê siê ¿e teskni¹!"
A têskni¹cym i oczarowanym dedykujê
 wiersz Krystyny Angielskiej
 " Ca³e ¿ycie dojrza³e w Krakowie,
ale serce zrodzone we Lwowie...
czêsto pamiêæ w te strony wyrusza,
gdzie lwy nadal strzeg¹ ratusza
tam Orlêta i Zamek wysoki
Stryjski Park swe roztacza uroki.
Dusza zadr¿y, zab³yœnie ³za gorzka
kiedy zabrzmi melodia swojska
o batiarach, o Kaiserwaldzie...
Wtedy nie wiesz co wzrusza Ciê bardziej:
czy dŸwiêk dawnej piosenki, czy s³owa,
czy dzieciñstwa wizja kolorowa...?"

("Cracovua - Leopolis")
PóŸny powrót do Bóbrki, posi³ek i zas³u¿ony odpoczynek.
Ranek 14 lipca - niedziela Msza Œw., œniadanie i wyjazd. Przez

Strza³ki - Wo³owe... kierujemy siê w stronê Buska. Mijamy wsie
- przed domami ogrody warzywne: bób, fasola, ziemniaki i mar-
chew...i ci¹gle padaj¹cy deszcz. Mijamy Zadwórze - okreœlone
polskimi Termopilami.  Tutaj 17 sierpnia 1919r. kilkuset ochotni-
ków lwowski dowodzonych przez kapitana Boles³awa Zaj¹cz-
kowskiego stoczy³o heroiczny bój z sowieck¹ konnic¹ Budion-
nego. Zginêli niemal wszyscy, ale powstrzymali maszeruj¹cych
na Lwów. Tak¿e bitwa pod Bi³k¹ Slacheck¹  - 18 sierpnia i ̄ ó³tañ-
cami - 19 sierpnia pozwoli³y lepiej zorganizowaæ skuteczn¹ obronê
Lwowa.  Wje¿d¿amy na Ma³e Polesie - rozleg³e obni¿enie pomiê-
dzy wy¿yn¹ Wo³yñsk¹ na pó³nocy a wy¿yna Podolsk¹ na po³u-
dniu. Granic¹ zachodni¹ jest Roztocze, czêœæ wschodnia wcina
siê klinem pomiêdzy wzniesienia gór Krzemienieckich i Grzêdy
Mirockiej. RzeŸba terenu jest ma³o urozmaicona. Zatrzymujemy
siê w Busku, po³o¿onym u ujœcia Pe³twi i So³otwiny do Bugu.
Pierwsza wzmianka o miejscowoœci pochodzi z XI wieku nastêp-
na z roku 1379, gdy dzier¿awc¹ by³ wojewoda sandomierski Jan
Tarnowski. Prawa miejskie Busk otrzyma³ w II dziesiêcioleciu

XV wieku. By³ nêkany najazdami tatarskimi i tureckimi. W 1915
roku miasto odwiedzi³ cesarz Franciszek Józef. W czasie wolny
polsko - bolszewickiej na 2 tygodnie zatrzyma³ siê tu front i
dopiero 16 wrzeœnia uda³o siê Polakom zepchn¹æ wroga na
wschód. We wrzeœniu 1939 roku w stajniach folwarku Badeñ-
skich urz¹dzono obóz dla oko³o tysi¹ca polskich jeñców pracu-
j¹cych przy budowie szosy Lwów - Kijów, z których 35 zamor-
dowano. Jesieni¹ 1941 roku centrum miasta zamieniono na get-
to, jego mieszkañców systematycznie wywo¿ono do obozu za-
g³ady w Be³¿cu, pozosta³ych wymordowano na miejscu.

Nazwê galicyjskiej Wenecji zawdziêcza Busk przep³ywaj¹ce-
mu przez miasto Bukowi oraz op³ywaj¹cego go rzekami, które
po³¹czona kana³ami, nad którymi przerzucono malownicze k³ad-
ki i mostki. Z zabytków zachowa³ siê koœció³ pw. Œw. Stanis³awa
i M.B. Ró¿añcowej wg projektu F. Krehla oraz synagoga z lat 40.
XIX wieku. Sk³ada siê ona z du¿ej sali obecnie miejsce modlitw
Œwiadków Jehowy oraz ni¿szej czêœci mieszcz¹cej babiniec i szko-
³ê wyznaniow¹ - obecni zamieniona na mieszkania. Obok szosy
Lwów - Kijów na wysokim wzgórzu samotnym w okolicy wznosi
siê Oleski zamek. Wybudowa³ go, w miejsce starej drewnianej
warowni Jan Dani³owicz w latach 1605 - 1625. Na jego dworze
s³u¿y³ Micha³ Chmielnicki ojciec Bohdana, póŸniejszego przy-
wódcy powstania z 1648 roku. Po Janie obj¹³ Olesko syn Stani-
s³aw, póŸniej Ród Firlejów. Na zamku tym przyszli na œwiat dwaj
przyszli królowie polscy: Micha³ Korybut Wiœniowiecki i Jan III
Sobieski. Wed³ug podania Jan urodzi³ siê w czasie burzy i napa-
du tatarów, gdy od huku gromu pêk³ granitowy blat sto³u. Z
tego wró¿ono dzieciêciu niezwyk³e losy. Zamek sta³ siê króla
Sobieskiego w 1682 roku,  który z inicjatywy królowej Marii
Kazimiery gruntownie go odnowi³. Syn królewski Jakub sprze-
da³ dobra hetmanowi wielkiemu koronnemu S. M. Rzewuskie-
mu. Nale¿a³ do tego rodu przez trzy pokolenia, popad³ w ruinê,
póŸniej naby³ go ród Lityñskich, a od nich Spo³eczny Komitet
Opieki nad zabytkiem w Olesku.              cdn

                                                                       Tadeusz Skrzyp

"SZLACHETNA PACZKA"
 W G£UBCZYCACH

"Szlachetna Paczka" w Polsce ma ju¿ 13 lat. U nas w G³ub-
czycach znamy j¹ od 5 lat.   www.szlachetnapaczka.pl

To projekt, który w przemyœlany i m¹dry sposób ³¹czy wiele
ludzi: wolontariuszy, rodziny w potrzebie i darczyñców.

Wolontariusze szukaj¹ rodzin w potrzebie, nastêpnie spoty-
kaj¹ siê z nimi, diagnozuj¹ ich sytuacjê, poznaj¹ konkretne po-
trzeby. W tym roku w naszym mieœcie dzia³a 15 wolontariuszy.

Naszym Liderem jest po raz kolejny pani Barbara Zdeb.
Darczyñcy przygotowuj¹ konkretn¹ pomoc dla konkretnej

rodziny. Szukamy wiêc darczyñców czyli ludzi wra¿liwych i
ludzi  dobrej woli.

I tu zwracamy siê do firm, zak³adów pracy i osób prywatnych.
Je¿eli chcesz  zostaæ darczyñc¹, odwiedŸ stronê:
 www.szlachetnapaczka.pl i tam znajdŸ  tych, którzy czekaj¹

w³aœnie na Ciebie! W tym roku 40 rodzin czeka na pomoc.
Magazyn "Szlachetnej Paczki" znajduje siê przy ul. Kocha-

nowskiego 22 LO i otwarty bêdzie 7 i 8 grudnia 2013 roku w
godzinach od 11 do 16.

Rodziny w potrzebie, oprócz konkretnej pomocy otrzymuj¹
nadziejê na lepsze jutro i impuls do zmiany.

Pomó¿ rodzinom lub dokonaj wp³aty na organizacjê projek-
tu! Zmieniaj œwiat na lepszy!
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HISTORIA STACJI KOLEJOWEJ W G£UBCZYCACH
W paŸdzierniku 2013r.  ukaza³ siê na rynku miesiêcznik ŒWIAT KOLEI NR 10/

2013, w którym na stronach od 16 do 23 zosta³ umieszczony du¿y artyku³ pt. Historia
stacji kolejowej w G³ubczycach. Artyku³ zosta³ uzupe³niony nowymi informacjami i
nowymi zdjêciami jeszcze nie publikowanymi.

Czasopismo wydawane jest przez  EMI-PRESS z £odzi. Miesiêcznik ten jest
rozprowadzany w ca³ym kraju i za granic¹.
Piotr Kopczyk

KALENDARZ PRZEDSIÊWZIÊÆ PROGRAMOWYCH   KOMENDY HUFCA
 ZWI¥ZKU HARCERSTWA POLSKIEGO W G£UBCZYCACH W ROKU 2013/2014

Lp. TERMIN NAZWA PRZEDSIÊWZIÊCIA MIEJSCE
1 13.09.2013 Podsumowanie HAL i NAL Stanica w Œciborzycach Ma³ych, UMiG G³-ce
2 14.09.2013 Harcerski Start  Stanica w Œciborzycach Ma³ych, UMiG G³-ce
3 11-12.10.13 Harcerski Rajd Jesienny G³ubczyce-Pietrowice- Braciszów-Radynia
4 13.10.2013 Dzieñ Papieski "Papie¿ Dialogu" Kwesta na terenie dzia³ania Hufca
5 16.10.2013 Rocznica Pontyfikatu Jana Paw³a II Teren dzia³ania Hufca
6 29-31.10.13 Akcja Znicz Teren dzia³ania Hufca
7 08-11.2013 Zlot Hufca - Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci Pomnik Czynu Zbrojnego w G³ubczycach
8 27.11.2013 Strofy o OjczyŸnie - konkurs recytatorski SOSzW w G³ubczycach
9 29-30.11.2013 Podsumowanie Roku Wiary Teren dzia³ania Hufca
10 07-08.12.2013 Hufcowe Miko³ajki Pietrowice G³ubczyckie
11 17-21.12.2013 Betlejemskie Œwiate³ko Pokoju Katedra - Opole, teren dzia³ania Hufca
12 18.12.2013 100 rocznica urodzin ks. Bpa Antoniego Adamiuka patrona Hufca ZHP G³ubczyce
13 12.01.2014 Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy Teren dzia³ania Hufca
14 17.02 - 02.03.2014 Harcerska Akcja Zimowa Ratusz Miejski, SP nr 2, Stanica  Œciborzyce M.
15 01-02.03.2014 Warsztaty muzyczne POPH SOszW w G³ubczycach
16 22.02.2014 Dzieñ Myœli Braterskiej Marysieñka Las, sala Urzêdu Miejskiego
17 14.03.2014 Podsumowanie HAZ Sala Urzêdu Miejskiego w G³ubczycach
18 12-13.04.2014 Harcerskie Czuwanie Zespó³ Szkó³ w Baborowie
19 23.04.2014 Rajd Œwiêtego Jerzego Szko³a Podstawowa w Go³uszowicach
20 03.05.2014 Uchwalenie Konstytucji 3 Maja Pomnik Czynu Zbrojnego w G³ubczycach
21 17-18.05.2014 Harcerska Majówka Zespó³ Szkó³ w Kietrzu
22 06.06.2014 Rajd Zuchowy - ZUCHOLANDIA Pietrowice G³ubczyckie
23 lipiec-sierpieñHarcerska Akcja Letnia 2014 Dar³ówko  Wschodnie
24 sierpieñ Nieobozowa Akcja Letnia Stanica w Œciborzycach Ma³ych, Pietrowice G³.
25 15-17.08.2014 Harcerski Piknik Kolejowy - ŒCITOR Stanica w Œciborzycach Ma³ych
26 30.08.2014 Podsumowanie HAL i NAL 2014 Stanica w Œciborzycach Ma³ych
INNE PRZEDSIÊWZIÊCIA
Lp. TERMIN NAZWA PRZEDSIÊWZIÊCIA MIEJSCE
1 sierpieñ Do¿ynki Gminne Mokre Kolonia
2 kwiecieñ Marsz Pamiêci G³ubczyce - Pietrowice G³ubczyckie
3 paŸdziernik Dzieñ Edukacji Narodowej MOK
4       styczeñ-grudzieñ Udzia³ w imprezach obchodów  œwi¹t  pañstwowych
          i regionalnych oraz rocznic historycznych Teren dzia³ania Hufca

Poza Kalendarzem Przedsiêwziêæ Komendy Hufca , Komenda czynnie w³¹cza siê w
wspó³udzia³ i organizacje imprez sportowych, kulturalnych, patriotycznych, pañstwo-
wych organizowanych przez Starostwo Powiatowe, Urz¹d Miejski w G³ubczycach,
Zarz¹d Oœwiaty Kultury i Sportu, Miejski Oœrodek Kultury, Komendê Powiatow¹ Policji, Komendê Powiatow¹ Stra¿y Po¿arnej,
Zak³ady i Instytucje Pracy, Œl¹ski Oddzia³ Stra¿y Granicznej w Raciborzu oraz jednostkê patronack¹ nad Hufcem G³ubczyce jakim
jest 10 Opolska Brygada Logistyczna

XIII Dzieñ Papieski pod has³em "Jan Pawe³ II - Papie¿ Dialogu” - w dniu 13.10.2013r. 20 osobowa grupa harcerzy z Komendy
Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego wspólnie z Parafi¹ p.w. Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny w G³ubczycach  w³¹czy³a siê do
kwesty na rzecz fundacji "Dzie³o Nowego Tysi¹clecia". G³ównym celem fundacji jest wspieranie rozwoju kultury i nauki, podnosze-
nie szans edukacyjnych m³odzie¿y z ma³ych miast i wsi oraz upowszechnianie nauczania Papie¿a Jana Paw³a II. Harcerze z Hufca
G³ubczyce zebrali ponad 5160 z³. Komenda Hufca ZHP sk³ada serdeczne podziêkowania instruktorom, zuchom, harcerzom i harce-
rzom starszym, którzy kwestowali na rzecz pomocy m³odzie¿y uzdolnionej

Wszystkim wspó³organizatorom, instruktorom, komendzie rajdu, sztabowi  i patrolom Komenda Hufca ZHP sk³ada serdeczne
podziêkowania za wspóln¹ przygodê i organizacjê rajdu „Granicznym Szlakiem”. Wszystkim darczyñcom serdecznie dziêkujemy.

.
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NA PIELGRZYMIM SZLAKU ŒLADAMI ŒW. PAW£A PO GRECJI
W DNIACH 31 MAJA - 9 CZERWCA 2013 R.

  Grecja nie bez powodu bywa nazywana krajem mitów. Jej
pocz¹tki gin¹ w mrokach dziejów, a wiadomo gdy kroniki milcz¹,
o¿ywa legenda tworz¹c mityczne wyobra¿enie o greckich bo-
gach. Staro¿ytny cz³owiek swoj¹ wiarê opar³ na wielobóstwie.
Ka¿demu bóstwu przypisywa³ inne miejsce. Antyczni Grecy wie-
rzyli, ¿e cz³owiek zosta³ stworzony na podobieñstwo bogów,
przynajmniej fizycznie. Mitologia jest skomplikowana. Daje tyl-
ko mgliste pojêcie, o tym czym naprawdê by³a religia i religij-
noœæ ówczesnych ludzi. Wspó³czeœni grecy nie wierz¹ w bogów
swoich przodków, ale s¹ bardzo do nich przywi¹zani.

Na g³ównym miejskim placu Syn³agma, Plac Konstytucji stoi
Parlament, pierwotnie pa³ac królewski. Obok budynku znajduje
siê grób nieznanego ¿o³nierza, przy którym honorow¹ wartê pe³-
ni¹ gwardziœci- ewzoni. Ubrani w oryginalne "mundury": czer-
wony beret z pêkiem frêdzli z boku, króciutki be¿owy p³aszczyk
z suto marszczonym do³em, bia³e rajtuzy. Ca³oœci dope³niaj¹ drew-
niane, czerwone trepy ozdobione wielkimi pomponami. W rêku
trzymaj¹ karabiny. Co godzinê odbywaj¹ siê bardzo widowisko-
we zmiany warty, trwaj¹ce 7 minut.

Na tym wielkim skwerze mo¿na usi¹œæ przy jednym z wielu
stolików, by posmakowaæ bardzo mocnej, s³odkiej kawy. Ten
czarny syrop podaje siê w miniaturowej fili¿ance, nigdy z mle-
kiem, zawsze ze szklank¹ wody. Jest gor¹co, wiêc Grecy uwiel-
biaj¹ orzeŸwiaj¹c¹, rozpuszczaln¹ kawê z mlekiem i lodem poda-
wana w wysokich szklankach.

Na po³udniu ca³e ¿ycie wylewa siê na zewn¹trz i odbywa siê w
gromadzie. Na pó³nocy cofa siê jakby do strze¿onego azylu.

Ju¿ od rana stoliki zape³niaj¹ siê po brzegi bo dla Greków kafe-
nio to biuro, klub, dom. Mê¿czyŸni spêdzaj¹ tu wiêcej czasu ni¿
w domach z ¿onami, graj¹ w karty, gawêdz¹ o polityce i sporcie.
Z ma³ych szklaneczek s¹cz¹ ouzo o silnym any¿owym zapachu i
posmaku. Ouzo jest tradycyjnym greckim trunkiem, wytwarza-
nym na terenie ca³ego kraju.

Przesuwaj¹ korale swojego naszyjnika- wyciszacza. Podobno
jest  to rewelacyjny sposób na stres. Owe naszyjniki, to nieod-
³¹czny element greckiego ¿ycia. Wiêkszoœæ starych Greków nie
wypuszcza z ich z rêki.

Grecy wol¹ piæ czyste ouzo. Wodê podajê siê do przep³ukania
gard³a. Ouzo mieszane z wod¹ mêtnieje i przybiera kolor mleka.
Polacy natomiast delektuj¹ siê drinkiem  (1szklanka ouzo, æwieræ
szklanki spritu, plasterki cytryny, ewentualnie kostki lodu; ot i
przepis gotowy) pity przez rurkê. W katalogu wczasów na 2013
r. mo¿na przeczytaæ: "Ouzo w trakcie destylacji doprawiane jest
tak¿e aromatycznym cynamonem, imbirem, kardamonem, ko-
lendr¹, koprem w³oskim i rumiankiem.

Po póŸnej kolacji, Grecy starym, tradycyjnym zwyczajem wy-
chodz¹ na wieczorny spacer. Udaj¹ siê najczêœciej do kawiarni,
b¹dŸ restauracji na lampkê Retsiny, popularnego greckiego wina,
z dodatkiem ¿ywicy sosnowej. Tutejsi mieszkañcy czcz¹ z zapa-
³em drugiego patrona miasta Dionizosa, boga radoœci, biesiady,
wina. Miejsce jego kultu mo¿na odnaleŸæ, choæby w najstarszej
dzielnicy - Plaka.

My równie¿  zostaliœmy zaproszeni do przy³¹czenia siê, do
greckiej zabawy. Spêdziliœmy niezapomniany wieczór z greckim
folklorem. Podziwialiœmy m³odych Greków, ubranych w barwne
tradycyjne stroje, którzy prezentowali bogactwo tañców, z  Zorb¹
na czele. Szampañska zabawa trwa³a do 24:00

Najwiêcej miejsca w Dziejach Apostolskich zajmuje narracja o
pobycie Paw³a, Areopagu, czyli Wzgórzu Aresa (boga wojny).

Aby wejœæ na górê nale¿a³o pokonaæ strome kamienne schody.
Obok nich umieszczono tabliczkê z greckim tekstem Dziejów
apostolskich, zawieraj¹ce przemówienia Paw³a do filozofów. Do
czasów wspó³czesnych niewiele pozosta³o ze staro¿ytnego
Areopagu. Katedra katolicka usytuowana przy jednej z najru-
chliwszych ulic, nosi nazwê œw. Dionizego Areopagity, który
pierwszy przyj¹³ nauczanie Paw³a, uwierzy³… W jej wystroju
mo¿na odnaleŸæ akcenty nawi¹zuj¹ce do pobytu Paw³a w Ate-
nach. Nie wiadomo z jakimi uczuciami opuszcza³ Ateny. Odrzu-
cony przez ¿ydowskich wspó³rodaków w Filippi, Tesalonice i
Barei, w Atenach doœwiadczy³ wzgardy ze strony pogan.

Za œwiêtym Paw³em ruszamy w drogê ku przesz³oœci. W Ate-
nach odnaleŸliœmy piêkno staro¿ytnoœci i radoœæ wspó³czesno-
œci. (....)

Przysz³a jednak pora po¿egnaæ siê i  z Grecj¹ bogów i mitów
historii i wspó³czesnoœci, zjawiskach krajobrazów, gajów oliw-
nych, ruin staro¿ytnych budowli, sloñca i wszechobecnej mu-
zyki. Grecja nie pozwoli o sobie zapomnieæ. Prawdziw¹ przy-
god¹ sta³o siê dla nas odkrywanie Albanii, która otworzy³a siê
na œwiat. W drodze do Tirany mo¿na by³o zauwa¿yæ zmiany
jakie siê w niej dokonuj¹. Czarna per³a Ba³kanów, ma³e cudo,
dzika piêknoœæ - tak spostrzegana jest godna podziwu Czarno-
góra. Nic dziwnego, ¿e œwiatowa Rada Turystyki og³osi³a j¹ naj-
szybciej rozwijaj¹cym siê turystycznym obszarem na ziemii.
Adriatyk czysty i gor¹cy, pla¿e zachwycaj¹ce, monastyry i mia-
steczka pe³ne zabytków, potrafi¹ zadowoliæ ka¿dego turystê czy
wczasowicza. Angielski poeta Byron pisa³: " Gdy rodzi³a siê na-
sza planeta, najpiêkniejsze spotkanie morza z l¹dem zdarza³o siê
na czarnomorskim wybrze¿u". Zabytkowe miasteczko z bia³ego
wapienia, rosn¹ wzd³u¿ pla¿y jak pieczarki. Pachn¹ winem i oliw-
kami. A przecie¿ uroki tego górzystego kraju nie koñcz¹ siê na
wybrze¿u. Góry s¹ nie mniej atrakcyjne. Na nocleg przybyliœmy
do urzekaj¹cej Budvy. Ten nadmorski kurort zwany ma³ym Du-
brownickim têtni ¿yciem dniem i noc¹.

Okolice miasta to najpiêkniejsza czêœæ czarnogórskiego wy-
brze¿a. Stara budowa ma bardzo d³ugo bo ponad 2500 letnia
historiê. Obwarowana bia³ymi murami z imponuj¹c¹ cytadel¹,
pe³na jest zabytków: z prawos³awn¹ Cerekwi¹ œw. Trójcy i ko-
œcio³em katolickim œw. Jana na czele. Obowi¹zuj¹c¹ walut¹ z Czar-
nogórze jest euro. Czeka nas jeszcze spotkanie z Chorwacj¹,
która promuje siê jako wymarzone miejsce na urlop. Sezon tury-
styczny trwa przez ca³y rok. Prawie 1200 wysp, 1800 kim niezwy-
k³e zró¿nicowanie Wybrze¿a Dalmatyñskiego, intensywnie nie-
bieski kolor Adriatyku, 2600 godzin s³onecznych w roku i dwa
tysi¹ce lat historii. A wszystko mieœci siê na powierzchni zaled-
wie 57 tys. km2  Ca³¹ Chorwacjê mo¿na przejechaæ w ci¹gu jedne-
go dnia. Ma³y kraj, na wielkie atrakcji. Chorwacjê przemierzyli-
œmy drog¹, która prowadzi wzd³u¿ morza na stromizmach gór,
przypominaj¹cych pó³kê skaln¹. Jest to s³ynna wœród turystów
Jadranska cesta, inaczej magistrala adriatycka. Na d³ugoœci po-
nad 600 km ³¹czy Dubrownik z Rijek¹. Jest w¹ska i krêta, co krok
obowi¹zuj¹ ograniczenia prêdkoœci. Podziwiam z okien autoka-
ru zmieniaj¹ce siê jak wq kalejdoskopie, zapieraj¹ce dech w pier-
siach nieziemskie widoki. Adriatyk naprawdê mieni siê wszyst-
kimi odcieniami b³êkitu, a kolorowe ³ódki ko³ysz¹ siê na przejrzy-
stej wodzie. Na horyzoncie pojawiaj¹ siê Dubrowniki, miasto
opiewane w œwiatowych folderach. Sprawia wra¿enie wyjêtego
z baœni.    >>>> dok.  str.18
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"UROCZYŒCIE ŒLUBUJEMY….."
" Id¹ pierwszaki,
dawne maluchy.
Jeden w drugiego to same zuchy.
Buzie umyte i rêce czyste.
Ka¿dy na plecach dŸwiga tornister…"
Te s³owa popularnego dzieciêcego wiersza odbija³y siê g³o-

œnym echem w murach Szko³y Podstawowej nr 2  dnia 25 paŸ-
dziernika 2013 roku. Dla uczniów klas pierwszych to dzieñ
szczególny, gdy¿ zgodnie z tradycj¹ szko³y, w³aœnie w tym dniu
staj¹ siê pe³noprawnymi " obywatelami Braci Uczniowskiej".

W tym dniu, wszyscy uczniowie klas pierwszych przyszli do
szko³y w strojach galowych z granatowymi, ¿akowskimi cza-
peczkami na g³owach. Czêœæ artystyczna odby³a siê w piêknie
ozdobionej i specjalnie na ten dzieñ przygotowanej sali gimna-
stycznej. Na widowni zasiedli rodzice, dziadkowie, znajomi i krew-
ni uczniów. Ca³oœæ uroczystoœci rejestrowana by³a "okiem" g³ub-
czyckiej telewizji kablowej. Podczas pasowania maluchy zapre-
zentowa³y siê z najlepszej strony. Piêknie recytowa³y wiersze,
wspaniale œpiewa³y piosenki. Ka¿dy maluch mia³ okazjê  zapre-
zentowaæ swoje umiejêtnoœci przed zgromadzon¹ publicznoœci¹.
Dyrektor szko³y Halina Tokar  bardzo serdecznie powita³a
wszystkich zebranych na sali goœci. Podczas s³ów powitania
przytoczy³a cytat, który bardzo siê wszystkim podoba³: " Szko³a
to klucz do przysz³oœci, bez którego nie otworzymy ¿adnych
drzwi." Nastêpnie w imieniu wszystkich nauczycieli ¿yczy³a
uczniom klas pierwszych samych szóstek i pi¹tek i wzorowej
oceny z zachowania.   Rodzicom i ich bliskim ¿yczy³a natomiast
zadowolenia z dzieci.

Podczas uroczystoœci du¿e wra¿enie na zgromadzonej publicz-
noœci zrobi³a Pieœñ Szko³y ( bardzo d³uga i trudna) w wykonaniu
maluchów, piêknie zaœpiewana i wyæwiczona do perfekcji. Ca³y
program artystyczny wyre¿yserowa³y i przygotowa³y wspólnie
wychowawczynie klas pierwszych wraz ze swoimi uczniami.
Klasa 1a - Joanna Wojciechowska, kl.1 b - Miros³awa Masiak,
kl. 1c - Dorota Nasieniak. Podczas tak uroczystej gali nie mog³o
zabrakn¹æ tañca w wykonaniu szkolnego zespo³u tanecznego
"Hawajki". W sk³ad zespo³u wchodz¹ ju¿  te¿ uczennice klas
pierwszych. Profesjonalny taniec malutkich Hawajek mile za-
skoczy³ zgromadzon¹ na sali publicznoœæ. M³ode tancerki na-
grodzone zosta³y gromkimi brawami przez publicznoœæ.

Po popisach artystycznych przyszed³ czas na punkt kulmina-
cyjny uroczystoœci - uroczyste pasowanie wielkim o³ówkiem na
ucznia Szko³y Podstawowej nr 2 . Tego wa¿nego czynu dokona-
³a  dyrektor Halina Tokar, a b³ysk fleszy i kamer utrwalaj¹cych
ten moment, oœlepia³ przejêtych, klêcz¹cych na prawym kolan-
ku, bezzêbnych maluchów.

Na zakoñczenie czêœci oficjalnej mi³e s³owa otuchy skierowa-
³a do przejêtych pierwszoklasistów dyrektor. ¯yczy³a wszyst-
kim samych sukcesów szkolnych i pomyœlnoœci w trudnym ¿yciu
uczniowskim. Po czêœci oficjalnej impreza przenios³a siê w kulu-
ary, czyli do sal lekcyjnych. Tam rodzice przygotowali dla swo-
ich pociech s³odki poczêstunek. Jednak zanim uczestnicy uro-
czystoœci  przenieœli siê do klas, wszystkie pierwszaki pozosta-
wi³y w Kronice Szko³y potwierdzenie tej piêknej uroczystoœci.
By³ to kolorowy stempelek, czyli odcisk linii papilarnych palca
wskazuj¹cego prawej d³oni  ka¿dego pierwszaka.

A póŸniej ju¿ w swoich klasach " prawdziwi  uczniowie", balo-
wali jeszcze d³ugo……i d³ugo …i d³ugo….

                                          Marzena Ró¿nicka - Œwiercz

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
W PRZEDSZKOLU W ZOPOWYCH

18 paŸdziernika 2013 roku w Przedszkolu w Zopowych od-
by³a siê uroczystoœæ Pasowania na Przedszkolaka 5,6 - latków
i 3,4- latków. Dzieci do tego dnia przygotowuj¹ siê od pocz¹tku
pobytu w przedszkolu.Uroczystoœæ pasowania to bardzo wielkie
prze¿ycie dla dzieci, ale i dla rodziców przedszkolaków.

Po obiadku dzieci z niecierpliwoœci¹ czeka³y na swoich bli-
skich i zaproszonych goœci. By³y odœwiêtne stroje, mikrofony i
wielka scena. Dzieci pod bardzo czujnym okiem swoich pañ przy-
gotowa³y piêkny wystêp. Na sali panowa³a mi³a atmosfera, która
na pewno na d³ugo pozostanie w pamiêci dzieci.

Przedszkolaki wesz³y na salê œpiewaj¹c piosenkê " Jedzie po-
ci¹g z daleka". W odœwiêtnych strojach recytowa³y, œpiewa³y i
tañczy³y zmieniaj¹c siê w prawdziwych artystów. Rodzice wy-
stêpy dzieci nagrodzili burz¹ oklasków.

Nastêpnie kandydaci
na przedszkolaków mu-
sieli poddaæ siê przygo-
towanym dla nich pró-
bom: rozwi¹zaæ zagadkê,
poprawnie zatañczyæ i
oczywiœcie wypiæ "elik-
sir"- sok z cytryny, po
którym trzeba by³o siê
uœmiechn¹æ. Och… zde-
cydowanie dzielne mamy
tegoroczne przedszkolaki.

Po wystêpach i wykonaniu wszystkich zadañ rozpoczê³a siê
ceremonia pasowania na przedszkolaka. Wobec rodziców i
wszystkich obecnych na uroczystoœci dzieci g³oœno powtarza³y
s³owa przysiêgi: " Ja przedszkolak dzielny bêdê zawsze uœmiech-
niêty…". Nastêpnie Pan Dyrektor Bogdan Kulik k³ad³ na ramie-
niu ka¿dego dziecka wielki o³ówek i nadawa³ mu miano przed-
szkolaka.

Ka¿da pociecha na pami¹tkê tego œwiêta otrzyma³a dyplom.
Od tej chwili dzieci s¹ prawdziwymi przedszkolakami. Duma roz-
piera³a ka¿dego maluszka, …ale tak¿e rodziców, którzy ze wzru-
szeniem patrzyli na swoje dzieci.

Okaza³o siê, ¿e nie tylko dzieci sk³ada³y uroczyste obietnice,
ale równie¿ ich rodzice musieli uroczyœcie œlubowaæ wobec swo-
ich pociech.

Mi³ym akcentem na zakoñczenie uroczystoœci by³ poczêstu-
nek przygotowany przez rodziców, za co z ca³ego serca dziêkuje-
my. Wszystkim przedszkolakom ¿yczymy samych radosnych dni,
niezapomnianych wra¿eñ oraz fantastycznych zabaw w krêgu
przyjació³.

                                                                    Zapotoczna Krystyna
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W PRZEDSZKOLU NR 1
"By³o strasznie i weso³o" - Halloween
31 paŸdziernika 2013 roku w naszym przedszkolu grupa I - "Pszczó³ki "

i III - "Kotki" zorganizowa³y obchody Œwiêta Halloween by zapoznaæ
nowych przedszkolaków ze zwyczajami panuj¹cymi w innych krajach .
Tego dnia by³o du¿o atrakcji : dzieci przebra³y siê w stroje bajkowych i

strasznych postaci , a panie w grupie
I i III zorganizowa³y liczne konkursy i
zabawy. By³o malowanie twarzy, tañ-
ce i pl¹sy przy muzyce i s³odki strasz-
ny poczêstunek . Punktem kulminacyj-
nym by³o oczywiœcie " straszenie".
Przedszkolakom uda³o siê wystraszyæ
Panie Dyrektor , które wykupi³y siê s³o-
dyczami. Choæ by³o sporo zamieszania
i ha³asu wszyscy dobrze siê bawili.

Oprócz œwiêtowania Halloween
grupa V "Smerfy" odwiedzi³a Plac
Jana Paw³a II celem zapalenia zniczy
z okazji zbli¿aj¹cych siê obchodów
Dnia Wszystkich Œwiêtych. W³aœnie

w ten sposób zapoznajemy dzieci ze zwyczajami , jakie panuj¹ w innych
krajach, jednak szczególny nacisk k³adziemy na podtrzymywanie tradycji
i obyczajów panuj¹cych w naszym kraju.

   Agnieszka Biœta, Joanna Gêœla, Zdzis³awa Krzywiecka

" Dzieñ Marchewki"
"Co to jest marchewka? Jakie potrawy przygotowujemy z marchewki?

Jakiego jest koloru? Która czeœæ marchewki jest jadalna: korzeñ czy naæ ?
Czy marchewka jest zdrowa? To tylko niektóre z pytañ , na które przed-
szkolaki w toku zabaw badawczych poszukiwa³y odpowiedzi. Na te pyta-
nia nasze dzieci znaj¹ ju¿ odpowiedzi, a wszystko za spraw¹ zorganizo-
wanego w naszym przedszkolu 28 paŸdziernika "Dnia Marchewki". Oprócz
przekazanej przez nauczycielki wiedzy by³y tañce, pl¹sy i zabawa. Tego
dnia dzieciaki ubra³y siê na pomarañczowo lub jak stwierdzi³y maluchy
na "marchewkowo". Dzieci degustowa³y surow¹ marchewkê, pi³y pysz-
ny marchewkowy soczek, wykonywa³y marchewkowe czapeczki , lepi³y z
plasteliny i rozwi¹zywa³y zagadki. Ca³emu dniu towarzyszy³a radosna
atmosfera. Po du¿ej dawce witamin , œmiechu i zabawy na pewno wszyst-
kie przedszkolaki bêd¹ zdrowe i uœmiechniête.

BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLA NR 1
G³oœne czytanie to doskona³y sposób na oka-

zanie dziecku mi³oœci. Czytaj¹c dziecku zaspoka-
jamy wszystkie jego potrzeby emocjonalne - psy-
chiczne, umys³owe i moralne - daj¹c mu wiarê w
siebie oraz narzêdzia sukcesu na ca³e ¿ycie. Dla-
tego proponujemy dzieciom i rodzicom korzysta-
nie z naszej przedszkolnej biblioteczki.

Od 18 listopada w naszym przedszkolu rozpocz-
nie dzia³alnoœæ Przedszkolna Biblioteka. Korzy-
staæ z jej zasobów bêdzie mo¿na trzy razy w tygo-
dniu. Lektura wypo¿yczonych ksi¹¿ek bêdzie
dobr¹ okazj¹ do tego, aby mi³o i po¿ytecznie
wspólnie z rodzin¹ spêdziæ d³ugie jesienne i zi-
mowe wieczory.

Korzystaj¹c z okazji chcia³ybyœmy serdecznie podziêkowaæ wszystkim
rodzicom, którzy przyczynili siê do wzbogacenia naszego ksiêgozbioru.
Dziêki Waszej pomocy Biblioteka mo¿e dzia³aæ dla dzieci i rodziców.

                                            Joanna Gêœla, Agnieszka Biœta

W PRZEDSZKOLU NR 3
Pszczó³ki z Przedszkola nr 3 odwiedzaj¹ ZUS
Warto wiedzieæ wiêcej - pod tym  has³em zosta³o

zorganizowane spotkanie w ramach "Dni ubezpieczo-
nego" w g³ubczyckim ZUS-ie, na które zaprosi³a nas
mama Pawe³ka, za
co serdecznie
dziêkujemy.

Dzieci mia³y
okazjê  popraco-
waæ manualnie i
popisaæ siê zdol-
noœciami pla-
stycznymi pod-
czas wykonywa-
nia plakatu pt.
"ZUS w oczach dziecka" oraz  raczy³y siê s³odkim po-
czêstunkiem. Nad przebiegiem spotkania czuwa³a prze-
mi³a pani Kasia, której te¿ dziêkujemy.

Po "szkoleniu" dzieci zosta³y w³¹czone w poczet "Ma-
³ych ekspertów ZUS", czego potwierdzeniem s¹ dyplo-
my, jakie dosta³ ka¿dy uczestnik. Tym sposobem przed-
szkolaki pozna³y kolejn¹ wa¿n¹ instytucjê pañstwow¹.

Podziêkowania dla kierownika inspektoratu ZUS
Aleksandry Dziuba sk³adaj¹ dyrektor Przedszkola nr 3
Ma³gorzata Kunicka  i  Anna Komplikowicz - Serwet-
nicka

Przedszkolna sesja w Foto Arte
Odk¹d w telefonach mamy funkcjê robienia zdjêæ, robi-

my je wszyscy i czêsto, utrwalamy piêkne i wa¿ne mo-
menty. Nawet dziecko potrafi zrobiæ zdjêcie komórk¹, ta-
bletem, mo¿e nawet sprawniej ni¿ doroœli. Ale czy ka¿de
zdjêcie jest dobre? Idziemy  czasem w iloœæ, nie jakoœæ. O
tym opowiada³ przedszkolakom z charakterystyczn¹ dla
siebie pasj¹ i zaanga¿owaniem fotograf pan Tomek.

Jak to by³o  z wywo³ywaniem zdjêæ za czasów apara-
tów analogowych i klisz, czyli czasów rodziców a jak
jest dzisiaj, kiedy aparaty
s¹ cyfrowe i mo¿na robiæ
setki ujêæ, potem je do-
wolnie komputerowo
przerabiaæ, obrabiaæ, by
efekt by³ idealny. Jednak
w "Foto Arte" nie robi siê
idealnych "ustawek" , tu
k³adzie siê nacisk na na-
turalnoœæ, spontanicznoœæ, autentyczne piêkno cz³o-
wieka i zdjêcia. Pan Tomek zdradza³ dzieciom swoje
tajemnice zawodowe a one chêtnie wziê³y udzia³ w se-
sji zdjêciowej i przekona³y siê, ¿e pozowanie, nawet
takie "na luzie",   mo¿e byæ mêcz¹ce a obróbka zdjêcia
i komputerowy wydruk wprawdzie szybsze ni¿ kiedyœ,
ale wymagaj¹ce wielu umiejêtnoœci fotografa z zakresu
programów komputerowych.

Efekt wspó³pracy by³ zadowalaj¹cy obie strony, dzie-
ci zabra³y z dum¹ do przedszkola portret grupy "Psz-
czó³ki". Za czas i energiê poœwiêcone dzieciom serdecz-
nie dziêkujemy panu Tomkowi.

 Wychowawczyni grupy
Anna Komplikowicz - Serwetnicka
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W PRUDNIKU OBY£Y SIÊ
VIII MIÊDZYNARODOWE

ZAWODY W KARATE
 (2.11.2013r )  /wg przepisów Œwiatowej Federacji Karate/.

W zawodach starto-
wa³o 325 zawodników w
Polski, Ukrainy, Czech i
S³owacji. Najliczniejsz¹
grupê stanowili zawod-
nicy z Ukrainy w iloœci
80 zawodników. Ludo-
wy Zespó³ Sportowy re-
prezentowa³o 17 zawod-
ników z czego z³oty me-
dal w kata indywidual-
nym 11 lat zdoby³ Szy-
mon Cieœlik, z³oty medal

w kata  dru¿ynowym 10-11 lat zdobyli: Szymon Cieœlik, Maciej
Kowalczyk oraz Jakub Patryjach, srebrny medal w kumite-fanto-
my 10-11 lat zdoby³ Maciej Kowalczyk oraz srebrny medal w kata
dru¿ynowym 9 lat i m³odsi zdobyli: Aleksander Kolasa, Klau-
diusz Leliñski oraz Mateusz Stankiewicz, br¹zowe medale w kata
indywidualnym 8 lat i m³odsi zdobyli: Klaudiusz Leliñski, Mate-
usz Stankiewicz, Julia Hac, Martyna Do³han oraz Maciej Kowal-
czyk w kata indywidualnym 10-11 lat, pozostali zawodnicy sto-

W BIELSKU BIA£EJ ODBY£Y SIÊ
MISTRZOSTWA POLSKI W KARATE
(26.10.2013r).wg przepisów Œwiatowej Federacji Karate

 W zawodach startowa³o 400 zawodników
z 41 klubów. Ludowy Zespó³ Sportowy ka-
rate-do G³ubczyce w kat. kata kadetów re-
prezentowa³a Klaudia Bociek, która zdoby-
³a br¹zowy medal. Klaudia startowa³a rów-
nie¿ w kumite, ale w drugim pojedynku do-
zna³a kontuzji nosa i w efekcie przegra³a 3
do 2. Br¹zowy medal takich mistrzostw jest
najwiêkszym osi¹gniêciem Klaudii.

W STAROGARDZIE ODBY£
 SIÊ  TURNIEJ KARATE

SHOTOKAN DZIECI I M£ODZIE¯Y
(9.11. 2013r).

LZSKarate-Do
G³ubczyce repre-
zentowa³ tylko
jeden zawodnik
Maciej Kowal-
czyk, który w
kata 10 lat zdoby³
z³oty medal. Ma-
ciek pokona³
wielu znanych
zawodników z
klubów o  znanej
renomie w Pol-
sce i po za granicami kraju. Klub nasz oraz nasze miasto i nad
morzem zosta³o godnie zaprezentowane

W BIELSKU BIA-
£EJ ODBY£Y SIÊ
MISTRZOSTWA

POLSKI W KARA-
TE SHOTOKAN
(27.10.2013r ) W zawodach

startowa³o 254 zawodników z 36
klubów. LZS Karate-Do G³ub-
czyce reprezentowa³a Klaudia
Bociek, która w kata 14 -15 lat
zdoby³a srebrny medal. Jest to
drugi najwiêkszy w jej karierze
sportowej  wynik. Starty w ta-

kich presti¿owych zawodach Klaudia
poprzedzi³a miesiêcznym ciê¿kim przy-
gotowaniem, trenuj¹c 5 razy w tygo-
dniu po 3 godziny oraz startuj¹c w
dwóch presti¿owych zawodach.

W  £ODZI ODBY£Y SIÊ VII GRAND
PRIX POLSKI,  KARATE WKF

(16.11. 2013r) /wg Przepisów Œwiatowej Federacji Karate/
W zawodach startowa-

³o 430 zawodników z 32
klubów z Polski, Rosji,
Ukrainy, Bia³orusi i S³o-
wacji. Klub LZS Karate-
Do G³ubczyce reprezen-
towa³o 11 zawodników w
kata, srebrne medale zdo-
byli: Jakub Patryjach i
Emilia Klein. Br¹zowe me-
dale zdobyli: Klaudia Bo-
ciek, Szymon Cieœlik,
Maciej Kowalczyk, Klau-
diusz Leliñski, Tomasz
Kolasa i Julia Hac. Bez
medali tym razem wrócili Michalina Jung, Aleksander Kolasa i
Mateusz Stankiewicz. Gdyby nie fakt, i¿ dzieci wsta³y o godz.
3.30, jecha³y 4 godziny i od razu podeszli do startów to wynik
móg³ byæ lepszy, Ca³a dru¿yna wykaza³a siê charakterem i umie-
jêtnoœciami. Zawody by³y na bardzo wysokim poziomie wiêc wy-
niki naszych zawodników nale¿y uznaæ za udane i serdecznie im
gratulujemy.

                                                                     Janusz Ho³da

czyli wiele zwyciêskich pojedynków ale przegrywali w decyduj¹-
cych momentach 3 do 2. Ponownie zawodnicy naszego klubu
wykazali siê  w³aœciwym przygotowaniem z realnymi szansami na
Grand Prix Polski 16.11.2013r w £odzi. Szkoda tylko ¿e z powodu
braku funduszy musimy zrezygnowaæ z Pucharu Polski we Wro-
c³awiu i du¿ych zawodów w Legnicy. Ka¿dy  start na zawodach
mobilizuje zawodnika do dalszej pracy, uczy charakteru, dyscy-
pliny i koncentracji co przek³ada siê na dobre wyniki w szkole,
w³aœciwe zachowanie w domu i na ulicy a w przysz³oœci w³aœciwe
podejœcie do pracy, umiejêtnoœci radzenia sobie ze stresem itp.
Realizuj¹c nasze za³o¿enia klub nasz  bez wzglêdnie musi mieæ
wsparcie osób prawnych i fizycznych. Ka¿da  osoba maj¹ca za-
miar wzi¹æ udzia³ w wychowaniu naszych dzieci proszona jest o
kontakt na nr tel. prezesa LZS Karate-Do G³ubczyce 725 486 205.
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DZIEÑ PATRONA
22 paŸdziernika Szko³a Podstawowa i  Publiczne Gimnazjum w Pietrowi-

cach  obchodzi³a  swoje œwiêto Dzieñ Patrona b³. Jana Paw³a II. Dzieñ ten
zosta³ og³oszony przez papie¿a Benedykta XVI po beatyfikacji dniem wspo-
mnienia liturgicznego. Po raz trzeci w Pietrowicach w tym dniu odby³y siê
obchody Dnia Patrona.

Szko³a Podstawowa nosi imiê Jana Paw³a II ju¿ 13 lat natomiast Publiczne-
mu Gimnazjum nadano imiê Jana Paw³a II zaledwie pó³ roku temu.

O godz. 9:00 odby³a siê uroczysta Msza œw.  w intencji uczniów nauczycieli
i pracowników szkoly pod przewodnictwem pro-
boszcza parafii Braciszów ks. Krzysztofa Wójto-
wicza w obecnoœci ks. dziekana Ryszarda Pola-
sza. O godz. 10:30  w sali gimnastycznej grupa
wokalno - instrumentalna Mariel z zespo³em te-
atralnym Tradycja pod kierunkiem Marii Farasie-
wicz  przedstawi³a program papieski "Tobie Janie
Pawle œpiewam pieœñ". Na zakoñczenie dyrektor

Zespo³u Szkó³  Bogdan Kulik podsu-
mowa³ III powiatowy konkurs pla-
styczny "Jan Pawe³ II w oczach dziec-
ka" oraz III powiatowy konkurs wie-
dzy o Janie Pawle II  dla uczniów szkó³
podstawowych i gimnazjalnych, któ-
ry by³ organizowany wspólnie z Po-
wiatowym Oœrodkiem Doskonalenia
Nauczycieli pod honorowym patrona-
tem Starosty Powiatu Józefa Koziny.

Wyniki konkursów:
Konkurs plastyczny " Jan Pawe³ II w oczach dziecka"
I  m. Milena Wójcik  ZS Pietrowice
II m. Paula Wêgrzyn  PSP Baborów
III m. Kacper Zaj¹c  ZS Pietrowice
Wyró¿nienie
Piotr Urbañczyk, Rados³aw Gu¿da  ZS Pietrowice
Julia Œledzik PSP. Baborów
Konkurs wiedzy "O Janie Pawle II"
Szko³y Podstawowe
I  m.Monika Olszowy, Agnieszka Krawiec SP nr 2 G³ubczyce
II m. Aleksandra Kopczacka, Natalia Ganczarska,
III m. Anita Kwaœnik,  Agnieszka Sobków  SP nr 2 G³ubczyce
Szko³y Gimnazjalne
I  m.Daniela Fedorowicz, Weronika Gu¿da  ZS. Pietrowice
II m. Karolina Kopczyñska,  Aleksander £aszewski GIM nr 1
III m. Pawe³ Kopek, Magdalena Mika PG Bogdanowice
                                                                    Joanna Wo³oszyn

HARCERSKI RAJD JESIEN-
NY "GRANICZNYM

SZLAKIEM" 2013
Komenda Hufca Zwi¹zku Harcerstwa Polskie-

go i Stowarzyszenie Przyjació³ Harcerstwa w G³ub-
czycach by³o organizatorem XXVIII  harcerskie-
go rajdu jesiennego "Granicznym Szlakiem".

Rajd dobywa³ siê w dniach od 11 do 12.10.2013r.
Celem rajdu by³a promocja walorów turystycznych
pasa pogranicza ziemi powiatu g³ubczyckiego, in-
tegracja gromad zuchowych i harcerskich, zdoby-
wanie sprawnoœci i stopni harcerskich, doskonale-
nie pozytywnych wartoœci i postaw zawartych w
Prawie Harcerskim. Trasa rajdu przebiega³a miêdzy
innymi przez takie miejsca jak Bogdanowice, Pie-
trowice, Mokre, Mokre Kolonia, Bursztet. W raj-
dzie bra³o udzia³ 150 uczestników. Ka¿dy patrol raj-
dowy otrzyma³ puchar i dyplom za uczestnictwo w
rajdzie, zadania przedrajdowe i zebrane punkty.
Puchary  i dyplomy ufundowali: Œl¹sko-Ma³opol-
ski Odzia³ Stra¿y Granicznej w Raciborzu, 10 Opol-
ska Brygada Logistyczna w Opolu, Starostwo Po-
wiatowe, Urz¹d Miejski, Komenda Powiatowa Po-
licji, Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej, Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach i
Komenda Hufca ZHP. Podsumowanie Rajdu od-
by³o siê w dniu 12.10.2013r w Zespole Szkó³ w Pie-
trowicach  podczas apelu koñcowego.

Gromady Zuchowe i dru¿yny harcerskie bior¹ce
udzia³ w rajdzie: Pograniczniaki z Pietrowic, Hory-
zont ze Œciborzyc Wielkich, Nambik z Kietrza, We-
so³e nutki z Kietrza, Paradox z G³ubczyc, Iskierki,
P³omyki, Turyœci ze Szko³y Podstawowej Nr 1  i
Kompleks z Gimnazjum  Nr 1. Rozœpiewane groma-
dy zuchowe i dru¿yny harcerskie dzielnie maszero-
wa³y. Wspania³a atmosfera to coœ, co zuchy i har-
cerze pamiêtaj¹. Tworzy j¹ przygoda, obrzêdowoœæ
i kontakt z przyrod¹.

Wszystkim wspó³organizatorom, instruktorom,
komendzie rajdu, sztabowi i patrolom Komenda
Hufca ZHP sk³ada serdeczne podziêkowania za
wspóln¹ przygodê i organizacjê rajdu.

                                                   OWK OHP

 POLSKO - CZESKIE WARSZTATY CERAMICZNE PRZEDSZKOLAKÓW
W ramach wspó³pracy Przedszkola Publicznego

w Krnowie  z Przedszkolem Zespo³u Szkó³ w Pietro-
wicach, przyst¹piono w roku szkolnym 2013 /2014
do projektu "Tworzenie i tradycje, wspólnie prze-
kroczymy granice". Projekt ukierunkowany jest na
odkrywanie  kultury i tradycji obu krajów, a tak¿e na
wspieranie rozwoju kreatywnoœci dzieci. Pierwsze
spotkanie odby³o siê 24.10.2013 r. w Krnovie. Dzieci

z Przedszkola z Pietrowic, Zopowych  i Krnova pod opiek¹ nauczycielek uczestniczy³y w
warsztatach ceramicznych pod nazw¹ "Bo¿e Narodzenie".  Przedszkolaki bardzo szybko nawi¹za³y ze sob¹ kontakt i z wielkim
zaanga¿owaniem ozdabia³y œwi¹teczne dzwonki i wyrabia³y z gliny œwi¹tecznego karpia. Po zajêciach plastycznych dzieci spêdzi³y
czas na wspólnej zabawie po³¹czonej z poczêstunkiem.  Dyrektorzy placówek realizowanego projektu dyrektor Marcela Vondrakowa
i  Dyrektor Bogdan Kulik, nastêpne spotkanie zaplanowali na 12.12.2013r. w oddziale przedszkolnym Zespo³u Szkó³  w Pietrowicach,
na które dzieci czekaj¹  z radoœci¹.                                                                                                                                          Bogus³awa Gaw³owska
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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 wewnêtrz-
nych stronach - podstawowy modu³ - w  ramce 9x9cm,

jednorazowa edycja   100,00z³ +VAT, przy wiêkszej iloœci
cenê mo¿na negocjowaæ.

   Treœæ 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 Oœrodek 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 dzia³alnoœci Biblioteki

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

Mo¿na znaleŸæ tam katalogi online, aktualnoœci,
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 www.mariox.pl
adres e-mail mariox@mariox.pl

G³os G³ubczyc - bezp³atny informator samorzadowy
 Wydawca - Urz¹d Miejski w G³ubczycach.

 (ISSN 1234-0890)
nak³ad 1200 egz.  Red. naczelny - Jan Wac,

Adres Redakcji: 48-100 G³ubczyce, ul. Niepodleg³oœci 14,
Urz¹d Miejski, 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 odpowiedzialnoœci za nades³ane
 i opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania i

redagowania  tekstów i zmiany tytu³ów;
Nie odpowiadamy za treœæ 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

>>>. dok. ze str.13
   Na wysuniêtym w morze pó³wyspie wszystkiego domy zbu-

dowane s¹ z takiego samego jasnego kamienia, z czerwonymi
dochodami, otoczone murami obronnymi zanurzaj¹cymi siê w
wodzie. Patrz¹c z góry jak góry prawie schodz¹ do morza zw³asz-
cza na Makarskiej Riwierza wydaj¹ siê, ¿e piêkniej ju¿ byæ nie
mo¿e.

Zatrzymujemy siê w Sanktuarium  Maryjnym w Verpic zwa-
nym chorwackim Lourdes. Naturalna grota skalna z wizerun-
kiem Matki Bo¿ej jest wiern¹ kopi¹ miejsca objawieñ we francu-
skim Lourdes.

Split, drugi po stolicy Chorwacji to jedno z najbardziej kusz¹-
cych miast nad Adriatykiem. Cieszy siê s³aw¹ miasta eleganc-
kiego. Pewnie nie wszystko co ma do zaoferowania jest na ka¿d¹
kieszeñ, ale na przeciêtnego turystê czeka te¿ wiele atrakcji. Ma
wspania³e po³o¿enie, wciœniêty miedzy strome krasowe góry z
jednej strony i Adriaty z drugiej . Centrum ¿ycia w Splicie stano-
wi Pa³ac Dioklecjana, swoiste  miasto w mieœcie zbudowane
ponad 1700 lat temu  na wzór rzymskiej warowni dla cesarza
Dioklecjana ( 284 - 305 rok).  Ma kszta³t nieregularnego prosto-
k¹ta otoczonego murami o wysokoœci 1,8 m i gruboœci 2m. W
budowanym z rozmachem pa³acu samotni mia³ spêdziæ cesarz
czas na emerytury mieszka³ 10 lat. W obrêbie pierwotnego za³o-
¿enia stoi ponad 200 budynków. Przez wieki dawne sypialnie,
garnizony, dawne mieszkania w podziemiach przekszta³cono w
sklepy, kawiarnie, hotele, mieszkania. Zamiast burzyæ, dobudo-
wywano nowe gmachy. St¹pamy przez centrum pa³acu, przez
ulice tu biegn¹ce, przechodzimy przez bramy, podziwiamy. In-
tryguj¹ce s¹ zw³aszcza rozleg³e piwnice. Zawsze w maju odby-
wa siê w nich wielka wystawa kwiatów. Nieuchronnie kñczy  si ê
ba³kañska przygoda. Jeszcze ostatnie zakwaterowanie w hotelu
ma³ego miasteczka  Ludbregu i przed nami droga powrotna przez
S³oweniê, Austriê i Czechy.  Matka Bo¿a ma na œwiecie wiele
cudownych  zak¹tków. Ten w Czechach w miejscowoœci o piêk-
nej nazwie Svaty Kopecek, bez w¹tpienia do nich nale¿y. Jan
Pawe³ II który nawiedzi³ ten koœció³, nada³ mu tytu³ bazyliki. W
bazylice Nawiedzenia NMP natrafiliœmy na moment kiedy nie-
wielka grupa Czechów pod kierunkiem ksiêdza uczy³a siê "czar-
ne j Madonny " œpiewaliœmy z nimi refren.  To by³a wzruszaj¹ca
modlitewna chwila. Wróciliœmy z Grecji i nie tylko. Cisn¹ siê na
usta s³owa piosenki " to by³y piêkne dni, po prostu piêkne dni…."

                                                                    Irena Kubiñska
Red. GG przeprasza za skrócenie relacji z Grecji,
 daje w zamian relacjê z Kresów. Obie bêd¹ w KG 2014
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Serdecznie Witamy 22 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

urodzonych w paŸdzierniku 2013 w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach, Rodzicom Gratulujemy!

Zaryczañska Krystyna
c.Mari G³ubczyce

15.10.2013 8.30 4380-59

Burgier Fabian
s.Katarzyny G³ubczyce
31.10.2013 9.05 3250-55

Daszkiewicz Szymon
s.Joanny Zawiszyce

14.10.2013 9.10 3150-54

Ilnicka Klaudia
c.Justyny  Rogo¿any

03.10.2013 8.10 3650-56

Jakubowska  c.Justyny
Wojnowice 21.10.2013

8.30  3050-54

Kidziak Piotr s.Tatiany
Zopowy Osiedle

10.10.2013 8.55 3850-58

Kraœnicka Julianna
c.Barbary Bernacice

27.10.2013 12.15 4050-58

Krzysztofek Pawe³
s.Mari Kietrz

07.10.2013 8.30 3500-56

Kumorek Maja c.Ilony
Grobniki 05.10.2013

9.15 3050-56

Landzwojczak Julia
c.Kingi Bliszczyce

26.10.2013 23.20 2400-48

Langer Adam
s.Aleksandry Babice

09.10.2013 16.30.3420-59

Lipiñski Dominik
s.Aleksandry Bernacice G.
24.10.2013 9.10 3500-54

£abacz Julia c.Edyty
G³ubczyce 07.10.2013

7.50 3000-53

Mojzyk  Hania
c.Barbary  Rac³awice Sl.
10.10.2013 20.14 3000-54

Piotrowicz Kacper
s.Anity Jêdrychowice

29.10.2013 10.00 3530-56

Piwowarczyk Ignacy
s.Adriany Kietrz

02.10.2013 14.00 4150-59

Szkur³at Majka c.Anety
Langowo 17.10.2013

20.25 3300-55

Walicki Kacper s.Agnieszki
Pomorzowice

21.10.2013 0.30 4050-59

Wojtas Jacek s.Lucyny
Jaœkowice 30.10.2013

14.00 3600-56

Zapotoczna Milena
c.Barbary G³ubczyce

28.10.2013 9.00 3150-53
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23 listopada 2013r w Legnicy odby³y siê zawody Karate wg przepisów Œwiatowej Federacji Karate  XIV Cuprum Cup.
W zawodach startowa³o 300 zawodników z 25 klubów. Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-Do G³ubczyce  z uwagi na koszty

reprezentowa³o tylko czterech zawodników: Jakub Patryjach, który w kata 8-9 lat zdoby³ zloty medal,  Maciej Kowalczyk,
który w kata 10-11 lat zdoby³ srebrny medal, Klaudia Bociek, która w kata 14-15 lat zdoby³a br¹zowy medal oraz Michalina
Jung, która wygra³a jedn¹ walkê a drug¹ przegra³a. Za bardzo dobre wyniki, które poprzedzi³a ciê¿ka praca na treningach, za
zaanga¿owanie rodziców przewo¿¹c dzieci na zawody i op³acenie startowego serdecznie dziêkujê.

                                                                                                                                                                                    Prezes Janusz Ho³da

 W LEGNICY ODBY£Y SIÊ ZAWODY KARATE
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G£UBCZYCKO KRNOVSKIE DNI  KULTURY

G£UBCZYCKI E  DNI  KULTURY 2013

WYSTÊPY  ZESPO£ÓW  NEW LIVE , M,  LOMBARD, WIECZÓR POEZJI, WO£YÑSKA ZADUMA(FOTO MOK)

WARSZTATY WOKALNE, PLASTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, TEATRALNE (FOTO  MOK)


