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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

Rady Miejskiej Burmistrz G³ubczyc Kazimierz Naumczyk Jan Krówka
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 WIZUALIZACJA - „STARA S£ODOWNIA”.  PROJEKT  PRZEBUDOWY BY£EJ S£ODOWNI  NR 3
PRZY UL. SOBIESKIEGO,  G£UBCZYCKICH ZAK£ADÓW PIWOWARSKICH,

 NA CENTRUM HANDLOWO -  US£UGOWE  (BIURA, KANCELARIE)
PLANOWANE ZAKOÑCZENIE REWITALIZACJI WE WRZEŒNIU 2015R.
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W roku 2011 nasza Spó³ka naby³a obiekt przy ul. Niepodleg³oœci/Sobieskiego  - S³odownie
 wraz z suszarniami po G³ubczyckich Browarach Miejskich.

Od tamtej pory pracujemy nad koncepcj¹ przebudowy i rozbudowy tego obiektu. Nasz plan przewiduje rewitalizacje i
rozbudowê ze stanu obecnego do - co chcemy uzyskaæ- obiektu piêciokondygnacyjnego, handlowo us³ugowego z
parkingiem na oko³o 90 samochodów znajduj¹cym siê na poziomie -1 (gara¿ podziemny). W ca³ym obiekcie staramy siê
umieœciæ najemców znanych, uznanych i rozpoznawalnych marek funkcjonuj¹cych na rynku polskim. Absolutnie nowa-
torskim rozwi¹zaniem bêdzie umieszczenie na dachu kondygnacji pierwszej terenów zielonych i ogródków gastrono-
micznych, do których wejœcie bêdzie odbywa³o siê bezpoœrednio przez oszklone witryny z lokali gastronomicznych na piêtrze
drugim. To bez w¹tpienia jedno z niewielu takich rozwi¹zañ w Europie.

Na piêtrze trzecim (ostatnim) znajdowa³o siê bêdzie centrum biznesowo - szkoleniowe, gdzie bêdzie prowadzana dzia-
³alnoœæ ukierunkowana na rozwijanie i zmianê kwalifikacji zawodowych. Oferta ta skierowana bêdzie do mieszkañców
miasta -gminy i Powiatu G³ubczyckiego.

Mamy nadziejê w ten sposób bêdziemy mogli oddaæ w rêce mieszkañców obiekt spe³niaj¹cy ich oczekiwania zarówno pod kontem
realizowania bie¿¹cych potrzeb zakupowych, jak i rozwijania posiadanych kwalifikacji zawodowych.

                                                                                                                                               Z powa¿aniem    Justyna B³asiak

Prze³om roku jest zawsze czasem, w którym dokonujemy pod-
sumowania dzia³añ, osi¹gniêæ, sukcesów i pora¿ek, które mia³y
miejsce w minionym roku. Rok 2013 by³ rokiem, w którym zosta-
³y wdro¿one zapisy ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w
gminach.  Od lipca 2013 roku zmianie uleg³ sposób gospodaro-
wania odpadami komunalnymi. Gmina
sta³a siê w³aœcicielem  odpadów, a co za
tym idzie, ustalone przez Radê Miejsk¹
stawki op³at, za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów wszyscy mieszkañcy
p³ac¹ do Gminy.  Z pozyskanych œrod-
ków Gmina jest zobowi¹zana do zorga-
nizowania systemu odbioru  i zagospo-
darowania odpadów. Przywo³ana wcze-
œniej ustawa zobowi¹zuje Gminê   do zor-
ganizowania przetargu na odbiór i za-
gospodarowanie odpadów komunal-
nych. Pierwszy taki przetarg odby³ siê w czerwcu minionego
roku i przewidywa³ œwiadczenie us³ug odbioru   i zagospodaro-
wania odpadów przez okres drugiego pó³rocza 2013 roku. Po-
niewa¿ zapisy prawne zakazuj¹ sk³adowania odpadów komunal-
nych na sk³adowisku odpadów  w G³ubczycach, Spó³ka mog³a
wywoziæ odpady do dwóch instalacji tj.: Zastêpczej Regional-
nej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),
po³o¿onej  w Domaszkowicach ko³o Nysy, lub do  instalacji  w
Dzier¿ys³awiu ko³o Kietrza.  Ze wzglêdów ekonomicznych œwia-
domie wybrano instalacjê w Domaszkowicach, do której pomi-
mo wy¿szych kosztów transportu (wiêksza odleg³oœæ od G³ub-
czyc)  Spó³ka dostarcza³a odpady komunalne,  gdy¿  zapropo-
nowana przez tê instalacje cena przyjêcia jednej tony odpadów
by³a du¿o ni¿sza,  ni¿ zaoferowana przez instalacjê  w Dzier¿ys³a-
wiu. Zarz¹d Spó³ki Us³ugi Komunalne maj¹c na wzglêdzie ochronê
miejsc pracy i uzgodnione koszty zagospodarowania, zdecydo-
wa³ siê na z³o¿enie oferty przetargowej przy bardzo niskiej staw-
ce za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wy-
bór naszej oferty i stawka, któr¹ zaproponowaliœmy pozwoli³y
na obni¿kê op³aty "œmieciowej" dla mieszkañców naszej Gminy.
Pamiêtamy doniesienia mediów z ró¿nych miast, gmin, informu-
j¹ce o zalegaj¹cych stertach œmieci, braku pojemników, braku
wywozu odpadów. W naszej Gminie takich sytuacji nie by³o.

ŒMIECI POD KONTROL¥
US£UGI KOMUNALNE  PRACA W NOWEJ  RZECZYWISTOŒCI

By³a ci¹g³oœæ funkcjonowania systemu gospodarki odpadowej.
Zauwa¿alny by³ wzrost iloœci odpadów selektywnie gromadzo-
nych, szczególnie w zabudowie wielorodzinnej. Reakcj¹ ze stro-
ny Spó³ki  na tê sytuacjê by³o zwiêkszenie czêstotliwoœci opró¿-
niania pojemników i dostawiania dodatkowych.

Czas szybko mija i ju¿ w grudniu 2013 roku
nale¿a³o z³o¿yæ kolejn¹ ofertê na œwiadczenie
us³ug zbiórki  i zagospodarowania odpadów. Pod
koniec roku zmieni³y siê zapisy  w Wojewódzkim
Planie Gospodarki Odpadami, konsekwencj¹ któ-
rych by³o og³oszenie Instalacji w Dzier¿ys³awiu
jako Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpa-
dów Komunalnych i koniecznoœæ dostarczania
odpadów z pocz¹tkiem 2014 roku do tej instala-
cji. Sytuacja ta wymusza na Spó³ce uwzglêdnie-
nie znacznie wy¿szych kosztów, jakie musimy
zap³aciæ za zagospodarowanie odpadów. Wzrost

z tego tytu³u jest bardzo du¿y, bo wynosi oko³o 60% na tonie
odpadów. Kolejny przetarg na odbiór i zagospodarowanie od-
padów przez Gminê nie zosta³ rozstrzygniêty. Jednak pokaza³ to,
czego od pocz¹tku siê obawialiœmy. Nieuczciwe  dzia³ania kon-
kurencji, poprzez zani¿anie cen poni¿ej faktycznie ponoszonych
kosztów, mia³y na celu  eliminacjê lokalnych podmiotów. Przy-
padek taki mia³ miejsce w naszej Gminie, gdzie firma zaoferowa³a
wykonanie ca³kowitej us³ugi  po cenie ni¿szej, ni¿ wynosi  op³a-
ta za samo przyjêcie jednej tony na RIPOK, nie uwzglêdniaj¹c w
ogóle kosztów zbiórki tych odpadów od mieszkañców. Kolej-
nym elementem zmian w gospodarce odpadami, który pojawi³
siê w ubieg³ym roku i wynika³ ze zmian w ustawie o utrzymaniu
czystoœci   i porz¹dku w gminach jest PSZOK tj. Punkt Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych, którego zorganizowanie i
prowadzenie Gmina  powierzy³a naszej Spó³ce. Tak¹ mo¿liwoœæ
daje ustawa o gospodarce komunalnej,  jak równie¿ fakt, ¿e Spó³ka
dysponuje terenem,   na którym mo¿e byæ prowadzona zbiórka
odpadów. W celu poprawy funkcjonowania tego punktu i wypo-
sa¿enia go w odpowiednie pojemniki do selektywnego groma-
dzenia  odpadów, Gmina G³ubczyce pod koniec ubieg³ego roku
ponios³a nak³ady finansowe na jego modernizacjê.

                                                                   Stanis³aw Szczerbak

STARA S£ODOWNIA - NOWA  INWESTYCJA
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 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego

Szanowni Pañstwo!
Koniec starego i pocz¹tek nowego roku to czas podsumo-

wañ i planów. Na wstêpie chcia³bym podkreœliæ, i¿ z roku na
rok maleje liczba wypadków przy pracy rolniczej. W 2013r.
do Oddzia³u Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spo³ecznego w Opolu zg³oszono 350 wypadków przy pracy
rolniczej, a w 2012r. by³o to 413 zg³oszeñ.

Najwiêcej wypadków wyst¹pi³o w grupach "upadek osób"
oraz "pochwycenie i uderzenie przez czêœci ruchome ma-
szyn i urz¹dzeñ" (ponad 50% wypadków, w których zakoñ-
czono postêpowanie dowodowe).

Wyp³at¹ jednorazowych odszkodowañ w 2013r. zakoñczo-
no postêpowanie dla 170 wypadków przy pracy rolniczej.
Decyzje odmowne podjêto wobec niespe³na 180 spraw wy-
padkowych, w 2012r. by³o 259 decyzji przyznaj¹cych od-
szkodowanie oraz 203 decyzji odmownych. WskaŸnik wy-
padkowoœci w rolnictwie indywidualnym w 2013r. wyniós³
9,70 wypadków na 1000 ubezpieczonych, a w 2012r. 11,13.

Kasa prowadzi dzia³alnoœæ na rzecz zapobiegania wypad-
kom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.
Do promowania zasad ochrony zdrowia i ¿ycia w gospodar-
stwie rolnym oraz informowania o zagro¿eniach wypadkami
przy pracy rolniczej i chorobami zawodowymi wykorzystu-
jemy ró¿ne formy dzia³añ - szkolenia, konkursy i olimpiady
wiedzy o BHP, przegl¹dy gospodarstw i prac polowych,
pokazy, publikacje w œrodkach masowego przekazu.

Docieramy równie¿ do dzieci i m³odzie¿y przeprowadzaj¹c
pogadanki w szko³ach oraz organizuj¹c konkursy. Dziêkujê
Dyrektorom szkó³ za bardzo owocn¹ wspó³pracê w 2013r.

Miejmy œwiadomoœæ, i¿ praca w rolnictwie znacz¹co ró¿ni
siê od produkcji przemys³owej. Wi¹¿e siê niejednokrotnie
zmianami rodzaju czynnoœci wykonywanych przez rolnika
oraz warunków ich wykonywania. Przed nami zima, pora kie-
dy prace polowe dobieg³y koñca. Rozpoczyna siê okres z³ych
warunków atmosferycznych, czas napraw i konserwacji ma-
szyn rolniczych oraz przygotowania opa³u.  Czêst¹ przyczyn¹
ciê¿kich urazów w tym okresie, jest niew³aœciwe u¿ytkowa-
nie pi³ zarówno tarczowych jak i spalinowych (korzystanie z
tzw. samoróbek i urz¹dzeñ, które nie maj¹ odpowiednich
os³on i zabezpieczeñ). Ponadto podwórze jest miejscem, gdzie
spêdzamy wiele czasu. Nierówna, œliska, zaœnie¿ona i oblo-
dzona nawierzchnia, staje siê przyczyn¹ powa¿nych z³amañ
koñczyn górnych i dolnych, urazów g³owy czy krêgos³upa
oraz zwichniêæ czy te¿ st³uczeñ. Aby ograniczyæ liczbê wy-
padków musimy wykonywaæ ró¿ne czynnoœci z rozwag¹:
u¿ywaæ wy³¹cznie pilarek sprawnych technicznie, wyposa-
¿onych w os³ony oraz nieuszkodzone uchwyty, dbaæ o w³a-
œciwy stan podwórza - posypywaæ piaskiem lub popio³em
trasy komunikacyjne oraz korzystaæ z w³aœciwego obuwia.

Pomimo, ¿e liczba wypadków spada nasze statystyki alar-
muj¹, i¿ w wielu sytuacjach przyczyn¹ wypadków przy pra-
cy rolniczej s¹: zaniedbania a tak¿e niedopatrzenia, które przy
nale¿ytej wiedzy mo¿na by³oby wyeliminowaæ. Wobec tego,
d¹¿¹c do ograniczenia ryzyka wypadkowego od lat wspó³-
pracujemy z wieloma instytucjami dzia³aj¹cymi na rzecz po-
prawy BHP w rolnictwie. Przy wspó³pracy, z m.in. Urzêdami
Gmin, Ochotniczymi Stra¿ami Po¿arnymi, so³tysami organi-
zowane s¹ w okresie jesienno-zimowym i wczesnej wiosny
bezp³atne szkolenia z zakresu wiedzy o BHP dla rolników
oraz dla so³tysów. Podczas szkoleñ przedstawiane >>>

>>>s¹ zagadnienia zwi¹zane z ochron¹ zdrowia i ¿ycia rolników w
gospodarstwie rolnym. Rolnicy zostaj¹ zapoznani m.in. z informacj¹
o: zakresie ubezpieczeñ i œwiadczeñ w Kasie, najczêstszych przy-
czynach wypadków, zasadach i trybie zg³aszania wypadków, zasa-
dach przyznawania œwiadczeñ rehabilitacyjnych dla rolników i cz³on-
ków ich rodzin. Podczas spotkañ organizujemy pokazy, m.in. bez-
piecznej obs³ugi pilarek ³añcuchowych do drewna, œrodków ochro-
ny indywidualnej, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

W tym miejscu chcia³bym podziêkowaæ przedstawicielom insty-
tucji i organizacji, którzy pomagaj¹ nam w przygotowaniu spotkañ
szkoleniowo-instrukta¿owych.

Zapraszam serdecznie wszystkich rolników do licznego uczestnic-
twa w szkoleniach, które bêdziemy realizowaæ w 2014r. we wspó³pracy
z Urzêdami Gmin, Ochotniczymi Stra¿ami Po¿arnymi oraz so³tysami.

Informacje o szkoleniach przekazywane s¹ do Urzêdów Gmin i
so³tysów wsi. Ponadto imiennie zapraszamy rolników ubezpieczo-
nych w Kasie. Terminy, miejsca i szczegó³owy program planowa-
nych szkoleñ mo¿emy znaleŸæ na stronie internetowej Kasy w Ka-
lendarzu Dzia³añ Prewencyjnych

- http://www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl/
Rolnikom i ich najbli¿szym ¿yczê pomyœlnoœci i spe³nienia wszyst-

kich zamierzeñ w Nowym 2014 Roku.
  Z wyrazami szacunku
                      Jan Krzesiñski Dyrektor OR KRUS w Opolu

  Ziemia G³ubczycka  jest
terenem pogranicza i
miejscem gdzie ma swój
pocz¹tek nasz kraj. To,
zak¹tek o bogatej historii i
kulturze, choæ sk¹plikowa-
nej i piêknej jednoczeœnie.
Jednym z piêkniejszych

fragmentów jej dziedzictwa, niby kruszyna, s¹ podania i
legendy -  duchowe œwiadectwo wielu narodów, które przez
wieki zamieszkiwa³y g³ubczycki p³askowy¿ dobrej ziemi.
Intersowa³o siê tym wielu badaczy  XIX/XX w., lecz w tak
obszernej wersji zosta³y opublikowane dopiero w 2013r.
G³ubczyczanka dr Ktarzyna Maler  od ponad 20 lat gromadzi³a,
t³umaczy³a i opracowywa³a legendy i podania ludowe. W 2012
roku w luŸnej rozmowie z pracownikami biura Stowarzyszenia
Lokalnej Grupy Dzia³ania P³askowy¿ Dobrej Ziemi  zrodzi³ siê
powys³ wydobycia ich z odch³ani szuflady i  wydania  w
formie zwartej. Przedstawiony Zarz¹dowi Stowarzyszenia
pomys³ bardzo siê spodoba³. I tak powsta³a nieformalna grupa
robocza: autorka zbioru - K. Maler, A.Dziaczyszyn-kierownik
biura LGD i B. Piechaczek-dyrektor muzeum w G³ubczycach.
Brakowa³o jeszcze obrazu-wizualizacji przynajmniej kilku z
legend. Typowanie  w kierunku dra hablitowanego Zdzis³awa
Wiatra g³ubczyczanina, grafika i profesora Akadaemii Jana
D³ugosza w Czêstochowie okaza³o siê trafne, który w³¹czy³ siê
do pracy prawie natychmiast. Brakowa³o jeszcze pomys³u na
krój liter, który ostatecznie zaczerpniêto z epitafium nagrobne-
go znajduj¹cego siê w murze ruin gotyckiego koœcio³a w
Nowej Cerekwi. Pierwotnie ok³adka mia³a byæ koloru bia³ego,
lecz nastój legend podpowiada³ odwrócenie kolorów.
>>>>dok.str. 10

G£UBCZYCKIE
LEGENDY
I PODANIA
 LUDOWE
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W dniach 13-14.12.2013r. w G³ubczycach goœciliœmy dele-
gacjê ze Zbara¿a - pracowników  Narodowego Rezerwatu "Zam-
ki Tarnopolszczyzny". Jest to instytucja pañstwowa zajmuj¹ca
siê zamkami jakie znajduj¹ siê na terenie województwa tarno-
polskiego z siedzib¹ w Zbara¿u.

W sk³ad delegacji wchodzili:
Anatol Macipura -  dyrektor,
Krystyna Macipura - prawnik,
W³odzimierz Czajka - pracownik
naukowy, Oleg Zaliszczuk -
g³ówny architekt. W pierwszym
dniu wizyty nasi goœcie spotka-
li siê w Urzêdzie Miejskim  z bur-
mistrzem Janem Krówk¹, Prze-
wodnicz¹cym Rady Miejskiej

Kazimierzem  Naumczy-
kiem,wiceburmistrzem
Kazimierzem Bedryjem,
Ani¹ Hauptman-G³ogie-
wicz - pani¹ sekretarz,
moj¹ osob¹ tj. Edwardem
Wo³oszynem prezesem
Stowarzyszenia Mi³oœni-
ków Lwowa i Kresów
Po³udniowo - Wschod-
nich oraz redaktorem

G³osu G³ubczyc Janem Wacem i TVG³ubczyce - Marian Pospi-

szel.  Rozmowy dotycz¹ce  mo¿liwoœci i kierunków wspó³pracy
samorz¹dów i innych instytucji, stowarzyszeñ, firm lub szkó³
zakoñczy³y siê wymian¹ upominków. Nastêpnie goœcie  zwiedzi-
li firmê "Galmet" zapoznali siê z procesem technologicznym pro-

dukowanych tam wyrobów, a w szczególnoœci "solarów" i "pomp
ciep³a". Kolejnym miejscem wizyty by³o Liceum Ogólnokszta³-
c¹ce, gdzie po zwiedzeniu szko³y omawiano wyjazd chóru do
Zbara¿a. Po obiedzie goœcie zwiedzali G³ubczyce. Drugi dzieñ
wizyty rozpocz¹³ siê od spotkania w Ratuszu Miejskim, zwiedze-
nia muzeum, ogl¹dania G³ubczyc z wie¿y widokowej,  nastêpnie
goœcie poznali Krnov i jego ciekawe miejsca. Stamt¹d udali siê w
towarzystwie burmistrza do gminy Branice, poznali odbudowa-
ny pa³ac w Wysokiej. Dzieñ zakoñczy³ udzia³ w otwarciu wysta-
wy-konkursu szopek Bo¿onarodzeniowych w Szkole Podsta-
wowej w   Uciechowicach. Nastêpnego dnia goœcie  po¿egnali
gospodarzy miasta  i wyruszyli w drogê powrotn¹ z przekona-
niem o nastêpnych kontaktach w szerszym gronie.

                                                              Edward Wo³oszyn

WIZYTA GOŒCI ZE ZBARA¯A

O EUROPEJSKIM FUNDUSZU
ROZWOJU WSI POLSKIEJ
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest or-

ganizacj¹ pozarz¹dow¹, dzia³aj¹c¹ na rzecz rozwoju polskiej wsi.
Od ponad 20 lat pomaga zmieniaæ jej wizerunek oraz aktywnie
wspiera rozwój spo³eczno-gospodarczy lokalnych spo³eczno-
œci na terenach wiejskich. Dzia³ania EFRWP skupiaj¹ siê przede
wszystkim na wspieraniu inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej i rozwoju lokalnych przedsiêbiorstw oraz dzia³aniach
spo³ecznych i edukacyjnych skierowanych do osób zamieszku-
j¹cych obszary wiejskie. Do jednego z najwa¿niejszych zadañ
Fundacji nale¿y wspieranie oœwiaty na terenach wiejskich. Od
samego pocz¹tku istnienia EFRWP aktywnie dzia³a na rzecz edu-
kacji oraz wyrównywania szans dzieci i m³odzie¿y, zamieszkuj¹-
cych wsie i ma³e miasta.

Wiêcej informacji na stronie: www.efrwp.pl
Kontakt dla dziennikarzy:
Justyna I¿ycka, ITBC Communication
Tel.: 22 250 49 20, 698 444 432
Email: justyna_izycka@itbc.pl
Kontakt do EFRWP:
Karolina Lupa, EFRWP
Tel.: 22 639 87 63
Email: k.lupa@efrwp.com.pl
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 70. URODZINY KS. ADAMA SZUBKI
1 Stycznia 2014 roku.
Pierwszy dzieñ Nowego Roku,
data jak¿e wymowna. Urodziny naszego Ks Adama,
d³ugoletniego proboszcza Bogdanowic.
Z udzia³em najwy¿szych w³adz samorz¹dowych:
- Burmistrza Jana Krówki,
- Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Kazimierza Naumczyka
- Dyrektora Agencji Nieruchomoœci Rolnych Skarbu Pañstwa Adama Krupy
- Przewodnicz¹cego Stowarzyszenia Mi³oœników Lwowa i Kresów
   Po³udniowo-Wschodnich Edwarda Wo³oszyna
Godzina 13.00, tego¿ dnia, Gdy umilk³y wystrza³y powitañ Nowego Roku, w naszej

œwi¹tyni Podwy¿szenia
Krzy¿a Œwiêtego, za-
brzmia³ p³acz nowonaro-
dzonego dzieciêcia. Tak
zaczê³a siê krótka insce-
nizacja narodzin i historia
powo³ania kap³añskiego
naszego jubilata. Stoimy
w koœcielnej nawie, ksi¹dz
zaabsorbowany iloœci¹
wiernych rozpoczyna
mszê. Po chwili zauwa¿a
nas pod chórem, gdzie
stoi rodzina kresowiaków
z niemowlêciem na rêku i
zdziwiony zaprasza nas przed  O³tarz. Ojciec i matka, wraz z córk¹ k³ad¹ dzieciê u stóp
nowonarodzonego, s³ychaæ g³os p³acz¹cego dziecka, a wiernych ogarnia wzruszenie.
Wiem co to znaczy, te¿
siê wzruszam, z si³¹
powstrzymujê ³zy,
przecie¿ wychowa³em
czworo dzieci. Chór
parafialny z Zubrzyc,
pod batut¹ Jurka Plot-
nika, intonuje Kolen-
dê "Lulaj¿e Jezuniu"
Po czym wchodz¹
Trzej Królowie w mi-
sternych strojach z
epoki. Podchodzimy
jako delegacja samo-
rz¹dowa z koszem
bia³ych ró¿, po czym
zaczynam recytowaæ wiersz. "Daj nam oddechu pe³n¹ garœæ, na chwilê - Bo¿e zwolnij
czas, a nam siê przyda taka chwila, ¿eby nad ¿yciem siê zatrzymaæ" Po mej recytacji,
nastêpuje wystêp chóru, który z prawdziw¹ wirtuozeri¹ odœpiewuje "¯yczymy, ¿yczy-
my" ulubion¹ piosenkê naszego Ksiêdza. Po tym wszystkim koñczê s³owami Œw. Paw³a
Aposto³a: "G³oœ naukê, nastawaj w porê i nie w porê, wykazuj b³¹d, napominaj i podnoœ
na duchu z ca³¹ cierpliwoœci¹ w ka¿dym nauczaniu" Beata dr¿¹cymi rêkami wrêcza
bukiet bia³ych ró¿. £zy wzruszenia na twarzy Proboszcza, dope³niaj¹ staropolskie ¿ycze-
nia Kazimierza: "Na szczêœcie na zdrowie, na ten nowy rok..." Obsypuje Ksiêdza psze-
nic¹ i koœció³, donoœny g³oœ chórzystów podtrzymuje kolejn¹ kolêd¹ podnios³¹ atmos-
ferê. Chwile wspomnieñ Ksiêdza przywo³uj¹ z nostalgi¹ przesz³e lata, o rodzinie, o
rodzicach, w jego ¿yciu i wszystkich wa¿nych na jego drodze do kap³añstwa. Mszê
Œwiêt¹ z ofiarowaniem i komuni¹ wszystkich obecnych, koñczy chór Jurka radosnym
Te Deum. A tak chcia³oby siê tê mszê œwiêta zatrzymaæ, która wnios³a w nas tyle pozy-
tywnej energii. Niestety jak w filmie Sylwestra Chêciñskiego na czas tu nie ma moc-
nych, ale za to jesteœmy my, sami swoi, z inspiracjami pani Stasi i wielu innych ¿yczli-
wych ludzi.

 NOWY ROK
Z Nowym Rokiem nowe plany,
Z Nowym Rokiem nowe pragnienia,
Z Nowym Rokiem nowe wyzwania,
Z Nowym Rokiem nowe wra¿enia...

Z Nowym Rokiem stare znajomoœci,
Z Nowy Rokiem stare wspomnienia,
Z Nowym Rokiem stare problemy,
Z Nowym Rokiem stare zmartwienia...

Z Nowym Rokiem trudne decyzje,
Z Nowym Rokiem trudne wybory,
Z Nowym Rokiem trudne sprawy,
Z Nowym Rokiem trudne role...
Z Nowym Rokiem walka
o cz³owieczeñstwo,
Z Nowym Rokiem walka o byt,
Z Nowym Rokiem walka
o zdrowie i ¿ycie,
Z Nowym Rokiem walka
o jasn¹ myœl...

Z Nowym Rokiem wiele dobra,
Z Nowym Rokiem wiele z³a,
Z Nowym Rokiem wiele serca,
Z Nowym Rokiem wiele rad...
Z Nowym Rokiem tylko Wiara,
Z Nowym Rokiem tylko Nadzieja,
Z Nowym Rokiem tylko Mi³oœæ !
                               Maria Farasiewicz

Stowarzyszenie
Rodziców Dzieci
Niepe³nosprawnych
TACY SAMI
z siedzib¹ w G³ubczycach ul. Niepod-

leg³oœci 8, 48-100 G³ubczyce informuje,
¿e na podstawie decyzji Burmistrza G³ub-
czyc nr  SO.V.5311.03.2013 z dn.
29.11.2013 r. w okresie od 01.12.2013 r.
do 31.12.2013 r. zorganizowa³o i przepro-
wadzi³o zbiórkê publiczn¹ na terenie mia-
sta G³ubczyce w postaci sprzeda¿y stro-
ików i kartek œwi¹tecznych, w ramach
której pozyska³o œrodki finansowe w
gotówwce w wysokoœci 422,93 z³. Œrod-
ki zosta³y przeznaczne na zakup pomo-
cy dydaktycznych do prowadzenia te-
rapii integracji sensorycznej.

Dziêkujemy mieszkañcom za okazan¹
pomoc dla podopiecznych stowarzy-
szenia.Wiêcej o dzia³alnoœci stowarzy-
szenia na stronie www.tacy-sami.org

W imieniu stowarzyszenia  z góry dziê-
kujê i pozdrawiam

El¿bieta Ma³ko - Prezes Zarz¹du
Stowarzyszenia "TACY SAMI"
ul. B. Chrobrego 21
www.tacy-sami.org  tel. 601 341 199
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KRZEMIENIEC - przywodzi na myœl straszn¹ zbrodniê
wo³yñsk¹...Zreszt¹ ta myœl i pytanie, "dlaczego?" Towarzyszy
nam ca³y czas. Wydaje mi siê, ¿e wyrazi³ to najpe³niej laureat
konkursu poetyckiego poœwiêconego temu bolesnemu wyda-
rzeniu A. W. Brzuska.

"A¿ nie chce siê wierzyæ
¿e to wszystko siê sta³o
jakby wczoraj s³ysza³em wieczorem s³owiki
a pod oknami koncertowa³y œwierszcze
o poranku skowronki zwiastowa³y
wraz ze s³oñcem pokój i radoœæ
w ogrodach rozkwit³ych malin
jaskó³ki pod strzech¹ gniazda lepi³y
rozmawialiœmy z s¹siadem
jak tu piêknie na Kresach
wspólne wesela chrzciny
zabawy w noc Kupa³y
dziœ pozosta³y okaleczona drzewa, niespe³nione marzenia
strach i niepewnoœæ w miejsce ogrodów
na polach gdzie ³any zbó¿ cieszy³y oczy
teraz rozsiane krzy¿e s¹ znakiem
wo³yñskiej zbrodni"

                                   / Bolesne wspomnienia/
Miasto po³o¿ne jest w g³êbokim jarze nad rzek¹ Ikw¹ i otoczo-

ne wzniesieniami: Czorna, Krzy¿ówa, Kamienna, Wo³owica, Kró-
lowej Bony, Ska³ami Dziewiczymi. Nad miastem góruj¹ ruiny zam-
ku królowej Bony, do której nale¿a³o starostwo krzemienieckie. Za-
mek zburzy³ Maksym Krzywonos w 1648 roku. To miasto Juliusza
S³owackiego. W koœciele br¹zowy odlew rzeŸby W. Szymanowskie-
go przedstawiaj¹cej siedz¹cego poetê i stoj¹cego za nim skrzydlate-
go rycerza Króla - Ducha i wers z utworu "Testament mój".

Lecz zaklinam niech ¿ywi nie trac¹ nadzieji". W œciany œwi¹ty-
ni wmurowano tablicê upamiêtniaj¹cych pomordowanych w
dniach 28-30 lipca 1941 roku dyrektorów i profesorów Liceum
Krzemienieckiego.

W dworku S³owackich - muzeum poety. Tu fotografie, pierw-
sze i póŸniejsze wydania dzie³, meble z epoki. Muzeum istnieje od
2004 roku. Na przeciw dworku teren po by³ym ogrodzie botanicz-
nym, który zniszczyli Rosjanie wywo¿¹c w 1836 roku do Kijowa.
Wczeœniej wywieziono tam bogaty ksiêgozbiór, unikatowe eks-
ponaty muzealne, gabinety pomocy naukowych, kolekcjê numi-
zmatów i rysunków. S³ynny w kraju i Europie oœrodek polskiego
¿ycia intelektualnego i naukowego przesta³ istnieæ, ale podejmo-
wano trudy jego odbudowy, dawnej œwietnoœci jednak nie odzy-
skano. Równie tragiczne losy spotka³y twórcê liceum Tadeusza
Czapskiego. Po przedwczesnej œmierci cia³o z³o¿ono w rodzin-
nym grobowcu w Porycku, a serce zamkniêto w specjalnej urnie
i umieszczono w auli szko³y zgodnie ze s³owami Œw. Mateusza -
"Gdzie skarb Twój, tam i serce Twoje". Po powstaniu listopado-
wym urnê wywieziono do koœcio³a w Porycku, który bolszewicy
w 1920 roku obrabowali i urna zniknê³a. Jeszcze spacer pod mura-
mi dawnego liceum i kompleksu pojezuickiego bêd¹cego w cza-
sowym posiadaniu Patriarchatu Kijowskiego, spojrzenie na mia-
sto i górê Królowej Bony...I po¿egnanie z p. Olkiem Butyñskim,
który oprowadza³ nas po Poczajowie i Krzemieñcu. O tym jak
bliskie by³o to miasto J. S³owackiemu niech œwiadczy utwór:

Je¿eli kiedy w tej mojej krainie
Gdzie po dolinach moja Ikwa p³ynie,
Gdzie góry moje b³êkitniej¹ mrokiem,
A miasto dzwoni nad szmernym potokiem,
Gdzie konwalij¹ woni¹ce lewady
Biegn¹ na ska³y pod chaty i sady. -
Jeœli tam bêdziesz duszo mego ³ona,
Choæby z promieni do cia³a wrócona: -
To nie zapomnisz tej mojej têsknoty,
Która tam stoi jak archanio³ z³oty,
A czasem miasto jak orze³ obleci,
I znów na ska³ach spoczywa i œwieci.
Powietrze l¿ejsze, które ciê uzdrowi,
La³em z mej piersi... mojemu krajowi..."

                                /"Je¿eli kiedy w tej mojej krainie"/
W tym dniu Pani Lidia Jaroszyñska i Pan Zbigniew Œwidziñski

odwiedzili Jagielnicê k. Czortkowa. Pani Lidia by³a w domu ro-
dzinnym. Przed wojn¹ mieszka³o tu 45% polaków, 35% ¿ydów i
oko³o 20% Ukraiñców. W zamku Lanckoroñskich dzia³a³ zak³ad
tytoniowy, obecnie nieczynny. Z fundacji potomków tego rodu
wyremontowano te¿ koœció³ (hrabina Karolina Lanckoroñska)
istnieje tu te¿ hodowla koni arabskich. Oboje podkreœlili ¿yczli-
woœæ i goœcinnoœæ wójta Józefa ̄ ebrowskiego. Chabinowie byli
u rodziny Andrzeja w H³oboczku, odwiedzili cmentarz z grobem
Miko³aja Chabina z 1865 roku. W Hajworonce spotkali siê z krew-
nymi Pani Jolanty ze strony matki mieszkaj¹cych w domu babci.
Pan Józef Paj¹czkowski by³ u krewnych w Dobrowodach, a Pañ-
stwo Czy¿owiczowie zwiedzili Tarnopol, gdzie przypadkowo na-
tknêli siê na ekspozycjê zdjêæ przedwojennego Tarnopola z na-
zwami ulic Mickiewicza.......

Zmierzamy na po³udnie w kierunku CZORTKOWA.(foto) To
miasto rejonowe po³o¿one nad Seretem. Obecnie liczy 30 tys.
mieszkañców. W³aœcicielami byli kolejno: Czortkowscy,  Golscy,
Wróblewscy, Sadowscy i Potoccy. Jak inne miasta Galicji nisz-
czony by³ przez najazdy Tatarów. W roku 1687 goœci³ Króla Jana
III Sobieskiego. Po I rozbiorze nale¿a³ do Austrii, w latach 1809-
1815 do Rosji, póŸniej znów do Austrii. Ci zamknêli klasztor bazy-
lianów, postawili natomiast dominikañski dzia³aj¹cy do II wojny
œwiatowej.  Po klêsce powstania styczniowego / 1803-1864/ Au-
striacy wiêzili tu internowanych powstañców. W po³owie XIX

"KRESY NASZYCH MARZEÑ
- RAJÓW UTRACONYCH W DZIECIÑSTWIE

RUBIE¯E GDZIE Z KAPELUSZEM W RÊKU MÓWI¥ TWARZE..."
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wieku Sadowscy wybudowali tu obszerny pa³ac, który wykupi³
przedstawiciel znanej rodziny cadyków Dawid Mosze Friedman.
By³ odwiedzany przez liczne rzesze Chasydów z Galicji i pañstw
s¹siednich. Wybudowa³ okaza³¹ synagogê.

W czasie wojny polsko-ukraiñskiej by³ przedmiotem ataków UAG,
któr¹ po prawie miesiêcznym oblê¿eniu uda³o siê wojskom polskim
zepchn¹æ za Zbrucz. W okresie miêdzywojennym mieœci³a siê tu
komenda brygady KOP "Podole", któr¹ dowodzi³ p³k Stefan Ro-
wecki, póŸniejszy genera³ "Grot" G³ówny komendant AK.

22.stycznia 1940 roku wybuch³o powstanie przeciwko sowie-
tom pod dowództwem harcmistrza Józefa Opackiego Walki za-
koñczy³y siê klêsk¹- 8 osób skazano na œmieræ, oko³o 500 wys³a-
no do ³agrów. W czasie pospiesznej ewakuacji w 1941 NKWD
zamordowa³o w miejscowym wiêzieniu kilkaset osób, resztê pie-
szo gnano na wschód. Zamordowano te¿ 8 zakonników /domi-
nikanów/, a budynki klasztoru podpalono. Hitlerowcy latem 1941
zamordowali oko³o 600 ̄ ydów, resztê- 3 tys. przetrzymywali w
getcie i wywieŸli do obozu zag³a-
dy w Be³¿cu. W 1943 roku do
klasztoru wrócili dominikanie i
za³o¿yli tajne gimnazjum.

W systematycznie odbudo-
wywanych budynkach chronili
siê Polacy uciekaj¹cy przed ban-
dami UPA. Obecny koœció³ pw
.œw .Stanis³awa  wzniesiono w
latach 1905-1910 w stylu neoro-
mañskim z wysok¹ wie¿¹ , drzwi wejœciowe
zwieñczone portalem. Parafia liczy obecnie
ok.300 wiernych, pos³ugê duszpasterska
sprawuj¹ nadal dominikanie.  Czczony
przez wielu wizerunek Matki Boskiej Czort-
kowskiej  znajduje siê obecnie w koœciele
pw. Œw. Jacka w Warszawie, w o³tarzu w
1990 roku umieszczono kopiê.  Obok tabli-
cy upamiêtniaj¹cej mêczeñsk¹ œmieræ za-
konników, s¹ tablice rocznicowe zwyciê-
stwa pod Wiedniem i uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Najwybitniejszym czortkowianinem jest niew¹tpliwie Jerzy
Janicki, autor s³uchowisk radiowych, scenariuszy filmów, seriali
i ksi¹¿ek o Lwowie, oraz Zbigniew Brzeziñski - doradca Prezy-
denta USA. Jeszce spacer po obszernym targowisku i wyjazd w
stronê KAMIEÑCA PODOLSKIEGO. W drodze objawi³ siê
kulinarny kunszt p.Czy¿owiczów- pyszne kanapeczki z "sa³em"
i czosnkiem ..... Naprawdê pyszne.

Niespodziewanie, po przejechaniu ostatniego z wielu zakrê-
tów, ukaza³o siê miasto po³o¿one na wzgórzu opadaj¹cym kilku-
dziesiêciometrowymi stromymi zboczami w w¹wozy. To praw-
dziwy cud natury. Rzeka Smotrycz przebi³a g³êboki jar w ska³ach
i ujê³a wzniesienie w pêtlê. Wzniesienie ze sta³ym l¹dem ³¹czy
most, z którego widaæ jak g³êboki jest jar. Ta naturalna forteca
sprawi³a, ¿e ludzie osiedlali siê tu od dawna, a panuj¹cy toczyli
o to miejsce walki. W po³owie XIV wieku w³adaj¹cy Podolem
ksi¹¿êta Kuriatowicze uznali zwierzchnictwo Kazimierz Wielkie-
go, zwi¹zki z Polsk¹ zacieœni³y siê, a¿ w roku 1434 ziemie te przy-
³¹czono do Korony, jako województwo ze stolic¹ w Kamieñcu
Podolskim. Ju¿ wtedy w mieœcie zamieszkiwa³y trzy nacje etnicz-
no-religijne Polacy, Rusini i Ormianie.

Rz¹dzili siê oni odrêbnymi prawami, mieli swoje œwi¹tynie,
pielêgnowali swoje tradycje. W XVI wieku powo³ano tu biskup-
stwo i wybudowano katedrê. Pod koniec XV wieku groblê za-
st¹piono murowanym mostem. Prace nad umocnieniem obron-

noœci miasta zintensyfikowano w latach 40-tych wieku XVI. Pod
kierunkiem Joba Protfusa rozbudowano i zmodernizowano umoc-
nienia miejskie, przeprawy wzmocniono basztami, zbudowano
system œluz pozwalaj¹cy w razie potrzeby spiêtrzyæ wodê. Zmo-
dernizowano te¿ zamek le¿¹cy przed wjazdem do miast. Podwy¿-
szono mury i wzmocniono je, baszty przystosowano do prowa-
dzenia ognia, od strony zachodniej zbudowano kulist¹ basztê.
By³o to konieczne, gdy¿ w XV wieku Kamieniec nara¿ony by³ na
ci¹g³e ataki Tatarów, Kozaków, ksi¹¿¹t litewskich, i ruskich oraz
hospodarów mo³dawskich. By³ zreszt¹ miastem bogatym, bo le¿a³
na szlaku handlowym ze Lwowa w kierunku Mo³dawii, Wo³osz-
czyzny i Krymu. Niezdobyta twierdza pad³a nieoczekiwanie po
tygodniowym oblê¿eniu przez armiê Mahometa IV.  Przyczyn
doszukuj¹ siê historycy w s³aboœci polskiej obrony, która liczy-
³a ok. 1500 ¿o³nierzy oraz oko³o 500 szlachty i mieszczan.  Po
podpisaniu traktatu w Buczaczu stal siê cz¹stk¹ imperium oto-

mañskiego, obroñcy mogli opuœciæ twierdzê z broni¹ w rêku,
a mieszkañcy z dobytkiem, tym, którzy chcieli zostaæ gwaran-
towano bezpieczeñstwo.  Fortecê obsadzono 6-cio tysiêczn¹
za³og¹, zniszczenia naprawiono.  Koœcio³y zamieniono na me-

czety, katolikom i pra-
wos³awnym pozosta-
wiono po jednej œwi¹-
tyni. Przy meczetach
powstawa³y szko³y. Z
czasem z miasta usu-
niêto Polaków, póŸniej
Ormian - miasto sta-
wa³o siê coraz bardziej
tureckie, bo pozosta-
wiono tu wielu urzêd-
ników z rodzinami. Do
Rzeczpospolitej Ka-
mieniec powróci³ w
roku 1699. Przyst¹pio-
no od razu do wzmoc-
nienia systemu

obronnego pod kierunkiem wybitnego architekta Jana de Witte
, którego mianowano te¿ komendantem twierdzy.  Na wyposa¿e-
niu znalaz³y siê te¿ baterie artyleryjskie. Liczbê baszt powiêk-
szono do dwunastu. Do dzisiaj zachowa³y siê baszty: Lancko-
roñska, Komendancka, Ró¿anka, Denna, Nowa Zachodnia, La-
cha Têczyñskich, Ko³pak, Papieska. Pobudowane zosta³y z fun-
duszy tych, którzy docenili wagê tego miejsca dla kraju i chrze-
œcijañstwa. Obok wejœcia znajduje siê nowa baszta wschodnia
ze studni¹ tureck¹ w œrodku oraz mechanizmem wyci¹gowym.
Rozleg³y dziedziniec ma kszta³t wyd³u¿onego prostok¹ta, oto-
czony jest potê¿nymi murami. W murach kryte przejœcia, otwory
strzelnicze, na murach œlady stanowisk artyleryjskich. Na pó³-
nocny-zachód od Starego Zamku/twierdzy/ zbudowano nowy z
dwoma pó³ bastionami i mocowaniami z wa³ów ziemnych z ka-
miennym oblicowaniem. St¹d roztacza siê urzekaj¹cy widok na
Stary Zamek i miasto le¿¹ce po drugiej stronie przepastnego
w¹wozu. Ze Starym Zamkiem nierozerwalnie stale obecnym w
naszej œwiadomoœci jest Micha³ Wo³odyjowski z "Pana Wo³o-
dyjowskiego" H. Sienkiewicza. Pierwowzór nosi³ takie nazwi-
sko, na imiê mia³ Jerzy i zgin¹³ przypadkowo w wybuchu pro-
chów zdetonowanych przez Szkota - majora Hejkinga.  26. sierp-
nia 1672r. A.Hajduczek - ukochana Basia mia³a bardzo ró¿ny
pierwowzór w Krystynie Jeziorkowskiej, której Jerzy by³ czwar-
tym mê¿em, po jego œmierci wysz³a za m¹¿ po raz pi¹ty.

                        `Tadeusz Skrzyp  fot. Bartosz Mazurkiewicz
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W sobotnie popo³udnie 25. stycz-
nia tego roku, w Sali Widowiskowej
Miejskiego Oœrodka Kultury odby³
siê Koncert Noworoczny, przygoto-
wany przez uczniów i nauczycieli Pañ-
stwowej Szko³y Muzycznej I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Mimo mroŸnej pogody, publicznoœæ
dopisa³a, poniewa¿ impreza ta wpisa-

³a siê na sta³e w kulturalny pejza¿ miasta  i od wielu lat cieszy siê
du¿ym zainteresowaniem.

Tradycj¹ koncertów noworocznych jest prezentacja dokonañ
artystycznych  uczniów szko³y w ostatnim okresie, w po³¹cze-
niu z klimatem Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. W œwi¹teczny nastrój
wprowadzi³ s³uchaczy zespó³ wokalny, który pod dyrekcj¹ Ta-
deusza Eckerta wykona³ a cappella trzy kolêdy w opracowaniu
Stanis³awa G³owackiego: Narodzi³ siê Jezus Chrystus, Gdy œlicz-
na Panna oraz Z narodzenia Pana. Nastêpnie zaprezentowa³a siê
bardzo m³oda, bo zaledwie siedmioletnia, a ju¿ niezwykle utytu-
³owana skrzypaczka – Marta Kubów. Zagra³a z akompaniamen-
tem swojej mamy – Agnieszki Jagli-Kubów, wirtuozowsk¹ Ta-
rantellê Anatolija Komarowskiego. Uroczym akcentem by³ ko-
lejny wystêp – przygotowane przez Aleksandrê Musio³ dzieci z
klasy pierwszej, ubrane w miko³ajkowe czapeczki, zaœpiewa³y
Graj¹c¹ choinkê Andrzeja Nowaka z towarzyszeniem fortepianu
i kilku instrumentów dzieciêcych. Koncert obfitowa³ w wystêpy
uczniów graj¹cych  na rozmaitych instrumentach solo, lub te¿ z
akompaniamentem fortepianowym Agnieszki Hautz i Igora By-
khaltsa. Mieliœmy okazjê wys³uchaæ utworów z ró¿nych epok –
od klasycznego Ronda z Koncertu klarnetowego F. Dimlera w
wykonaniu Mateusza Kinala, po wspó³czeœnie brzmi¹c¹ Musz-
kê Flejtuszkê D. Obijalskiej, któr¹ zagra³a na skrzypcach Maria
Kopyto. Piêknie zaprezentowa³y siê flecistki – Dominika S¹sia-
dek w zabawnym Comic Song C. McDowall oraz Agnieszka Zwo-
liñska w porywaj¹cym Diptyque  R. Aresa. Jedna z pianistek -
Eliza Przybylska zauroczy³a s³uchaczy melancholijnym walcem
Smutna Kolumbina  A. Rowleya,  a inna – Aleksandra Ganczarska
– wprowadzi³a ich na chwilê w wirtualny œwiat, prezentuj¹c na-
strojowy temat Aerith z gry komputerowej Final Fantasy VII  z
muzyk¹ Nobuo Uematsu. Pojawi³y siê te¿ rytmy latynoskie, jak
Morelowa Samba  M. Dro¿d¿owskiego w gitarowym wykonaniu
Daniela Stawarza. Jazzowe klimaty pobrzmiewa³y w Schoolhouse
Blues Jamesa Rea w saksofonowej interpretacji Karoliny Szy-
mañskiej, a w œwiat rockowej ballady After you
Mike'a Sterna,w opracowaniu na wibrafon, wpro-
wadzi³ publicznoœæ perkusista Tomasz Eckert.

Niezwykle wa¿nym elementem dzia³alnoœci g³ub-
czyckiej szko³y muzycznej jest muzykowanie w ze-
spo³ach. Prowadz¹cy ca³oœæ koncertu - dyrektor
Adam Kopyto, podj¹³ ten temat, w zwi¹zku z pla-
nowan¹ w przysz³ym roku szkolnym reform¹ szkol-
nictwa artystycznego, która k³adzie du¿o wiêkszy
nacisk na tê w³aœnie formê edukacji muzycznej
dzieci i m³odzie¿y. Podczas Koncertu Noworocz-
nego mogliœmy siê nieraz przekonaæ, ¿e wspólne
muzykowanie w grupie instrumentalnej,  wokal-
nej, jednorodnej, czy mieszanej, ma³ej (duet) czy
te¿ wiêkszej (sekstet, zespó³ wokalny) jest w szko-
le bardzo popularne, a uczniowie bardzo chêtnie

podejmuj¹ tego typu zadania, bo jest to dla nich dodatkowa
forma ekspresji, okazja do wspólnego  tworzenia i odczuwania
muzyki. Na goœcinnej scenie MOK-u  zaprezentowa³y siê zespo-
³y w ró¿nym sk³adzie. Duet skrzypcowy rodem z Dzikiego Za-
chodu – B³a¿ej Biskup i Kacper Tomis w stosownych strojach
zagrali utwór Szeryf Kuba  P. Wójtowicza.  Walca  z baletu Kop-
ciuszek  Sergiusza Prokofiewa us³yszeliœmy w brawurowym
wykonaniu duetu fortepianowego – Patrycja Gacek i Katarzyna
Mateja. Kwartet klarnetowy (Mateusz Kinal, Szymon Mikler,
Wojtek Szczepanik i Jan Skoumal) wykona³ popularny utwór
Wiedeñ pozostanie Wiedniem  J. Schrammela,. Meksykañska
melodia ludowa  Las mananitas zabrzmia³a w interpretacji kwar-
tetu gitarowego w sk³adzie: Zofia Przysiê¿niuk, Vivien Œwier-
czek, Daniel Stawarz i Marcin Sagan. Zespó³ akordeonowy –
Pawe³ Mirga, Jakub Kopczyñski i Krzysztof Fuhs, przedstawi³
Guardia Nueva  Astora Piazzolli.  Pod koniec koncertu przysz³a
pora na mocne uderzenie – sekstet perkusyjny Strefa nr 4  (To-
masz Eckert, Julita Zió³ko, Antoni Wo³oszyn, Jakub Szczepanik,
Maciek Zió³ko i Tymoteusz Kotwica) z wielkim entuzjazmem
wykona³ Wood Stick E. Kopetzkiego.

Bardzo atrakcyjny okaza³ siê wystêp uczniów klasy III. Zapre-
zentowali oni w barwnych strojach uk³ad choreograficzny do
Tañca Anitry  z Suity Peer Gynt  Edwarda Griega. Nale¿y tu
podkreœliæ, ¿e piêkny akompaniament do tego uk³adu wykona³a
nie nauczycielka, lecz uczennica - niezawodna Patrycja Gacek..

Atmosfera œwi¹t powraca³a w czasie koncertu kilkakrotnie:
pocz¹tkuj¹cy akordeonista Jakub Klim wraz ze swoim nauczy-
cielem, zagra³ kolêdê Anio³ pasterzom mówi³ , a trio saksofono-
we (Karolina Kopczyñska, Agata Ko³cz i Karolina Szymañska)
przedstawi³o wi¹zankê melodii Œwi¹teczna serenada K. W³odar-
czyka. Nie zabrak³o te¿ sentymentalnych momentów, kiedy to
uczniowie klasy IV przypomnieli stary przebój Bêdzie kolêda z
repertuaru zespo³u Skaldowie. Zwieñczeniem ca³ej  imprezy by³o
wejœcie na scenê licznej, wokalno-instrumentalnej grupy kolêdni-
ków, która wykona³a opracowania kolêd Wœród nocnej ciszy i W
¿³obie le¿y, a po¿egna³a publicznoœæ, tradycyjnie ju¿, piosenk¹
autorstwa Agaty i Adama Kopyto Ju¿ dzieci¹tko mru¿y oczka.

Uczestników koncertu przygotowa³a kadra nauczycielska
PSM. W jej imieniu oraz w imieniu Dyrekcji  szko³y, serdecznie
dziêkujemy za przybycie, ciep³¹ atmosferê i gor¹ce oklaski. Za-
chêcamy wszystkich do muzykowania i zapraszamy na nastêp-
ne muzyczne spotkania.                            Lilianna Eckert

                                                         >>>>   fot. str.19/20 >>>

KONCERT NOWOROCZNY
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Informacje prasowe
KP Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
W okresie od 16 grudnia 2013 r. do 12 stycznia 2014 r.

odnotowaliœmy 27 zdarzeñ i by³y to 13 po¿arów, 13 miejsco-
wych zagro¿eñ oraz 1 alarm fa³szywy.

W dniu 16 grudnia na trasie Bernacice – Babice dosz³o do
wypadku drogowego. Z powodu œliskiej drogi, do rowu wjecha-
³y jeden po drugim dwa auta marki Fiat Seicento i Ford Focus.
Kierowcy Fiata nic siê nie sta³o, natomiast kierowc¹ Forda zaj¹³
siê Zespó³ Ratownictwa Medycznego.

*18 i 24 grudnia stra¿acy uwalniali ³abêdzia przymarzniêtego
do tafli lodu na stawie w Zawiszycach.

*19 grudnia stra¿acy z PSP oraz OSP Klisino gasili po¿ar sterty s³o-
my ustawionej na polu miêdzy miejscowoœciami Kietlice-Klisino.

*23 grudnia dosz³o do du¿ego po¿aru kompleksu budynków
produkcyjno – magazynowych w Nowym Ro¿nowie. W dzia³a-
niach udzia³ bra³o 7 zastêpów stra¿y po¿arnej w sile 26 stra¿a-
ków. Przyczyny po¿aru ustala Policja.

Tego samego dnia na ul. Jana Paw³a II w G³ubczycach dosz³o
do kolizji trzech samochodów osobowych. Na szczêœcie nikt nie
odniós³ obra¿eñ.

*28 grudnia w Boguchwa³owie dosz³o do po¿aru w piwnicy
budynku jednorodzinnego. Stra¿acy ewakuowali z zagro¿one-
go budynku 4 osoby w tym dwójkê dzieci oraz jedn¹ osobê
ob³o¿nie chor¹, której podawany by³ stale tlen.

*4 stycznia otrzymaliœmy zg³oszenie o po¿arze budynku jed-
norodzinnego w Krzy¿owicach. P³omieniami objête by³o po-
mieszczenie gospodarcze oraz czêœciowo poddasze budynku.
W dzia³aniach gaœniczych bra³y udzia³ 4 zastêpy w sile 19 stra-
¿aków z PSP w G³ubczycach oraz OSP z Zopowy i Grobnik.

*9 stycznia zostaliœmy wezwani do pomocy w otwarciu drzwi
mieszkania przy ul. Raciborskiej w G³ubczycach.

PODSUMOWANIE ROKU 2013:
Podsumowuj¹c ubieg³y 2013 rok odnotowaliœmy ogó³em 415

zdarzeñ, co w stosunku do roku 2012 stanowi³o spadek o 15 %.
Na ogóln¹ iloœæ zdarzeñ przypada 136 po¿arów (g³ównie konte-
nery na œmieci, pobocza dróg, nieu¿ytki, uprawy w rolnictwie,
obiekty mieszkalne, œrodki transportu), 264 miejscowe zagro¿e-
nia (tj. wypadki na drogach, silne wiatry, gwa³towne opady at-
mosferyczne, nietypowe zachowania zwierz¹t) i 15 alarmów fa³-
szywych.

£¹czny bilans poszkodowanych w po¿arach i miejscowych
zagro¿eniach to 49 osób rannych oraz 7 ofiar œmiertelnych.

W usuwaniu zaistnia³ych zdarzeñ uczestniczy³o 686 samo-
chodów stra¿y po¿arnej o ³¹cznej sile 2765 stra¿aków.

OG£OSZENIE:
Komenda G³ówna PSP og³osi³a XVI edycjê Ogólnopolskiego

Konkursu Plastycznego dla dzieci i m³odzie¿y pt. „B¹dŸ rozwa¿-
ny, baw siê grzecznie, a w Twoim domu bêdzie bezpiecznie!”

Terminy, iloœæ nadsy³anych prac oraz kategorie konkursowe
okreœla regulamin dostêpny na stronie internetowej
www.straz.gov.pl w zak³adce konkursy plastyczne, a tak¿e na
stronie naszej komendy www.strazglubczyce.pl.

W tegorocznej edycji nie ma eliminacji powiatowych, ani wo-
jewódzkich. Prace konkursowe zgodnie z regulaminem wysy³a-
ne s¹ od razu do Komendy G³ównej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
w Warszawie.

                                                      Sporz¹dzi³:
                                                       m³. bryg. Wojciech Semeniuk

>>> dok. ze str. 4
I takim oto sposobem trójnogi zaj¹c z ok³adki jest bia³y na

czarnym tle. Wydanie mia³o byæ wyj¹tkowe, mo¿e na najbli¿sze
50 lat jedyne, st¹d brakowa³o w nim  recenzji kulturoznawcy.

Recenzji tej
podjê³a siê
prof. Teresa
Smoliñska z
Uniwersytetu
Opolskiego.

I tak, w ser-
cu Europy,
gdzie Polska
siê zaczyna,
przy wsparciu
F u n d u s z y
Europejskich

i determinacji wielu osób 24.11.2013r. w sali Pod Anio³em mia³a
miejsce promocja zbioru pt. "G³ubczyckie legendy i podania lu-
dowe", w której uczestniczy³o wielu mieszkañców naszego po-
wiatu (ponad 200 osób). Inprezê zorganizowa³y wspólnie Sto-
warzyszenie LGD "P³askowy¿ Dobrej Ziemi" i Powiatowe Mu-
zeum Ziemi G³ubczyckiej. Po uroczystej prezentacji publikacji
autorzy rozdawali autografy, a oczekuj¹cych na wpis poczêsto-
wano kaw¹, herbat¹ i ciastem. Ponadto muzeum przygotowa³o
wystawê, na której zaprezentowano miêdzy innymi orygina³y
ilustracji autorstwa Z. Wia-
tra,  oraz orygina³y ilustra-
cji wybranych legend do
"Kalendarza G³ubczyckie-
go"  w latach  2008 i 2009
wykonanych przez
uczniów Szko³y Podstawo-
wej nr 1 pod kierunkiem
B.Piechaczek na zajêciach
plastyki.

Nieodp³atnie przekazane
opracowanie legend przez dr K.Maler, podobnie wykonanie ilu-
stracji przez profesora Z.Wiatra, jak i recenzji przez profesor
T.Smoliñsk¹ po³¹czy³o w dzia³aniu wiele osób, a zrealizowano je
przez Stowarzyszenie Lokal-
na Grupa Dzia³ania  "P³asko-
wy¿ Dobrej Ziemi" w ramach
dzia³ania "Funkcjonowanie
lokalnej grupy dzia³ania, na-
bywanie umiejêtnoœci i ak-
tywizacja". Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich , Europa Inwestuj¹ca
w obszary wiejskie, Zadanie
wspó³finansowane ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Osi
4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-
2013. Instytucj¹ Zarz¹dzaj¹c¹ Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich w latach 2007-2013 jest Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi.

  Publikacja wydana tak¿e pod patronatem Powiatowego Mu-
zeum Ziemi G³ubczyckiej w G³ubczycach.

                                                                Barbara Piechaczek
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Dzielnicowi w Komendzie Powiatowej Policji w G³ubczycach
przy ul.  B. Chrobrego 6 pe³ni¹ dy¿ury w godz. 8:00 - 9:00

 oraz 14:00 - 15:00.
W innych przypadkach proszê kontaktowaæ siê z oficerem

dy¿urnym tel. 0-7747-10-203 lub numerem alarmowym 997, 112.
Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. Krzysztof Fiszer tel. 77 4710225

lub 77 4710203 obejmuje nadzorem dzielnicowych z gminy
G³ubczyce i Baborów.

Rejon s³u¿bowy nr I m³.asp. Piotr Wilsz
Tel. 77 4710224 lub 77 4710203
Obejmuje swoim nadzorem nastêpuj¹ce ulice w G³ubczycach:
Boles³awa Chrobrego, Boñczyka, Broniewskiego, Chopina,

Gdañska, Genera³a Andersa, Kasprowicza, Kochanowskiego,
Konopnickiej, Koszarowa, Koœciuszki od ul. Gdañskiej do skrzy-
¿owania z ul. Kochanowskiego, Krakowska, Kwiatowa, Lwow-
ska, Akacjowa, Aleja Lipowa, Brzozowa, Bukowa, Wiœniowa,

Matejki, Mickiewicza, Mi³osza, Norwida, Niepodleg³oœci od ul. Sobieskiego do skrzy-
¿owania z ulic¹ Kochanowskiego, Osiedle Konstytucji 3 Maja, Osiedle Tuwima,
Plac I-go Maja, Powstañców, Reymonta, Sk³odowskiej, S³oneczna, S³owackiego,

Wyspiañskiego, ̄ eromskiego, Dêbowa, Kasztanowa, Klono-
wa, Wi¹zowa, Wroc³awska.

Rejon  s³u¿bowy nr  II st. sier¿. Katarzyna Ratuszniak
Tel. 77 4710224 lub 77 4710203
Obejmuje swoim nadzorem nastêpuj¹ce ulice
Aleja Œl¹ska, Dworcowa, Emilii Plater, Fabryczna, Garbarska,

Koœciuszki od skrzy¿owania z ul. Kochanowskiego, Moniusz-
ki, Niepodleg³oœci od ul. Kochanowskiego, Nowy Œwiat, Oœwiê-
cimska, Karpacka, Kolejowa, Krnowska, Jana Paw³a II, Marka,
Plac Józefa, Plac Jana Paw³a II, Parkowa, I Armii Wojska Polskiego,

Plac Armii Krajowej, Plac Szkolny, Plac Wiosenny, Plebiscytowa, Pocztowa, Rynek, Wa³o-
wa, Wodna, Ro¿nowska, Sudecka, Opawska, Ratuszowa, Zacisze,
Plac Koœcielny.

Rejon s³u¿bowy nr. III st. sier¿. £ukasz Kluk
Tel. 77 4710224 lub 77 4710203
Obejmuje swoim nadzorem nastêpuj¹ce ulice w G³ubczycach:
Dzier¿onia, Gliwicka, Grunwaldzka, G³owackiego, Karola Miar-

ki, Klasztorna, Kopernika, Kozielska, Krasiñskiego, Plac Zgody, Ba-
³uckiego, Wiejska, Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Plac Stawowy,
Plac Sportowy, Sienkiewicza, Staszica, Stelmacha, £¹kowa, Ogro-
dowa, Przyrowie, Pszczelna, Raciborska, Stroma, Sosnowiecka, Za-
konna, Warszawska, Bytomska, Polna, Piastowska, Krêta.

Rejon  s³u¿bowy nr  IV sier¿. Przemys³aw Paliga
Tel. 77 4710223 lub 77 4710203
Obejmuje swoim nadzorem nastêpuj¹ce miejscowoœci :
Biernatów- Biernatówek, Debrzyca, G³ubczyce Las, G³ub-

czyce Sady, Grobniki, Klisino- Klisinko, Kietlice, Królowe, Kwia-
toniów, Lisiêcice, Lwowiany, Nowe Sady, Pomorzowice, Po-
morzowiczki, S³awoszów, Œciborzyce Ma³e, Stara Wieœ, Stu-
dziennica, Tarnkowa, Zawiszyce, ̄ abczyce, Widok.

Rejon  s³u¿bowy nr  V sier¿. sztab. £ukasz Górski
Tel. 77 4710224 lub 77 4710203
Obejmuje swoim nadzorem nastêpuj¹ce miejscowoœci :
Bernacie, Bernacice Górne, Bogdanowice , Braciszów, Cho-

mi¹¿a, Chróstno, Ciermiêcice, Dobieszów, Krasne Pole, Krzy-
¿owice, Lenarcice, Mokre Kolonia, Gadzowice, Mokre Wieœ,
Nowe Go³uszowice, Nowy Ro¿nów, Nowa Wieœ G³ubczycka,
Opawica, Pielgrzymów, Pietrowice, Radynia , Równe, Zopowy
Osiedle, Zopowy, Zubrzyce, Go³uszowice.

                        rzecznik m³. asp. Agata Aleksiejewicz
                       rzecznik@glubczyce.policja.gov.pl

NASI DZIELNICOWI NACZELNIK
URZÊDU

SKARBOWEGO...

... w G³ubczycach uprzejmie informuje,
i¿ rozpoczê³a siê kolejna akcja rozlicza-
nia podatników podatku dochodowego od
osób fizycznych. Informacje na temat roz-
liczenia podatku dochodowego od osób fi-
zycznych za 2013 rok mo¿na uzyskaæ:

* telefonicznie pod numerem telefonu
    77 485-30-51 wew. 126 lub wew.114
*w Urzêdzie Skarbowym na sali obs³ugi

podatników sala Nr 126 na parterze, która
czynna jest w

poniedzia³ki od godziny 7.30 do 18.00,
a od wtorku do pi¹tku od godz. 7.30 do 15.30.

Zachêcamy do przesy³ania zeznañ drog¹
elektroniczn¹ bez kwalifikowanego podpi-
su elektronicznego poniewa¿ jest to naj-
prostszy i najszybszy sposób z³o¿enia ze-
znania rocznego. Mo¿na to zrobiæ szybko
bez wychodzenia z domu wystarczy wype³-
niæ zeznanie i podaæ cechy identyfikuj¹ce
osobê: nale¿y podaæ tylko jeden identyfi-
kator podatkowy *PESEL - w przypadku
podatników bêd¹cych osobami fizycznymi
objêtymi rejestrem PESEL nieprowadz¹cych
dzia³alnoœci gospodarczej lub niebêd¹cych
zarejestrowanymi podatnikami podatku od
towarów i us³ug albo niebêd¹cych p³atni-
kami sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne
lub zdrowotne, *NIP - w przypadku pozo-
sta³ych podmiotów, imiê i nazwisko , data
urodzenia i kwota przychodu z zeznania
rocznego za poprzedni rok tj. 2012.

Interaktywny formularz, za pomoc¹ któ-
rego mo¿na wype³niæ i wys³aæ swoje zezna-
nie podatkowe, nale¿y pobraæ ze strony
www.e-deklaracje.gov.pl  Na stronie tej znaj-
duje siê równie¿ szczegó³owa instrukcja
wype³niania zeznañ PIT.

          Naczelnik Urzêdu Skarbowego
           mgr Barbara Bêtkowska-Cela

Zachêcamy do przesy³ania zeznañ drog¹
elektroniczn¹ bez kwalifikowanego podpi-
su elektronicznego.

Za 2012 rok drog¹ elektroniczn¹ mo¿na prze-
s³aæ zeznania: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37,
PIT-38, PIT-39.

 Dotyczy to równie¿ osób rozliczaj¹cych siê
wspólnie z ma³¿onkiem.
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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:

1.20.12.2013 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœæ loka-
low¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Koœciuszki nr 9/7.

Z dniem 31.01.2014 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 odrêb-
nych przepisów albo osoba ta jest poprzednim w³aœcicielem zby-
wanej nieruchomoœci pozbawionym prawa w³asnoœci tej nieru-
chomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierc¹.

2.08.01.2014 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœæ prze-
znaczon¹ do oddania w dzier¿awê po³o¿on¹ w Grobnikach, ozna-
czon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 1134/1 o po-
wierzchni 0,7500 ha.

3.09.01.2014 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœæ prze-
znaczon¹ do oddania w dzier¿awê po³o¿on¹ w Grobnikach, ozna-
czon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako czêœæ dzia³ki nr 949/2 o
pow. 0,5000 ha.

4.17.01.2014 r. wykazu obejmuj¹cego nieruchomoœæ prze-
znaczon¹ do oddania w dzier¿awê po³o¿on¹ w G³ubczycach przy
ul. Kozielskiej, oznaczon¹ wed³ug ewidencji gruntów jako czêœæ
dzia³ki nr 331/2 o powierzchni 0,0018 ha.

OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
1. w dniu 11 lutego 2014 r. odbêdzie siê I przetarg ustny

nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomoœæ zabudo-
wanej budynkiem gara¿owym dwustanowiskowym o pow. 93,50
m2, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 272/
134 o powierzchni 0,0381 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul.
¯eromskiego wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wieczyste u³am-
kowej czêœci gruntu z dzia³ek nr 272/115, nr 272/110, nr 272/112,
nr 272/114, stanowi¹cych drogê wewnêtrzn¹. Cena wywo³aw-
cza do przetargu wynosi 76 019,00 z³.

Wadium wynosi 7 610,00 z³.

2. w dniu 25 marca 2014 r. odbêdzie siê I przetarg ustny
nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomoœæ oznaczo-
nej wed³ug ewidencji gruntów, jako dzia³ki nr 504/9 i nr 504/
16 o ³¹cznej powierzchni 1,0592 ha, po³o¿onej w G³ubczycach
przy ul. Kopernika nr 39. Cena wywo³awcza do przetargu wy-
nosi 500 000,00 z³ + VAT.

 Wadium wynosi 50 000,00 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 Miej-
skim w G³ubczycach ul. Niepodleg³oœci nr 14 (pokój nr 20) -
telefon (077) 485 30 21 wewnêtrzny 222, 223 i 224 lub w
internecie na stronie WWW.glubczyce.pl

"NIE ZBLI¯AJ SIÊ ZUCHU DO MASZYNY W RUCHU!"
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego og³osi³ IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

- uczniów szkó³ podstawowych pod has³em "Bezpiecznie na wsi - nie zbli¿aj siê zuchu do maszyny w ruchu!".
Cele konkursu s¹ nastêpuj¹ce:

*promowanie pozytywnych zachowañ zwi¹zanych z praca i zabaw¹ na terenach wiejskich,
*poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeñstwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzglêdnieniem
zapobiegania wypadkom z udzia³em maszyn i urz¹dzeñ wykorzystywanych w pracy rolnika,
*rozbudzanie i rozwijanie wra¿liwoœci estetycznej oraz indywidualnych zdolnoœci twórczych uczniów szkó³ podstawowych.

G³ównym organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego - Centrala, a  wspó³organizatorem
konkursu jest Pañstwowa Inspekcja Pracy. Podobnie jak w latach ubieg³ych, uczestnikami konkursu mog¹ byæ uczniowie szkó³
podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:
*I grupa - klasy 0-3 szko³y podstawowej, *II grupa - klasy 4-6 szko³y podstawowej.
IV edycja konkursu przewiduje wykonanie pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, o tematyce zwi¹zanej z
zapobieganiem wypadkom z udzia³em maszyn i urz¹dzeñ wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.
Rodzice i opiekunowie zwróæcie uwagê dzieci, by tworz¹c prace plastyczne uwzglêdnia³y zagro¿enia wypadkami zwi¹zanymi z
u¿ywaniem w gospodarstwie maszyn i urz¹dzeñ rolniczych, a tak¿e sposoby ich eliminowania.
Praca powinna byæ wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu, podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem
ucznia. Ponadto do pracy nale¿y do³¹czyæ formularz zg³oszeniowy. Prace konkursowe bêd¹ oceniane dwustopniowo - na eta-

pie wojewódzkim i centralnym (ogólnopolskim). Przy ocenie prac bêd¹ brane pod uwagê:
*zgodnoœæ z tematyk¹ konkursu, *walory estetyczne pracy.
Etap wojewódzki bêdzie zakoñczony do dnia 9 maja 2014r. i jego laureaci otrzymaj¹ cenne nagrody ufundowane przez Dyrektora

Oddzia³u Regionalnego Kasy w Opolu. Laureaci etapu ogólnopolskiego zostan¹ uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami Prezesa
Kasy. Wyniki tego etapu poznamy do koñca czerwca 2014r. Szczegó³y na temat konkursu oraz formularz zg³oszeniowy mo¿na
znaleŸæ na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Ponadto pracownicy Kasy s³u¿¹ pomoc¹ poprzez mo¿liwoœæ przekazania zaintere-
sowanym materia³ów prewencyjnych zwi¹zanych z bezpieczeñstwem dzieci w gospodarstwach rolnych.

Mam nadziejê, i¿ œwiadome dzieci bêd¹ w przysz³oœci aktywnie uczestniczyæ w tworzeniu systemu ochrony pracy w rolnictwie
indywidualnym, tak, by stale ograniczaæ iloœæ wypadków przy pracy rolniczej. A pamiêtajmy, i¿ konkursy dla dzieci z zakresu
problematyki wiedzy o bhp na wsi s¹ form¹ ich dodatkowej edukacji.

Prace mo¿na sk³adaæ bezpoœrednio w najbli¿ej Placówce Terenowej KRUS lub przesy³aæ drog¹ pocztow¹ do dnia 11. 04. 2014r.
Zachêcam bardzo serdecznie Dyrektorów Szkó³ naszego województwa do aktywnego przy³¹czenia siê do kolejnej edycji Konkursu.
                                                                                            Z wyrazami szacunku Jan Krzesiñski Dyrektor OR KRUS w Opolu
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OCENA JAKOŒCI WODY PITNEJ
  W IV KWARTALE 2013R.

Nadzór nad jakoœci¹ wody przeznaczonej do spo¿ycia przez
ludzi sprawowany jest przez organy Pañstwowej Inspekcji Sani-
tarnej na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pañstwowej
Inspekcji Sanitarnej, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne
oraz ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków. Jakoœæ wody prze-
znaczonej do spo¿ycia przez ludzi powinna odpowiadaæ wyma-
ganiom okreœlonym w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007r. w sprawie jakoœci wody przeznaczonej do spo-
¿ycia przez ludzi.

Woda wykorzystywana do zbiorowego zaopatrzenia ludno-
œci na terenie powiatu g³ubczyckiego pochodzi z ujêæ podziem-
nych. Jakoœæ wody skontrolowano w 27 wodoci¹gach nato-
miast stan sanitarno-techniczny w 4 obiektach.

W ramach  prowadzonego nadzoru w IV kwartale pobrano 47
próbek do badañ mikrobiologicznych i 49 próbek do badañ fizy-
kochemicznych. W zwi¹zku ze stwierdzeniem w 2 wodoci¹gach
przekroczeñ bakteriologicznych w trybie natychmiastowym
wydano decyzje skutkuj¹ce podjêciem przez  przedsiêbiorstwa
wodoci¹gowe dzia³añ naprawczych maj¹cych na celu eliminacjê
potencjalnego zagro¿enia dla zdrowia konsumentów.

W IV kwartale 2013r. pogorszy³a siê jakoœæ wody w wodoci¹-
gu publicznym Gniewkowice ze wzglêdu na ponadnormatywne
stê¿enie azotanów. Po analizie oceny ryzyka zdrowotnego Pañ-
stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w G³ubczycach wyrazi³
zgodê na odstêpstwo od maksymalnego dopuszczalnego stê¿e-
nia azotanów w wodzie przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi z
wodoci¹gu publicznego Gniewkowice do dnia 30 listopada 2016 r.

W okresie przyznanego odstêpstwa woda z ujêcia w Gniew-
kowicach nie powinna byæ spo¿ywana przez kobiety w ci¹¿y
oraz u¿ywana do przygotowywania posi³ków dla niemowl¹t i
ma³ych dzieci.

Podobnie jak w III kwartale wodoci¹gi publiczne w Branicach
i Jêdrychowicach podaj¹ wodê zawieraj¹c¹ ponadnormatywne
stê¿enie parametrów fizykochemicznych (mangan, ¿elazo).

            PPInspektor   Sanitarny    mgr Alina Mazur-Ciapa

XI  MISTRZOSTWA
WOJEWÓDZTWA  OPOLSKIEGO

PRACOWNIKÓW SAMORZ¥DOWYCH
W HALOWEJ PL£CE NO¯NEJ

Do turnieju  w hali ZOKiS w G³ubczycach  (25.01.2014)  zg³o-
si³o siê 10 dru¿yn, które podzielone zosta³y na dwie grupy

"A" i "B"  po 5 zespo³ów.
W grupie "A" : wyst¹pi³y: Urz¹d Miejskie w  G³ubczycach,

Urz¹d Marsza³kowski, Starostwo Powiatowe Kêdzierzyn-KoŸ-
le, Urz¹d Gminy Olszanka i Urz¹d Miejski  w G³ogówku.

W grupie "B": Urz¹d Miejski Kluczbork, Opolskie Centrum
Ratownictwa Medycznego, Powiat Prudnicki, Urz¹d Miejski
Lewin Brzeski, Urz¹d Miasta Opola.

Ka¿da dru¿yna mog³a liczyæ co najwy¿ej 12 zawodników z³o-
¿onych z  pracowników samorz¹dowych, radnych gminy, po-
wiatu oraz dyrektorów jednostek podleg³ych (zak³ady komu-
nalne, placówki oœwiatowe itp.).

 Do  G³ubczyc zjecha³o ponad 100 uczestników turnieju. Do-
puszczalny by³ udzia³ w ka¿dej dru¿ynie dwóch zawodników
nie bêd¹cych samorz¹dowcami, a bêd¹cych w wieku co naj-
mniej 40 lat.

Ka¿da tego typu impreza nie tylko pozwala zaprezentowaæ
samorz¹dowcom swoje umiejêtnoœci pi³karskie, ale równie¿ za-
przeczyæ stereotypowi panuj¹cemu w spo³eczeñstwie o "nie-
sprawnym" urzêdniku. Na tego typu turnieju  jest okazja  spo-
tkania siê i wymiany doœwiadczeñ dot. codziennej pracy na rzecz
spo³ecznoœci lokalnej .

W tabeli zaprezentowano wyniki poszczególnych meczy.
W ka¿dej z grup  grano systemem  ka¿dy z ka¿dym.  Dwie

pierwsze dru¿yny z grupy "A" i "B" awansowa³y do pó³fina³u.
GRUPA   A
DRU¯YNA/PUNKTY  (bramki)  MIEJSCE W GRUPIE
URZ¥D  MARSZ. OPOLE 0:0, 1:0, 0:0, 1:0, (8) 2:0, I
URZ¥D MIEJSKI G£UBCZYCE  0:0, 5:1, 3:0, 1:2,(7)  9:3 II
STAROSTWO POW. K-KO•LE 0:1, 1:5, 2:1, 1:1(4), 4:8   III
URZ¥D GMINY OLSZANKA 0:0, 0:3, 1:2, 2:1, (4) 3:6   IV
URZ¥D MIEJSKI G£OGÓWEK, 0:1, 2:1,1:1, 1:2, (4)  4:5  V
GRUPA  B
URZ¥D MIEJSKI  KLUCZBORK 1:1, 3:0, 4:1,4:0, (10) 12:2   I
OPOLSKIE CENTRUM RAT. MED.1:1,0:4, 0:2, 3:2, (4) 4:9  IV
POWIAT PRUDNICKI 0:3, 4:0, 3:0, 6:0, (9) 13:3 II
URZ¥D M. LEWIN BRZESKI 1:4, 2:0, 0:3, 2:0,(6)  5:7   III
URZ¥D MIASTA OPOLA  0:4, 2:3, 0:6, 0:2, (0) 2:15  V
WYNIKI - mecz o 9 miejsce: (dru¿yny, które zajê³y 5 miejsce w
grupie) Urz¹d Miejski G³ogówek - Urz¹d Miasta Opola   1:0
mecz o 7 miejsce: (dru¿yny, które zajê³y 4 miejsce w grupie)
 Urz¹d Gminy Olszanka - Opolskie Centrum Ratownictwa
Medycznego  0:0 karne 2:3
mecz o 5 miejsce: (dru¿yny, które zajê³y 3 miejsce w grupie)
 Starostwo Powiatowe Kêdzierzyn - KoŸle - Urz¹d Miejski
Lewin Brzeski 2:2 karne 2:3
Pierwszy pó³fina³ :
     mistrz grupy "A" Urz¹d Marsza³kowski Opole - v-ce mistrz
grupy "B" Powiat Prudnicki  wynik 1:1 karne 2:1
Drugi pó³fina³:
    mistrz grupy "B" Urz¹d Miejski Kluczbork -  v-ce mistrz
grupy "A" Urz¹d Miejski G³ubczyce wynik 1:1 karne 2:3
Mecz o 3 miejsce :
Powiat Prudnicki - Urz¹d Miejski Kluczbork 4:2
Mecz o 1 miejsce:
 Urz¹d  Marsza³kowski Opole - Urz¹d Miejski G³ubczyce >>>

>>>  Klasyfikacja koñcowa:
1. Urz¹d Miejski G³ubczyce, 2.  Urz¹d Marsza³kowski Opole
3. Powiat Prudnicki, 4. Urz¹d Miejski Kluczbork , 5. Urz¹d Miej-

ski Lewin Brzeski, 6. Starostwo Powiatowe K-Ko¿le, 7. Urz¹d
Gminy Olszanka, 8. Opolskie Centrum Ratownictwa Medyczne-
go, 9. Urz¹d Miejski G³ogówek, 10. Urz¹d Miasta Opola

Najlepszy zawodnik - Ryszard Okaj  - Urz¹d M. Kluczbork
Najlepszy bramkarz - Leszek Pa³osz - Urz¹d Marsza³kowski
Najlepszy Strzelec-£ukasz Scholz - Powiat Prudnicki 7 bramek
Wymienieni wy¿ej zawodnicy zostali uhonorowani dyploma-

mi i nagrodami rzeczowymi.Najlepsze trzy dru¿yny otrzyma³y
puchary .  Natomiast wszystkim dru¿ynom  Burmistrz G³ubczyc
Jan Krówka wrêczy³ pami¹tkowe dyplomy.

Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny - Fedorowicz Krzysztof - Bucha-
niec Adam - Naróg Jacek - Nowak Maciej - Wysoczañski Stani-
s³aw - Wysoczañski Kamil - Piliszañski Marian - Fryderyk Wie-
s³aw - Zagrobelny Marek - Œnie¿ek Jan - Serafin Tomasz.

Spotkania Sêdziowali - Kowaczek  Przemys³aw - Majewski Prze-
mys³aw - Hanusek Grzegorz

Spiker zawodów i sêdzia czasowy - Dariusz Ko³odyñski
                                                       Stanis³aw Wysoczañski
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KOPCIUSZEK
W PRZEDSZKOLU

 Ju¿ po raz trzeci uczniowie Gimnazjum nr 1 z Oddzia³ami Inte-
gracyjnymi  goœcili w Przedszkolu nr 1  W tym roku przedstawi-
ciele klas III D i III A, pod opiek¹ pani Beaty Konopnickiej -
Saroty oraz pani Anny Nowosielskiej, wziêli  udzia³ w projekcie
edukacyjnym "Jak tekst literacki przenieœæ na scenê?".  W ra-
mach  tego projektu wystawiono inscenizacjê pt. " Kopciuszek
- wersja wspó³czesna ".

O 9:45 rozpoczê³o siê przedstawienie. Akcja baœni rozgrywa
siê w czasach dzisiejszych, choæ  nie zabrak³o Wró¿ki. Dzieciom
bardzo podoba³a siê inscenizacja i dekoracje, które ukazywa³y

sceny z bajki. Wszystkie postacie zosta³y znakomicie ucharak-
teryzowane. W trakcie wystêpów  œpiewano piosenki, do któ-
rych dzieci mog³y tañczyæ. Uczniowie gimnazjum byli zaskocze-
ni tym, ¿e przedszkolaki znaj¹ tak dobrze teksty  piosenek. Na
zakoñczenie  aktorzy przeprowadzili konkurs z nagrodami, w któ-
rym dzieci odpowiada³y na pytania  wystêpuj¹cych.

W przedszkolu odwiedziliœmy ka¿d¹ z grup. Radoœæ wœród
przedszkolaków wywo³a³y nasze wspólne zabawy. Uwa¿am, ¿e
przedstawienie uda³o siê, by³o pe³ne humoru i wszystkim spra-
wi³o ogromn¹ przyjemnoœæ.

            Magdalena Rydzak i Aleksandra Kleniewska

JEDYNY TAKI DZIEÑ W ROKU...
   W ostatnim dniu nauki starego roku 2013, czyli 20 grud-

nia, przyszliœmy do szko³y w nastroju zupe³nie innym ni¿ zwy-
kle. Otó¿ w ka¿dej klasie odby³o siê spotkanie wigilijne, bêd¹-
ce wstêpem do przedpo³udnia pe³nego atrakcji. Zgromadzili-
œmy siê w ustrojonych salach o godzinie 9:00, aby przygoto-
waæ œwi¹teczne sto³y - ka¿dy przyniós³ coœ od siebie, wiêc w
mgnieniu oka talerze zosta³y zape³nione samymi pysznoœcia-

mi. Po odœpiewaniu kolêd i prawdziwie wigilijnej uczcie przy-
szed³ czas na ¿yczenia. Mi³ym s³owom, ¿artom i przyjacielskim
uœciskom nie by³o koñca.  O godz. 10:00 udaliœmy siê na salê
gimnastyczn¹. Tam obejrzeliœmy ciekawe przedstawienie z mo-
ra³em, które przygotowali uczniowie naszej szko³y. Zaraz po-
tem nadesz³a chwila prawdy - rozpocz¹³ siê koncert kolêd!
Ka¿da klasa przygotowywa³a siê do niego skrupulatnie, æwi-
cz¹c pod okiem Pani Celiny Chromniak przez wiele dni. Zespo-
³y klasowe po kolei wychodzi³y na œrodek, by zaprezentowaæ
swoje umiejêtnoœci wokalne - z solówkami lub w kwartetach, z
udzia³em instrumentalistów b¹dŸ a'capella. Mo¿e nie by³o do koñ-
ca czysto i dŸwiêcznie, ale z pewnoœci¹ bardzo zabawnie i sympa-
tycznie, bo uczniowie dali z siebie wszystko. Motywacj¹ do dzia³a-
nia by³a te¿ obecnoœæ specjalnie wybranego jury, które ocenia³o
popisy uczestników koncertu. Po wyst¹pieniu ostatniego zespo-
³u, gdy wszyscy mieliœmy ju¿ wstaæ i opuœciæ halê, czeka³a na nas
niezwyk³a niespodzianka. Na œrodku pojawi³a siê gitara elektrycz-
na i perkusja, a uczniowie naszej szko³y wykonali znany utwór
"Jingle Bells" w nowoczesnej, rockowej wersji. Oczywiœcie pu-
blicznoœæ by³a zachwycona - uczniowie klaskali i wiwatowali.

Po wielokrotnych bisach, rozemocjonowani i przepe³nieni
œwi¹teczn¹ radoœci¹ udaliœmy siê ponownie do naszych klas,
aby cieszyæ siê œwi¹tecznym czasem. By³ to niezapomniany,
jedyny taki dzieñ  w roku....

                                                                   Alicja Œwiercz 2c

GIMNAZJALNE WIEŒCI

Dzia³ali w terenie urozmaiconym
Prowadzenie dzia³añ patrolowo-przeszukuj¹cych, organizacja  zasadzki na elementy rozpoznawczo-

dywersyjne przeciwnika oraz wykonanie szturmu na obiekt przeciwnika  oraz samoobrona- to elemen-
ty szkolenia sprawdzaj¹co- podsumowuj¹cego rok szkoleniowy 2013 .Æwiczenie grupowe nt. "Przygo-
towanie i prowadzenie przez pluton dzia³añ w specyficznych œrodowiskach walki" zosta³o przeprowa-
dzone w rejonie P³askowy¿u G³ubczyckiego, w oparciu o strzelnice ZK "Marysieñka Las".

Efektem zajêæ by³o wykonanie przez g³ubczyckich strzelców wielu zadañ taktycznych w dzieñ i w
nocy. Strzelcy z JS 3009 G³ubczyce realizowali zadania w kilku zespo³ach doskonal¹c umiejêtnoœci w
pos³ugiwaniu siê map¹, GPS oraz œrodkami ³¹cznoœci. Nowym elementem by³o wprowadzenie do szkolenia procedur Tactical
Combat Casualty Care, które stosowano w wybranych elementach szkolenia oraz procedur MEDAVAC.             tobix
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PIETROWICKIE KOLÊDOWANIE
DO SZOPY, HEJ, PASTERZE!
Kolêdowanie to mi³y zwyczaj w okresie œwi¹tecznym.  We

wtorek, 14 stycznia, ju¿ kolejny raz, uczniowie pietrowickiej
szko³y odwiedzili Dom Opieki ,, Spokojna Przystañ''   w pobli-
skiej Chomi¹¿y.

 Dla tamtejszych pensjonariuszy przygotowali  Koncert Ko-
lêd, pod kierunkiem nauczycielki - Barbary Starczewskiej. Miesz-
kañcy Domu Opieki z uwag¹ wys³uchali piêknie wykonanych
pieœni m.in. ,,Wœród nocnej ciszy'', ,,Przybie¿eli do Betlejem'',
,,Do szopy, hej, pasterze'', ,, Cicha noc''. Nad opraw¹ muzyczn¹
czuwa³ nasz niezawodny uczeñ - Maciek Albert, na którego za-
wsze mo¿emy liczyæ przygotowuj¹c wystêpy muzyczne.

Ca³oœæ programu dope³ni³ druh - Wies³aw Janicki z grup¹ har-
cerzy równie¿  z pietrowickiej szko³y.  Przy akompaniamencie
gitar, harcerze wykonali pastora³ki.  Druh - Wies³aw gra³, œpie-
wa³, snu³ ciekawe rozwa¿ania dotycz¹ce sedna Bo¿ego Naro-
dzenia.

Zakoñczenie wystêpu to ¿yczenia noworoczne : zdrowia, do-
brych myœli, spokoju  i radoœci. W dowód uznania i podziêko-
wania wszyscy wykonawcy otrzymali od Dyrekcji Oœrodka mi³e
niespodzianki- s³odycze oraz poczêstunek w postaci przepysz-
nego, domowego ciasta. Zarówno mieszkañcy jak i pensjona-
riusze oœrodka mi³o i przyjemnie spêdzili wtorkowe przedpo³u-
dnie, gdy¿ dzieci cieszy³y siê, ¿e mog¹ zaprezentowaæ swe umie-
jêtnoœci, nie tylko w swojej szkole, a pensjonariusze mieli okazjê
us³yszeæ i zobaczyæ na ¿ywo naszych zdolnych uczniów.

Mamy nadziejê , ¿e takich i podobnych odwiedzin w tym Oœrod-
ku bêdzie wiêcej -  ju¿ teraz planujemy kolejne spotkanie.

                                               Barbara Starczewska

PLEBISCYT NA SPORTOWCA-
UCZNIA OPOLSZCZYZNY 2013 ROKU

W Grodkowie  w dniu 17.01.2014 r. odby³o siê podsumowa-
nie  plebiscytu na sportowca ucznia 2013 szkó³ podstawowych
i gimnazjalnych przy wspó³organizacji Kuratorium Oœwiaty w
Opolu oraz Wojewódzkiego Szkolnego Zwi¹zku Sportowego.

To by³a ju¿ 29 edycja. Organizatorzy jak co roku zachwycili piêkn¹
opraw¹, nawi¹zuj¹c tym razem do zbli¿aj¹cych siê igrzysk w Soczi.
Zaplanowano ceremonia³ olimpijski i pokazy taneczne. Na ko-
niec gali poznaliœmy najwa¿niejsze rozstrzygniêcia, na które cze-
kali m³odzi sportowcy z ca³ego województwa, którym gratulacje
sk³ada³o m.in. piêcioro polskich olimpijczyków przyby³ych do
Grodkowa. Wœród nagrodzonych w pierwszej dziesi¹tce znaleŸ-
li siê uczniowie Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach tj. Jakub Brewus
ze Szko³y Podstawowej im. Jana Paw³a II w Pietrowicach oraz
Kamil Gu¿da z Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Pie-
trowicach, którzy uprawiaj¹ Tekwondo w klasach sportowych
w Pietrowicach.

                             SPRAWOZDANIE  Z WYNIKÓW
ZBIÓRKI  PUBLICZNEJ

   Informujê,  ¿e na podstawie pozwolenia nr.SO.5311.02.2013
Burmistrza G³ubczyc zostala przeprowadzona zbiórka publicz-
na, która odby³a siê w dniach od 20-11-2013r do 19-12-2013r
na terenie miasta G³ubczyce.

1. Suma  zebrana wynios³a ³¹cznie:                         762,04 z³
 wg poni¿szych form zbiorki publicznej:
- datki do puszki w kwocie:                                       162,04 z³,
  - sprzeda¿ przedmiotów:
      a/ stroik œwi¹teczny                                              200,00z³
      b/ szopka du¿a                                                      125,00 zl
      c/ szopka ma³a                                                       200,00z³
      d/ odlewy gipsowe                                                75,00 z³
2. £¹czny dochód przeprowadzonej zbiorki :         762,04 z³
3. £¹czne koszty przeprowadzenia zbiorki:                0,00 z³
Suma zebrana zosta³a wykorzystana na zorganizowanie
paczek œwi¹tecznych dla podopiecznych Srodowiskowego
Domu Samopomocy w Nowych Go³uszowicach zgodnie
z celem zbiórki.
                      Prezes Stowarzyszenia Centrum Zawodowego
                                       " NAPRZECIW "    Robert Wyrwalec

Podziêkowanie
Serdeczne podziêkowania-

Panu Stanis³awowi Galarze
sk³ada Halina Skrzypek
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SOSzW  STARTUJE W OPOLSKIM
MITYNGU W NARCIARSTWIE

 ZJAZDOWYM ORAZ
BIEGU NA RAKIETACH ŒNIE¯NYCH

14-16.01.2014 w Zakopanem odby³ siê Opolski Mityng
 w Narciarstwie Zjazdowym.Specjalny Oœrodek Szkolno Wy-

chowawczy w G³ubczycach reprezentowali; Pawe³ £azuta, Do-
minik Czeka³a, Sebastian Wilczyñski oraz Denis Marcinek
opiekê sprawowa³ nauczyciel wychowania fizycznego Tomasz
Kiszczyk.

W pierwszy dzieñ po przyjeŸdzie odby³ siê trening w którym
wziêli udzia³ wszyscy zawodnicy. Pogo-
da by³a raczej wiosenna ale organizator

stan¹ na
wysokoœci
zadania i
stok przy-
g o t o w a ³
perfekcyj-
nie. W
œrodê odby-
³y siê zawo-
dy w któ-
rych starto-
wali nasi
uczniowie.
Pawe³ £azu-
ta startowa³

w slalomie specjalnym oraz slalom gigant, suma czasów z jakimi
pokona³ trasê da³a mu drugie miejsce w kategorii zawodników
zaawansowanych. W tej samej dyscyplinie w grupie pocz¹tku-
j¹cej startowa³ Dominik Czeka³a, który równie¿ zdoby³ drugie
miejsce. Sebastian Wilczyñski startowa³ w biegu na rakietach
œnie¿nych na dystansach 200 i 400 metrów zdobywaj¹c dwa
srebrne medale. Denis Marcinek w biegu na 100 i 200 metrów
zdoby³ dwa br¹zowe medale.

N a s i
uczniowie
byli bardzo
zadowoleni z
zawodów,
brali w nich
udzia³ pierw-
szy raz i od
razu mog¹
siê pochwa-
liæ tak wspa-
nia³ymi miej-
scami. Swo-

jego uroku i powagi dodawa³o te¿ to i¿ znajdujemy siê w stolicy
tatr, gdzie ju¿ w weekend Zakopane bêdzie gospodarzem Pucha-
ru Œwiata w skokach narciarskich.

 Po wyczerpuj¹cych zawodach wszyscy zawodnicy udali siê
do Aquaparku gdzie mogli siê zrelaksowaæ oraz poddaæ masa-
¿om wodnym. W wolnej chwili zwiedzaliœmy Wielk¹ Krokiew
oraz spacerowaliœmy po s³ynnych Krupówkach

Nasuwa siê pytanie i co dalej? Otó¿ ju¿ w po³owie lutego nasi
uczniowie wezm¹ udzia³ w obozie przygotowawczym w ̄ abni-
cy, a po nim maj¹ szansê wystartowaæ w zawodach ogólnopol-
skich,  które w tym roku odbywaj¹ siê  Wis³a - Zakopane.

 ̄ yczymy powodzenia                                               Tomasz Kiszczyk

"PROGRAM
GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
NA TERENACH WIEJSKICH"
Wykorzystanie odnawialnych Ÿróde³ energii mo¿e staæ siê jed-

nym z wa¿niejszych czynników rozwoju obszarów wiejskich. To
przekonanie by³o impulsem do opracowania przez Fundacjê
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we wspó³pracy ze
Stowarzyszeniem na Rzecz Efektywnoœci - ETA raportu pt. "Pro-
gram Gospodarki Niskoemisyjnej na terenach wiejskich".

Opracowanie zawiera m.in. analizê obecnego stanu sieci dys-
trybucyjnych w Polsce, ze szczególnym uwzglêdnieniem sytu-
acji na terenach wiejskich oraz potencja³u rozwoju obszarów
wiejskich pod k¹tem mo¿liwoœci, jakie stwarza wykorzystanie
odnawialnych Ÿróde³ energii dla poprawy sytuacji w zakresie
zaopatrzenia w energiê polskiej wsi. W raporcie wskazano tak¿e
na szanse rozwojowe, jakie niesie za sob¹ wykorzystanie mikro-
instalacji OZE w wiejskich gospodarstwach rolnych i domo-
wych, ale równie¿ na koniecznoœæ dalszych prac legislacyjnych,
które wzmocni¹ rozwój tzw. energetyki prosumenckiej. Po-
nadto, w opracowaniu wskazano m.in. na przyk³adzie doœwiad-
czeñ niemieckich, na potrzebê tworzenia warunków do orga-
nizowania spó³dzielni energetycznych, zrzeszaj¹cych zarów-
no jednostki samorz¹du terytorialnego, jak i osoby prawne
oraz osoby fizyczne.

Jak podkreœlili twórcy opracowania, wykorzystanie odnawial-
nych Ÿróde³ energii na terenach wiejskich stanowi odpowiedŸ
na wyzwania zwi¹zane ze zrównowa¿onych rozwojem gospo-
darczym Polski oraz jej konkurencyjnoœci¹ na rynkach œwiato-
wych. Dziêki budowie inteligentnych sieci energetycznych,
ma³ych elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych, instalacji mi-
kro-kogeneracyjnych, pomp ciep³a czy magazynów ciep³a mo¿-
na zminimalizowaæ problemy zwi¹zane ze zmianami zapotrze-
bowania i przerwami w dostawach pr¹du oraz wynikaj¹cymi z
tego stratami dla dzia³alnoœci gospodarczej i rolniczej na tere-
nach wiejskich.

- Jak wynika z dotychczas przeprowadzonych badañ, stan
systemu energetycznego na obszarach wiejskich jest na bardzo
niskim poziomie, zarówno pod wzglêdem infrastrukturalnym, jak
i jakoœci zasilania - mówi Marek Zagórski, Prezes Fundacji Eu-
ropejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Opracowany przez
nas raport, wskazuje korzyœci, jakie niesie za sob¹ inwestowa-
nie w technologie wykorzystuj¹ce OZE, zw³aszcza inwestycje
gospodarstw domowych i rolnych w mikroinstalacje. Liczymy,
¿e zebrane materia³y bêd¹ tak¿e pomocne przy wyznaczaniu
kierunków rozwoju gmin w zakresie gospodarki niskoemisyj-
nej  - dodaje.

Raport zosta³ przygotowany w ramach Forum Inicjatyw Roz-
wojowych na zlecenie Rady Programowej Fundacji Europejski
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we wspó³pracy ze Stowarzysze-
niem na Rzecz Efektywnoœci - ETA. FIR powsta³o w celu opra-
cowywania rozwi¹zañ dla zagadnieñ istotnych z punktu widze-
nia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce, a tak¿e w
Unii Europejskiej. W ramach Forum powo³ywane s¹ zespo³y
skupiaj¹ce niezale¿nych ekspertów i specjalistów. Dzia³alnoœæ
FIR koncentruje siê na projektach badawczych, przygotowywa-
niu analiz, raportów i opracowañ. Forum to równie¿ aktywne
uczestnictwo w dyskusjach na temat przysz³oœci obszarów wiej-
skich, organizacja konferencji i debat.
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TRADYCJA  BO¯ONARODZENIOWA
W POLSCE I CZECHACH

W ramach wspó³pracy Przedszkola Publicznego w Krnovie
z Przedszkolem Zespo³u Szkó³ w Pietrowicach odby³o siê w
dniu 10.12.2013 r. spotkanie w ramach projektu

 "Tworzymy tradycje i wspólnie przekraczamy granice".
 By³o to

drugie in-
tegruj¹ce
spotkanie,
które mia-
³o na celu
poznanie
t r a d y c j i
Bo¿onaro-
d z e n i o -
wych i kul-
tury obu
krajów i
odby³o siê w Zespole Szkó³  w Pietrowicach. Dzieci z Przedszko-
la z Krnova przedstawi³y ciekawy program artystyczny. Nastêp-
nym punktem programu by³o wspólne wykonanie przez dzieci z
Polski i Republiki Czeskiej  ró¿nych ozdób choinkowych. Pod
okiem nauczycieli zosta³y wykonane tradycyjne papierowe de-
koracje ta-
kie jak: ³añ-
cuch, pawie
oczka. Dzie-
ci pozna³y
znaczenie
poszczegól-
nych deko-
racji. Przed-
szkolaki z
Pietrowic
dowiedzia³y
siê w co
u b i e r a j ¹
c h o i n k ê
nasi s¹sie-

dzi, a my podzieliliœmy siê swoj¹ tra-
dycj¹. Po skoñczonej pracy pla-
styczno - technicznej by³o wspólne
ubieranie choinki, stanowi¹cej wy-
strój Szopki Bo¿onarodzeniowej. Na-
stêpnie dzieci w przebraniu Maryi,
Józefa, pasterzy by³y uzupe³nieniem
naszej tradycyjnej szopki przy któ-
rej œpiewa³y kolêdy. Zwieñczeniem
projektu by³ wspólny poczêstunek
na którym dominowa³ symbol op³at-
ka oraz potrawy wigilijne barszcz z
uszkami z domowego wyrobu, ma-

kowiec, sernik, pierniki. Po skoñczonym poczêstunku dzieci wy-
mieni³y siê upominkami. Pe³ne radoœci i uœmiechu na buziach
¿egna³y siê w oczekiwaniu na nastêpne spotkanie. Pan dyrektor
Bogdan Kulik podziêkowa³ nauczycielom, rodzicom za pomoc w
przygotowaniu tak mi³ego spotkania Bo¿onarodzeniowego oraz
Panu Marianowi Pospiszelowi w³aœcicielowi TV G³ubczyce za
Patronat Medialny.

                                                      Autor mgr Jadwiga Buczma

 AKCJA "SZLACHETNA PACZKA"
Czêsto dar jest niewielki, ale skutek z niego ogromny.

 Seneka M³odszy
Czas Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia to niezwyk³y, magiczny okres,

który w naszej pamiêci przywo³uje wspomnienie rodzinnego cie-
p³a przesyconego atmosfer¹ radoœci z bycia razem przy wigilij-
nym stole.Czy ktokolwiek wyobra¿a sobie Œwiêta bez zapachu
choinki, tradycyjnych dwunastu potraw, œpiewu kolêd, dziele-
nia siê op³atkiem, czy prezentów pod œwi¹tecznym drzewkiem?
Bo¿e Narodzenie to równie¿ okres szczególnej dobroci, wra¿li-
woœci i otwartoœci na potrzeby drugiego cz³owieka. W tym cza-
sie pamiêtamy o osobach ubogich, samotnych, czy skrzywdzo-
nych przez los, wœród których s¹ tak¿e dzieci.

Nauczycielki z Przedszkola nr 1 w G³ubczycach zapragnê³y, by
ten œwi¹teczny czas udzieli³ siê tak¿e dzieciom z Domu Dziecka
w Krasnym Polu. Tu¿ przed Œwiêtami zosta³a zorganizowana
zbiórka darów dla maluchów w ramach akcji "Szlachetna pacz-
ka". Rodzice przedszkolaków bardzo chêtnie w³¹czyli siê w przy-
gotowanie œwi¹tecznych paczek dla podopiecznych z Domu
Dziecka - przynosili maskotki, ksi¹¿eczki, ubrania, zabawki i s³o-
dycze. Ofiarowali nie tylko rzeczy materialne, ale okazali serce i
zrozumienie dla potrzeb maluchów. Dopytywali, jak jeszcze mog¹
pomóc, chwal¹c przy tym pomys³ akcji. Olbrzymi wk³ad w przy-
gotowanie œwi¹tecznych paczek  dla dzieci wnieœli  Pañstwo
M.A.Cz. Tomalczykowie, którzy podarowali mnóstwo przepiêk-
nych zabawek oraz pomogli przewieŸæ rzeczy do Krasnego Po-
la.Dzieci oczekiwa³y goœci z niecierpliwoœci¹. Radoœci z otrzy-
manych prezentów nie by³o koñca.  Nowe ubranka, œliczne ksi¹¿ki
i zabawki sprawi³y, ¿e na twarzach dzieci zagoœci³ uœmiech. W
myœl s³ów Phila Bosmansa:

"Bogactwem cz³owieka s¹: uœmiech, przyjazny gest, pogodne
s³owo" jeszcze raz serdecznie dziêkujemy tym wszystkim, którzy
w³¹czyli siê do akcji "Szlachetna paczka".

                                 Krystyna Bednarska   Marzena Gisal

              JASE£KA W PRZEDSZKOLU W ZOPOWYCH –
BÓG SIÊ RODZI

      Œwiêta Bo¿ego Naro-
dzenia to wyj¹tkowy okres
w roku, na który wszyscy
czekaj¹ z
niecierpli-
w o œ c i ¹ .
To tak¿e
czas re-
fleksji, na-
dziei i ser-

decznych spotkañ w gronie najbli¿szych. W
czwartek 19 grudnia w Przedszkolu w Zopo-
wych odby³y siê Jase³ka przygotowane przez
przedszkolaków. Piêkna scenografia wprowa-
dzi³a zgromadzon¹ publicznoœæ w œwi¹teczny
nastrój. Jase³kowa szopka mia³a tradycyjn¹ ob-
sadê. By³a Maryja, œw. Józef, malutkie dzieci¹tko Jezus, anio³o-
wie, trzej królowie  oraz pastuszkowie. M³odzi aktorzy z przejê-
ciem i zaanga¿owaniem  odgrywali swoje role oraz prezentowali
umiejêtnoœci recytatorskie i wokalne. Licznie zgromadzeni rodzice i
goœcie po zakoñczonym wystêpie, nagrodzili m³odych wykonawców
gromkimi brawami. Wystêp by³ bardzo udany. By³y œwi¹teczne ¿ycze-
nia, upominki, nie zabrak³o równie¿ poczêstunku. Podczas spotkania
panowa³a bardzo mi³a i rodzinna atmosfera.

                                                               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 wysta-

wienia
 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,

www.mariox.pl
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

JU  ̄OTWARTE
SALON

 FRYZJERSKI
JOANNA

 ul. Gdañska 28/2
48-100 G³ubczyce

(ma³y targ)

G£UBCZYCKIE
LEGENDY
 I PODANIA
 LUDOWE
WODNIKI,
B£ÊDNE
OGNIKI,
STRZYGI,
CZAROWNICE
 I DIAB£Y
KATARZYNA
MALER   (STR. 4/10)
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Serdecznie Witamy 19 Nowych Mieszkañców Ziemi G³ubczyckiej,

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

Adam Furmaniewicz
s.Laury  Lisiêcice

11.12.2013 5.50 3400-54

Cebula Laura c.Anny
Nowe Sady 15.12.2013

22.35 3300-56

Janiczek Barbara
c.Aldony G³ubczyce

05.12.2013  9.00 3200-55

Jasiura Marcin s.Bo¿e-
ny G³ubczyce

10.12.2013 8.00 3300-57

Jureczek c. Anety
G³ubczyce 21.12.2013

23.50 2100-47

Kaczmar Jakub s.Sabi-
ny Rozumice 19.12.2013

9.00  3550-56

Kontny Kaja c.Magda-
leny Mochów

27.12.2013 7.10 3700-52

Kroczak Amelia
c.Magdaleny Wysoka
16.12 13 8.59 2700-53

Kroczak Oliwier
s.Magdaleny Wysoka
16.12 13 8.55 2400-51

KuŸniar Paula c.Patrycji
Kietrz 18.12.2013 9.30

3800-59

P¹czko Wojciech
s.Doroty  Nasiedle

09.12.2013  16.10 3000-55

Praszczyk Jakub
s.Patrycji  Mieszkowice
23.12.2013 6.40 3300-56

Sikora Milena c.Beaty
Bogdanowice

22.12.2013 22.30 2950-54

Staniek Igor s. Anety
Zubrzyce 15.12.2013

23.30 3650-57

Studziñska Marika
c.Barbary G³ubczyce

29.12.2013 20.10 3850-57

Sztreker  Hanna c.Sylwi
Nowa Cerekwia

30.12.2013 2.05 4300-59

Szulborski Maciej
s.Aleksandry G³ubczyce
15.12.2013 18.15 3000-55

Wojtasiewicz Laura
c.Kamili  Pomorzowice
08.12. 2013 7.45 2260-53

Œmiechowska Milena
c.Moniki  Dzielów

12.12.2013 8.25 3250-52

Fotografie
 noworodków:
KADR Studio

Fotograficzno -
Filmowe

Janusz Baczkur,

G³ubczyce,
 Grunwaldzka 2,

77 485 31 07,
 662 065 354
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KONCERT

NOWOROCZNY

UCZNIÓW

 I NAUCZYCIELI

PSM  IM I. J.

PADEREWSKIE-
GO

STR.19/9

25.
01.
20
14


