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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

Niech siê
œwiêci 3.Maja

Niech siê œwiêci
 3 Maja,
niech siê œwiêci
w sercach naszych,
pocz¹wszy od
Ko³³¹taja,
a¿ po wieczne
 nasze czasy.

Konstytucja
 drogowskazem
dla pokoleñ,
Konstytucja
to rzecz œwiêta
 dla narodu,
s¹ to
 nasze przykazania;
to œwiate³ko jak iœæ
trzeba nam
do przodu.

Jutrzenk¹ nam
zajaœnia³a,
podnieœliœmy nasze
g³owy,
jak ¿yæ mamy
pokaza³a,
rozœwietlaj¹c nasze
drogi.
I nie s¹ to
 zbie¿ne sprawy,
¿e Maryja w ten
dzieñ te¿ króluje,
Polska poleci³a
Matce Bo¿ej
Ojczyznê,
 Matka Bo¿a wci¹¿
za Polsk¹ orêduje.

               Franciszka
             Delanowska

 5. czerwca
ŒWIATOWY  DZIEÑ

  ŒRODOWISKA.
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Naczelnik Urzêdu Skarbowego w G³ubczycach,
og³asza wyniki miêdzygminnego konkursu

w zakresie e-deklaracji
(w konkursie badano udzia³ deklaracji sk³adanych drog¹ elektroniczn¹

w liczbie deklaracji sk³adanych ogó³em  przez  podatników danej  gminy).
Poszczególne Gminy zajê³y nastêpuj¹ce miejsca:

   I  miejsce  Gmina Branice z wynikiem 64%,
       II  miejsce Gmina G³ubczyce z wynikiem 62 %,

III miejsce  Gmina Kietrz z wynikiem 54 %
  IV miejsce  Gmina Baborów z wynikiem 51%

Wszystkim podatnikom dziêkujemy i gratulujemy umiejêtnoœci
przesy³ania deklaracji i zeznañ przez internet.  Ponadto Naczelnik Urzêdu

Skarbowego w G³ubczycach  pragnie podziêkowaæ przedstawicielom poszczegól-
nych Gmin za udzia³ w konkursie  i rozpowszechnienie idei e-deklaracji.

 PO  Naczelnik Urzêdu Skarbowego mgr Dawid Pelc

DZIEÑ  FLAGI PAÑSTWOWEJ
 DZIEÑ STRA¯AKA

Podczas uroczystoœci  gminno- powiatowych (2maja) na które z³o¿y³y siê: prze-
marsz jednostek Ochotniczych Stra¿y Pozarnych,  Msza  œw. w koœciele oo fran-
ciszkanów, z³o¿enie kwiatów  pod pomnikiem œw. Floriana, podniesienie flagi pañ-
stwowej  i Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych na maszt  przed ratuszem oraz wrêcze-
nie odznaczeñ i wyró¿nieñ stra¿akom.

* Prezydium Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych  Rzecz-
pospolitej Polskiej  nada³o Z³oty Znak Zwi¹zku -  DRUHOWI    JÓZEFOWI    GAR-
DIASOWI - Prezesowi  OSP Lisiêcice

* Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego   Zwi¹zku OSPRPw OPOLU   nada³o
 MEDALE  ZA ZAS£UGI DLA PO¯ARNICTWA:
SREBRNY
Fedorowicz  Janusz OSP Zopowy
Zapotoczny Kazimierz  OSP Zubrzyce
Gaw³owski Mariusz OSP Zubrzyce
BR¥ZOWY
Klimek Micha³, Kulik Wies³awa,
Walczak Piotr  - OSP ZOPOWY,
 Niemczycki Marek - OSP ZUBRZYCE
*  Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego
 Zwi¹zku OSP w G³ubczycach  nada³o
- ODZNAKÊ  STRA¯AK WZOROWY
Krsnak Jan Stra¿ak  ( SDH) z Krnova, Banaœ Marcin OSP Zopowy
Stupek Jacek OSP Bogdanowice
* Specjalnymi wyró¿nieniami za sprawnie przeprowadzon¹ akcjê poszukiwawcz¹

osoby zaginionej, wyró¿nieni przez Pana Starostê  zostali  druhowie z OSP Klisino:
£ukasiewicz Zbigniew, Halikowski Krzysztof, Wo¿niak Piotr

Odznaczenia wrêczali - cz³onek Prezydium Zarz¹du Oddzia³u Wojewódzkiego Zwi¹z-
ku  OSP RP w Opolu a zarazem  Prezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego Zwi¹zku  OSP
RP w G³ubczycach Starosta -  druh  Józef Kozina i cz³onek Zarz¹du  Oddzia³u Wojewódz-
kiego Zwi¹zku  OSP RP w Opolu a zarazem wiceprezes Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego
Zwi¹zku  OSP w  G³ubczycach  Burmistrz G³ubczyc - druh Adama Krupa

* Burmistrz G³ubczyc uhonorowa³, za zaanga¿owanie i d³ugoletni¹ dzia³alnoœæ na rzecz
ochrony przeciwpo¿arowej  Gminy G³ubczyce -  statuetkami œw. Floriana, stra¿aków:

- Józefa Or³owskiego -  Komendanta Miejsko - Gminnego   OSP w G³ubczycach
- Ryszarda Gazdê - Naczelnika OSP Grobniki
- Aleksandra Bernackiego - Prezesa OSP Nowa Wieœ
* Komendant Hufca ZHP w G³ubczycach druh Ryszard Kañtoch,
za wspó³pracê stra¿aków z harcerzami udekorowa³
Z£OTYMI LILIJKAMI
Jana Krnsnak - stra¿ak ochotnik  z Krnova (Republika Czeska)
Andrzeja Walczaka - z OSP Dzier¿ys³aw.                                      (foto str. 2/3)

Niech siê œwiêci 3.Maja
Panie Burmistrzu,
Drodzy Kombatanci,
Szanowni Pañstwo

Spotykamy siê dzisiaj w symbolicz-
nym dla naszego miasta miejscu, spotykamy
siê tutaj kilka razy w roku, aby wspólnie, w
godny i uroczysty sposób uczciæ wa¿ne dla
naszego kraju i narodu rocznice.

Jedn¹ z takich wa¿nych uroczystoœci ob-
chodzimy w³aœnie w dniu dzisiejszym - 224.
rocznicê uchwalenia Konstytucji 3.  Maja.
Konstytucja ta ustanowiona zosta³a przez sejm
cztero letni, zwany Wielkim, 3. Maja 1791r. w
Sali Poselskiej Zamku Królewskiego. By³a
pierwszym demokratycznym aktem zasadni-
czym w Europie i drug¹ po amerykañskiej z
1789 r. Konstytucj¹ na œwiecie. G³ównymi jej
autorami byli: Król Stanis³aw August Ponia-
towski, Stanis³aw Ma³achowski, Hugo Ko³³¹-
taj oraz Stanis³aw Staszic. Uchwalona Kon-
stytucja 3-go Maja mia³a staæ siê podstaw¹
naprawy Rzeczypospolitej w wymiarze ustro-
jowym i spo³ecznym, mia³a umocniæ pañstwo
Polskie i uchroniæ je przed utrat¹ niepodleg³o-
œci, zapewniaj¹c narodowi oczekiwan¹ wol-
noœæ. Ustawa zasadnicza sk³ada³a siê z 11 roz-
dzia³ów i proklamowa³a zasady pañstwa de-
mokratycznego tj.: zasady zwierzchnoœci na-
rodu i trójpodzia³ w³adzy, znosi³a Ÿród³o s³a-
boœci rz¹du i anarchii pañstwa Liberum Veto,
wzmocni³a pozycjê mieszczan, uznawa³a kato-
licyzm za religiê panuj¹c¹, podkreœlaj¹c rów-
nouprawnienie innych religii. Ta nowoczesna,
demokratyzuj¹ca ¿ycie spo³eczne ustawa za-
sadnicza, nie zaistnia³a d³ugo w Polskim sys-
temie politycznym, gdy¿ du¿a czêœæ magnate-
rii  polskiej w imiê obrony wolnoœci zawi¹za³a
Targowicê, co w konsekwencji doprowadzi³o
do upadku w 1795 r. I Rzeczypospolitej.

Szanowni Pañstwo,
Dzisiaj wiemy, ¿e wtedy po majowej Jutrzen-

ce przyszed³ mrok rozbiorów i noc upadku
Rzeczypospolitej. Sta³o siê tak gdy¿ piêkne,
m¹dre i odwa¿ne dzie³o unowoczeœnienia na-
szego pañstwa, zosta³o zniszczone, nie tylko
przez obce mocarstwa, ale i wewnêtrznych
przeciwników modernizacji, tych którzy sami
siebie uwa¿ali za gor¹cych patriotów, za do-
brych i wiernych synów ojczyzny, za obroñ-
ców tradycyjnego stylu ¿ycia i istniej¹cego
wówczas porz¹dku spo³ecznego.

Tyle, ¿e my wiemy i pamiêtamy, ¿e tak pojê-
ty patriotyzm zaprowadzi³ ich na manowce
zdrady Targowicy i doprowadzi³ do rozbiorów
i upadku Polski. Dobrze wiemy, ¿e "piek³o", a
szczególnie polskie piek³o by³o wtedy i jest
niestety dalej brukowane has³ami bez pokry-
cia, sporami rzekomo o Polskê i rzekomo o
szczêœcie jej obywateli. >>>> str.8
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Leonard Mazurkiewicz z Lisiêcic jest jednym z czo³owych dzia-
³aczy spo³ecznych Gminy G³ubczyce. Czynnie wspiera³ rozwój
sportu na terenie gminy i wsi jako spo³eczny dzia³acz sportowy.

Bêd¹c wielo-
letnim kierow-
nikiem miej-
s c o w e g o
Kó³ka Rolni-
czego przy-
czyni³ siê do
budowy bo-
iska sporto-
wego LZS,
utrzyma³ je, a
w latach
osiemdziesi¹-
tych by³
wspó³inicja-
torem i czê-

œciowym wykonawc¹ szatni dla sportowców. Radny Rady Miej-
skiej (4 kadencje). Wspó³pracuj¹c ze spo³eczeñstwem, wype³-
nia³ wolê swoich wyborców zmieniaj¹c diametralnie wygl¹d i
¿ycie mieszkañców swojej wsi. Z jego inicjatywy i za jego stara-
niem powsta³y dodatkowe asfaltowe ulice, chodniki na pobo-
czach, kanalizacja burzowa sprawiaj¹c wygodê i zadowolenie
mieszkañców.  Za jego staraniem i z jego inicjatywy drogi trans-
portu rolnego by³y i s¹ nadal utwardzoane, remontowane przy-
czyniaj¹c siê do polepszenia warunków rolnikom. Bra³ czynny
udzia³ w procesie decyzyjnym dotycz¹cym wsi, w której mieszka
poprzez uczestniczenie w pracach Rady So³eckiej. Z jego inicja-
tywy gruntowny remont przesz³a œwietlica wiejska, remiza OSP,
koœció³ oraz szko³a. Szczególnie ta ostatnia instytucja zawdziê-
cza mu swoje ca³kowite przeistoczenie. Od roku 2006 miliony
z³otych pochodz¹cych z dotacji gminnej i unijnej sp³ynê³y do
wsi poprawiaj¹c estetykê w/w instytucji. Rozbudowano szkoln¹
salê gimnastyczn¹, powsta³a tym samym sala pe³nowymiarowa,
wybudowano bezpieczny plac zabaw dla dzieci, zmodernizowa-
no miejscowy stadion sportowy oraz wybudowano sztuczne,
wielofunkcyjne boisko sportowe. Budynek szko³y zosta³ ocie-
plony i wymieniono wszystkie okna. Nad wszystkim czuwa³ pan
Mazurkiewicz, reaguj¹c w razie potrzeby. Przekonywuj¹co lob-
bowa³ na rzecz rozwoju spo³ecznoœci lokalnej pozyskuj¹c do
swoich projektów radnych i w³adze samorz¹dowe dziêki czemu

miejscowa stra¿ po¿arna ma odremontowan¹ remizê, œwietlica
wiejska godny wygl¹d, a koœció³ parafialny odremontowan¹
wie¿ê i jest nadal remontowany. Najwa¿niejsz¹ jednak inwestycj¹,
o któr¹ zabiega³ przez wiele lat, jest budowa oczyszczalni œcie-
ków oraz kanalizacji. Inwestycja ta dziêki jego staraniom jest
aktualnie wykonywana. Zajmowa³ siê nie tylko rozwojem infra-
struktury w rejonie swojej dzia³alnoœci, ale równie¿ znacz¹co
wp³ywa³ na rozwój ¿ycia kulturalnego i edukacyjnego. Od wielu
lat jest  g³ównym organizatorem corocznych wiejsko - parafial-
nych do¿ynek, które swoim rozmachem niejednokrotnie dorów-
nuj¹ tym organizowanym na wy¿szym szczeblu administracyj-
nym.

By³ w komitecie inicjuj¹cym  powstanie Gimnazjum w miejsco-
wej szkole. By³o to jedno z pierwszych gimnazjum wiejskich na
terenie województwa opolskiego po³¹czone ze szko³¹ podsta-
wow¹. Aktywnie wspiera rozwój miejscowego LZS, które zy-
skuj¹ nie tylko finansowo, ale równie¿ organizacyjnie. Wspiera
dzia³alnoœæ Ko³a Gospodyñ Wiejskich.

 Posiada wyró¿nienia i odznaki:
  Medal - 40 lecia - Uchwa³a Rady Pañstwa nr 141/19/84M
22 lipca 1984r.,
Za zas³ugi dla Kó³ek Rolniczych -  Uchwa³a Zarz¹du
Krajowego Zwi¹zku Rolników Kó³ek  i Organizacji Rolniczych
Srebrny Krzy¿ Zas³ugi  11.06.1986r.
Z³ota Odznaka Honorowa Opolskiego Zwi¹zku Pi³ki
No¿nej  2002 r.,    Zas³u¿ony dla Rolnictwa |w 2004r.,
Medal 20 lat Samorz¹dnoœci Opolszczyzny w 2010r.
           opr. na podstawie wniosku o odznaczenie Jan Wac

Z£OTY KRZY¯ ZAS£UGI DLA
 LEONARDA MAZURKIEWICZA

foto - Wojewoda Ryszard Wilczyñski wrêcza odznaczenie
          podczas  sesji Rady Miejskiej

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
Je¿eli jesteœ niepe³nosprawnym ruchowo mieszkañcem Gminy G³ubczyce,

potrzebujesz za³atwiæ osobiœcie sprawê w Urzêdzie Miejskim w G³ubczycach
zg³oœ ten fakt telefonicznie pod numerem telefonu

77 485 23 25 lub elektroniczne na podany e-mail: um@glubczyce.pl
- pracownik urzêdu odwiedzi Ciê w Twoim miejscu zamieszkania.
Wystarczy podaæ: rodzaj sprawy do za³atwienia, numer telefonu

lub e-mail do kontaktu, miejsce zamieszkania i ewentualny termin
                                 wraz z godzin¹ kiedy mo¿emy Ciê odwiedziæ.

                                                                                      Burmistrz G³ubczyc



CITTASLOW – a co to jest?
     G³ubczycka Rada Seniorów (GRS) postara siê przybli¿yæ

Pañstwu w kilku artyku³ach podstawowe informacje dotycz¹ce
sieci miast Cittaslow i samego Ruchu "Slow City", ich ideê
powstania, historiê, cele, zamierzenia i korzyœci jakie s¹ z tym
zwi¹zane.

         W pierwszym artykule GRS wyt³umaczy co znaczy sama
nazwa "Cittaslow". Pierwszy cz³on "citta" zosta³ zaczerpniêty z
jêzyka w³oskiego i oznacza miasto, drugi "slow" pochodzi z jê-
zyka angielskiego i oznacza wolno, wolniej. Ca³oœæ mo¿na zatem
przet³umaczyæ dos³ownie: Cittaslow – powolne miasto. St¹d te¿
wzi¹³ siê symbol miast Cittaslow, jest to œlimak, który powoli, ale
wytrwale d¹¿y do przodu, do wyznaczonego celu, nigdy nie
cofaj¹c siê wstecz.

     Miasto Cittaslow to Miasto Dobrego ¯ycia. Wolny rytm
¿ycia i rozwoju jest swoistym antidotum dla ¿ycia w dzisiejszym
rozpêdzonym œwiecie. Powolne miasto nie oznacza w naszym
pojêciu z rezygnacji z nowoczesnoœci, wrêcz odwrotnie – zale¿y
nam na rozwoju. GRS chce jedynie pod has³em zwolnionego
tempa ¿ycia wprowadziæ m¹dre, rozs¹dne i przemyœlane decyzje
dla dobra wszystkich mieszkañców Gminy G³ubczyce.

          ̄ ycie w jednym z miast SLOW (a tak¿e zarz¹dzanie nim)
oznacza powszechne zaanga¿owanie siê na rzecz mieszkañców,
wykorzystywanie dla lokalnego rozwoju mo¿liwoœci technolo-
gicznych i kulturalnych naszych czasów, wykorzystywanie lo-
kalnych zasobów materialnych i niematerialnych, œrodowiska
przyrodniczego, krajobrazu naturalnego i miejskiego, dóbr hi-
storycznych, artystycznych i kulturalnych, a tak¿e dzia³alnoœci
gastronomicznej.

          Inaczej mówi¹c oznacza to danie sobie czasu na stwo-
rzenie jakoœci we wszystkich dziedzinach ¿ycia, spowolnienie
rytmu ¿ycia i zredukowanie napiêæ spo³ecznych.

         Miasto Dobrego ¯ycia d¹¿y do poprawy jakoœci ¿ycia
wszystkich mieszkañców poprzez prowadzenie:

polityki energetycznej i œrodowiskowej – to miêdzy innymi
ochrona jakoœci powietrza, wody, selektywna zbiórka odpadów,
wspieranie powstawania odnawialnych Ÿróde³ energii, redukcja
zanieczyszenia ha³asem i ruchem samochodowym, d¹¿enia do
zmniejszenia zu¿ycia energii przez jednostki publiczne, a tak¿e
przez mieszkañców itp.

polityki infrastrukturalnej – która zmierza do podnoszenia
wartoœci terytorium, a nie jego zajmowania, to równie¿ tworze-
nie œcie¿ek rowerowych prowadz¹cych tak¿e do budynków pu-
blicznych, tworzenie alternatywy mobilnoœci dla samochodów
prywatnych, usuwanie barier architektonicznych, wspieranie
¿ycia rodzinnego i programów rozwoju kobiet, efektywna do-
stêpnoœæ do us³ug medycznych oraz inne dzia³ania na rzecz in-
frastruktury,

polityki jakoœci miejskiej – czyli podnoszenie wartoœci cen-
trów miast: ma³a architektura miejska i  "meble uliczne", oznako-
wanie trystyczne, zachowanie krajobrazu miejskiego, odnowa
lub tworzenie terenów zielonych, o¿ywienie ¿ycia miejskiego,
wykorzystanie obszarów peryferyjnych, bioarchitektura, two-
rzenie miejsc do sprzeda¿y produktów lokalnych, tworzenie na-
turalnych centrów handlowych i wiele innych dzia³añ w tym
zakresie,

polityki rolnej, turystycznej, rzemieœlniczej – wspieranie roz-
woju rolnictwa ekologicznego, ochrona typowych produktów i
wyrobów rêkodzielniczych (np. muzea przedmiotów codzienne-
go u¿ytku itp.), waloryzacja obszarów wiejskich czyli umo¿liwie-
nie lepszej dostêpnoœci do ró¿nego rodzaju us³ug dla ludnoœci

miejscowej, wykorzystanie produktów lokalnych w publicznym
¿ywieniu, edukacja smaku i promocja u¿ywania produktów lo-
kalnych w gastronomii i ¿ywieniu indywidualnym, wspieranie
tworzenia siê ca³orocznych miejsc noclegowych poza baz¹ ho-
telow¹, zakaz wykorzystywania GMO, chronione jest rzemios³o
lokalne, które przyczynia siê do promocji regionu oraz wiele in-
nych dzia³añ,

polityki goœcinnoœci, œwiadomoœci i kszta³cenia – wspierana
jest kultura goœcinnoœci poprzez usuwanie przeszkód fizycznych
i kulturowych uniemo¿liwiaj¹cych powszechne korzystanie z
zasobów miasta nie tylko mieszkañcom, ale i turystom, to tak¿e
wytyczenie turystycznych szlaków "slow", edukacja prozdro-
wotna, obecnoœæ aktywnych stowarzyszeñ, które bêd¹ dzia³aæ
wspólnie z administracj¹ w kierunku poprawy jakoœci ¿ycia miesz-
kañców, uwra¿liwienie i kszta³cenie urzêdników w zakresie tema-
tów Cittaslow, wœród mieszkañców promowana jest œwiadomoœæ
mieszkania w jednym z miast Cittyslow,

integracji spo³ecznej – przeciwdzia³anie dyskryminacji, prze-
ciwdzia³anie tworzenia dzielnic – gett, to integracja osób niepe³-
nosprawnych, wspieranie opieki nad dzieæmi, poprawa sytuacji
ludzi m³odych, tworzenie centrów m³odzie¿owych budownic-
two komunalne, oraz dzia³ania w kierunku aktywnego uczest-
nictwa mieszkañców  w ¿yciu politycznym itp.

             G³ubczycka Rada Seniorów jest wnioskodawc¹ idei
przyst¹pienia miasta G³ubczyce do ruchu miast Cittaslow, jed-
nak to Burmistrz G³ubczyc wraz z Rad¹ Miejsk¹ podejm¹ osta-
teczn¹ decyzjê w drodze uchwa³y.

Wszystkie informacje zaczerpniêto z broszury Urzêdu Mar-
sza³kowskiego Województwa Warmiñsko-Mazurkiego w Olsz-
tynie "Cittaslow. Vademecum"

              Przewodnicz¹cy   G³ubczyckiej Rady Seniorów
                                                                Janusz Peczkis

G³ubczycka  Rada Seniorów dziêkuje!
    Pan Józef Kozina Starosta G³ubczycki zosta³ zaproszony na

spotkanie G³ubczyckiej Rady Seniorów (GRS), które odby³o siê
w dniu 15.04.2015. Na spotkaniu tym Starosta przedstawi³ kie-
runki dzia³añ jakie podejmuje powiat na rzecz osób starszych
m.in.: modernizacja obecnych i tworzenie nowych domów po-
mocy spo³ecznej, a tak¿e modernizacja szpitala powiatowego,
zakup nowej aparatury do diagnostyki oraz ponowne zagospo-
darowanie przyszpitalnego ogrodu.

      Cz³onkowie GRS przedstawili Panu Staroœcie dzia³ania ja-
kie dodatkowo mo¿e podj¹æ powiat w kierunku poprawy co-
dziennego ¿ycia  mieszkañców G³ubczyc i zg³osili wniosek, aby
przy  Alei Lipowej zosta³y umieszczone ³awki, gdy¿ bardzo du¿a
liczba mieszkañców wykorzystuje Alejê do uprawiania sportów
czy nawet zwyk³ego spaceru. Brak ³awek do odpoczynku stano-
wi problem, st¹d pojawia³y siê sygna³y o koniecznoœci ich po-
stawienia.

        Pan Starosta wychodz¹c na przeciw oczekiwaniom GRS
zobowi¹za³ siê do pozytywnego za³atwienia wniosku i ustawie-
nia ³awek do koñca kwietnia. Z obietnicy swojej wywi¹za³ siê w
100% i w Alei Lipowej stanê³o piêæ nowych ³awek do odpoczyn-
ku – za co GRS i mieszkañcy G³ubczyc serdecznie Panu Staro-
œcie G³ubczyckiemu dziêkuj¹ oraz maj¹ nadziejê na dalsz¹, rów-
nie owocn¹ wspó³pracê.

  Przewodnicz¹cy      G³ubczyckiej Rady Seniorów
                                                                      Janusz Peczkis
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Wszyscy chcemy aby nasze dzieci wyros³y na zdrowych ,
m¹drych, odpowiedzialnych ludzi potrafi¹cych radziæ sobie w
ró¿nych trudnych sytuacjach jakie niesie ze sob¹ doros³e ¿ycie.
Wspieraj¹c rolê rodziny i szko³y w tym zakresie Gmina G³ubczy-
ce podejmuje co roku zadania maj¹ce na celu m.in. zapobieganie
patologiom spo³ecznym wœród dzieci i m³odzie¿y. Zapisane s¹
one w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania proble-
mów alkoholowych i programie przeciwdzia³ania narkomanii.
Programy te zawieraj¹ nie tylko katalog zadañ ale równie¿ plano-
wane fundusze na ich realizacjê.

Jednym z takich dzia³añ jest organizowanie i przeprowadzanie
w szko³ach programów profilaktycznych, warsztatów, imprez
teatralnych i koncertów maj¹cych na celu przeciwdzia³anie uza-
le¿nieniom od œrodków psychoaktywnych, Internetu, zapobie-
gaj¹cych agresji i przemocy. W ubieg³ym roku w placówkach
oœwiatowych znajduj¹cych siê na terenie naszej Gminy przepro-
wadzono 13 spotkañ warsztatowych oraz 13 programów autor-
skich o ró¿norodnej tematyce odpowiadaj¹cej potrzebom wy-
chowanków danej placówki. Warsztaty profilaktyczne w g³ub-
czyckich szko³ach przeprowadzi³y nastêpuj¹ce firmy:

* Pracownia Doskonalenia Zawodowego z Krakowa:
* "Byæ bezpiecznym w œwiecie zagro¿eñ" dla uczniów
    kl. IV-VI ZS w Pietrowicach;
* "Lekcja w sieci" dla uczniów kl. IV-VI PSP w Go³uszowicach;
* "Krokus" Pracownia Szkoleniowa z Krakowa: "Requiem
      dla ¿ycia narkotyki" dla ucz. kl.gimn. ZS w Lisiêcicach;
* "Konflikt. Problem okresu m³odzieñczego" dla uczniów kl.
     IV-VI ZS w Lisiêcicach;
* "Stop cyberprzemocy" dla rodziców uczniów ZS w Lisiêcicach;
* Ma³opolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa:
* "Decydujesz - zyskujesz …?" dla uczniów kl. IV-VI ZS
    w Bogdanowicach;
* "Potrafiê odmówiæ" dla ucz. klas gimn. ZS w Bogdanowicach;
* Studio Diagnozy i Profilaktyki z Krakowa:
* "Jak poskromiæ wewnêtrznego z³oœnika" dla uczniów kl. I-III
      PSP w Go³uszowicach;
* "Dopalacze = spowalniacze" dla uczniów kl. IV-VI PSP
      w Go³uszowicach;
* Stowarzyszenie "Strategia" z Opola:
* "Z³oœæ ! Wróg czy sprzymierzeniec" dla uczniów
     kl. IV-VI ZS w Lisiêcicach;
* "Byæ wolnym - profilaktyka uzale¿nieñ" dla uczniów
      klas gimnazjalnych ZS w Lisiêcicach;
* Centrum Rozwi¹zywania Problemów Spo³ecznych
* "Magiczna podró¿" dla ucz. kl. I-III PSP w Go³uszowicach;
* "Zatopiony skarb" dla ucz. kl. IV-VI PSP w Go³uszowicach.
Placówki oœwiatowe realizowa³y te¿ programy autorskie opra-

cowane przez nauczycieli   stosownie do potrzeb danej placówki:
* "Przeciwdzia³anie agresji w przedszkolu
 - mo¿na inaczej" w PSP w Klisinie,
* "Roœnij zdrowo i bezpiecznie" w PSP w  Go³uszowicach,
* "Nie palê - Jestem kimœ" w ZS w Pietrowicach

* " Papieros œmierdzi i zabija" w ZS w Pietrowicach
* "Nie daj siê…" w ZS w Pietrowicach
* "Tandem rekreacyjno-edukacyjny" w ZS w Pietrowicach
* "Ka¿dy Ci to powie - najwa¿niejsze jest zdrowie" w PSP w
      Grobnikach
* "Zdrowie i bezpieczeñstwo to Twoje moce" w PSP w Klisinie
* "Wiem jak zdrowo ¿yæ" w SP Nr 2 w G³ubczycach
* "Tañcz na zdrowie" w SP Nr 2 w G³ubczycach,
* "Jak ryba w wodzie" w SP Nr 2 w G³ubczycach
* "W zdrowym ciele zdrowy duch" w SP Nr 2 w G³ubczycach
* "Uzale¿nieniom mówimy nie" w SOSzW w G³ubczycach.
W kilku szko³ach zorganizowano imprezy artystyczne o cha-

rakterze profilaktycznym:
* koncert Lecha Dyblika (aktora  znanego m.in. z roli Badury w

serialu telewizyjnym pt. "Kiepscy")  pt. "Kuszenie œmierci" dla
uczniów klas IV-VI SP Nr 2 oraz  Gimnazjum Nr 1 i ich rodziców

* przedstawienie teatralne pt. "Pinokio" dla m³odszych klas
SP Nr 2 w G³ubczycach i ZS w Pietrowicach poruszaj¹ce temat
pierwszego kontaktu z u¿ywkami, agresji wœród dzieci i pokazu-
j¹ce wzorce dobrego zachowania;

* przedstawienie teatralne pt. "Waldemar Smok i tajemnicza
biblioteka" dla kl. I-III SP Nr 2 w G³ubczycach opowiadaj¹ce o
roli ksi¹¿ki w dobie Internetu, bezpieczeñstwie zabaw w domu i
na podwórku, wzorcach dobrego zachowania;

* przedstawienie teatralne "Dziœ s¹ moje urodziny" dla kl. IV-
VI SP Nr 2 w G³ubczycach, dotykaj¹ce problematyki pierwszych
kontaktów z u¿ywkami, tolerancji wobec choroby, agresji wer-
balnej.

Dzia³ania profilaktyczne to tak¿e ró¿nego rodzaju imprezy
sportowe, pikniki, festyny szkolne, konkursy maj¹ce za zadanie
stwarzanie mo¿liwoœci spêdzania wolnego czasu w sposób ak-
tywny, promocjê zdrowego stylu ¿ycia. Mo¿na tu wymieniæ co-
rocznie organizowany od 16 lat przez SP Nr 1 w G³ubczycach
"Miêdzyszkolny Festiwal Piosenki Ekologiczno-Prozdrowotnej"
i "Konkurs wiedzy o uzale¿nieniach" oraz piknik rodzinny, "Rajd
rowerowy" w ZS w Pietrowicach, piknik rodzinny organizowa-
ny przez PSP w Klisinie, "Olimpiadê bezpiecznego przedszkola-
ka" w G³ubczycach a tak¿e organizowane wspólnie z Powiatow¹
Stacj¹ Sanitarno-Ekologiczn¹ w G³ubczycach konkursy "ZnajdŸ
w³aœciwe rozwi¹zanie" i "Nie pal przy mnie proszê". Finansowa-
ne s¹ tak¿e pozalekcyjne zajêcia sportowe dla uczniów z zakresu
taekwon-do i pi³ki no¿nej w Gimnazjum Nr 1 w G³ubczycach i z
zakresu tenisa ziemnego i pi³ki no¿nej w Zespole Szkó³ w Bogda-
nowicach.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych corocznie kupowany jest sprzêt spor-
towy i zabawowy na place zabaw oraz do œwietlic wiejskich w
celu zagospodarowania wolnego czasu dzieci i m³odzie¿y.

Omówione w tym artykule dzia³ania to tylko niewielka czêœæ
realizowanych zadañ. W 2014 r. ca³kowite koszty realizacji Gmin-
nego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych i Programu Przeciwdzia³ania Narkomanii w Gminie
G³ubczyce wynios³y  ³¹cznie  352.280,51 z³.

                                                                                       AR

PROFILAKTYKA

APTEKA  KOLOROWA
 ul. Koœciuszki 28/1 48-100 G³ubczyce
   tel. 534 669 779   NIP 7551930000

www.facebook.com/Apteka.Kolorowa
czynna  pon-pt 7:30-19:30,  sobota 8:00-14:00
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OG£OSZENIE
Burmistrz G³ubczyc informuje, ¿e w dniu:
1. 8 czerwca 2015 r. odbêdzie siê II przetarg ustny nieogra-

niczony dotycz¹cy sprzeda¿y nieruchomoœæ lokalowej (lokal o
innym przeznaczeniu ni¿ mieszkaniowy o pow. u¿ytkowej 145,90
m2), po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Rynek nr 3-5/a wraz ze sprze-
da¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 372/3. Cena wywo³awcza
do przetargu wynosi 498 221,00 z³.  Wadium wynosi 50 000,00 z³.

2. 11 czerwca 2015 r. odbêd¹ siê:
a) I przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-

ruchomoœci zabudowanej budynkiem magazynowo - sk³adowym,
oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 485/10 o
powierzchni 0,0359 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Sosno-
wieckiej nr 23. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 29 703,00 z³.

 Wadium wynosi 3 000,00 z³.
b) II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-

ruchomoœci niezabudowanej oznaczonej wed³ug ewidencji grun-
tów jako dzia³ka nr 590/1 o powierzchni 0,2298 ha, po³o¿onej w
miejscowoœci Lisiêcice przy ul. Koœcielnej. Cena wywo³awcza do
przetargu wynosi 14 274,00 z³. Wadium wynosi  1 430,00 z³.

c) II przetarg ustny nieograniczony dotycz¹cy sprzeda¿y nie-
ruchomoœæ lokalowej (lokal o mieszkalny o pow. u¿ytkowej 48,10
m2), po³o¿onej w Lisiêcicach przy ul. Koœcielnej nr 42/2 wraz ze
sprzeda¿¹ u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ek nr 590/2 i nr 590/3.
Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 29 561,00 z³.

Wadium wynosi 3 000,00 z³.
d) IV przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-

chomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ki nr 220/1 i nr 220/2 o ³¹cznej powierzchni 0,4800 ha, po³o¿onej
w miejscowoœci Mokre. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 12
809,00 z³ + VAT. Wadium wynosi 1300,00 z³.

e) IV przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzeda¿y nieru-
chomoœci zabudowanej wolnostoj¹cym budynkiem gospodarczym,
oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 365/6 o po-
wierzchni 0,0188 ha, po³o¿onej w miejscowoœci Równe. Cena wywo-
³awcza do przetargu wynosi 6 835,00 z³. Wadium wynosi 700,00 z³.

f) V przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-
ruchomoœci gruntowej oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów jako
dzia³ka nr 361/2 o powierzchni 0,0800 ha, po³o¿onej w miejscowo-
œci Grobniki. Cena wywo³awcza do przetargu wynosi 2 703,00 z³.
Wadium wynosi 280,00 z³.

3. 16 czerwca 2015 r. odbêd¹ siê:
a)II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y nie-

ruchomoœci zabudowanej budynkiem handlowo - us³ugowym, ozna-
czonej wg ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 478/28 o powierzchni
0,1256 ha, po³o¿onej w G³ubczycach przy ul. Klasztornej nr 7. Cena
wywo³awcza do przetargu wynosi 170 983,00 z³.

 Wadium wynosi 17 000,00 z³.
b) V  przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzeda¿y

nieruchomoœci zabudowanej budynkiem biurowo-magazynowo-
sk³adowo-warsztatowym, oznaczonej wed³ug ewidencji gruntów
jako dzia³ka nr 762/1 o powierzchni 0,3101 ha, po³o¿onej w G³ub-
czycach przy ul. Dworcowej. Cena wywo³awcza do przetargu wy-
nosi 130 271,00 z³. Wadium wynosi 13 000,00 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 Miejskim
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

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 G³ub-
czycach w dniu:

1. 28.04.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do
sprzeda¿y nieruchomoœæ zabudowan¹, po³o¿on¹ w miejsco-
woœci Nowa Wieœ G³ubczycka, oznaczon¹ wed³ug ewidencji
gruntów jako dzia³ka nr 395/7 o pow. 0,0101 ha.

Z dniem 09.06.2015 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku
przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nie-
ruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.
U. z 2014 r., poz. 518 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje
roszczenie o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej usta-
wy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim
w³aœcicielem zbywanej nieru-chomoœci pozbawionym prawa
w³asnoœci tej nieruchomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r.
albo jego spadkobierc¹.

2. 12.05.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczony do
oddania w dzier¿awê grunt o pow.  10,00 m2, po³o¿ony w G³ub-
czycach przy ul. Kochanowskiego, obejmuj¹cy czêœæ dzia³ki
nr 286/180.

3. 20.05.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do
zbycia nieruchomoœæ lokalow¹ po³o¿on¹ w G³ubczycach przy
ul. Krakowskiej nr 4/12 wraz z oddaniem w u¿ytkowanie wie-
czyste u³amkowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 286/94 o powierzchni
0,0244 ha..

Z dniem 01.07.2015 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku
przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nie-
ruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz.
U. z 2014 r., poz. 518 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje
roszczenie o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej usta-
wy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim
w³aœcicielem zbywanej nieru-chomoœci pozbawionym prawa
w³asnoœci tej nieruchomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r.
albo jego spadkobierc¹.

4. 21.05.2015 r. wykazu obejmuj¹cego przeznaczon¹ do
zbycia nieruchomoœæ lokalow¹ (boks gara¿owy nr 7) po³o-
¿on¹ w G³ubczycach przy ul. Wiejskiej wraz ze sprzeda¿¹ u³am-
kowej czêœci gruntu z dzia³ki nr 435/19 o pow. 0,0040 ha.

Z dniem 02.07.2015 r. up³ywa termin do z³o¿enia wniosku
przez osobê, której przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nie-
ruchomoœci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami ((Dz.
U. z 2014 r., poz. 518 z póŸn. zm.) t.j. osobie, której przys³uguje
roszczenie o nabycie nieruchomoœci z mocy cytowanej usta-
wy lub odrêbnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim
w³aœcicielem zbywanej nieru-chomoœci pozbawionym prawa
w³asnoœci tej nieruchomoœci przed dniem 5 grudnia 1990 r.
albo jego spadkobierc¹.

mój wiersz: ,,Bóg''
... jest niewidzialny, nieogarniony,
ale czêsto czujê Jego obecnoœæ przy sobie;
 bo Bóg to œwiat³o w ciemnoœci, powiew wiatru na pustyni,

podana przez Niego pomocna d³oñ i uœmiechniêta Jego twarz,
bo On uœmiecha siê do mnie i razem ze mn¹ œmieje siê,

bo Nasz Pan jest wspania³y
                                                                              GK
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UROCZYSTOŒÆ
 POD  POMNIKIEM CZYNU ZBROJNEGO

70. ROCZNICA ZWYCIÊSTWA
NAD NIEMIECKIM FASZYZMEM

96. ROCZNICA POWSTANIA
 ZWI¥ZKU INWALIDÓW WOJENNYCH

    8 maja 2015 r. mija 70.
rocznica zakoñczenia II
wojny œwiatowej, która
by³a najwiêksz¹ i naj-
krwawsz¹ w dziejach
ludzkoœci. Odpowiedzial-
noœæ za jej wywo³anie
ponosz¹ hitlerowskie
Niemcy oraz  ich sojusz-
nicy, których celem by³o
podporz¹dkowanie so-
bie innych narodów Eu-
ropy i œwiata.

 We wrzeœniu 1939 r. osamotniona Polska zosta³a zaatakowana przez dwa
kraje totalitarne, które w kolejnych latach odcisnê³y piêtno swojej polityki.
Pakt Ribbentrop-Mo³otow podzieli³ II Rzeczypospolit¹ na dwie strefy oku-
pacyjne. Nie pomog³a bohaterska postawa ¿o³nierzy wrzeœnia, których po
klêsce przetrzymywano w wiêzieniach i obozach zag³ady. Wœród ofiar stali-
nowskich represji by³o 10 tys. oficerów polskich bestialsko zamordowa-
nych w Katyniu, Twerze, Charkowie oraz innych obozach NKWD rozsia-
nych na terytorium ZSRR.

     Nie mo¿emy tak¿e zapominaæ o setkach tysiêcy obywatelach narodo-
woœci polskiej deportowanych na Syberiê i do Kazachstanu. Przetrzymywa-
ni w ³agrach, ko³chozach  i posio³kach ¿yli przez wiele lat w skrajnych warun-
kach na "nieludzkiej ziemi". Traktowani jak pospolici kryminaliœci musieli zno-
siæ codzienne cierpienia, g³ód, zimno i choroby. Wielu z nich zap³aci³o naj-
wy¿sz¹ cenê. Ich groby rozsiane s¹ po ca³ej Syberii i stepach Kazachstanu.

  Na  zagarniêtych przez Niemców  terenach represje objê³y przede wszystkim
ludnoœæ cywiln¹. Organizowano ³apanki, egzekucje i deportacje w g³¹b Rzeszy. Po-
wsta³o wiele nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zag³ady, które po-
ch³onê³y ³¹cznie 7,2 mln ofiar. Najwiêkszym kombinatem œmierci by³ obóz Auschwitz-
Birkenau, w którym zginê³o ³¹cznie ok. 1,2 mln ludzi.

     Iskierk¹ nadziei dla wielu Polaków by³a og³oszona amnestia po podpi-
saniu uk³adu Sikorski-Majski oraz organizacja Armii Polskiej. Jedni wraz z
gen. Andersem maszerowali przez Bliski Wschód, walczyli pod Tobrukiem,
na Monte Casino oraz o Arnhem. Inni wraz  z armi¹ gen. Berlinga walczyli o
prze³amanie Wa³u Pomorskiego i sforsowanie Odry.

       Bilans szeœcioletniej wojny jest przera¿aj¹cy. Na wszystkich fron-
tach zginê³o ponad 50 mln ludzi, w tym prawie 6 mln Polaków. 35 mln
zosta³o rannych i okaleczonych. Zniszczone domy, fabryki i zak³ady pra-
cy d³ugo po wojnie by³y odbudowywane. Obecnie garstka ¿yj¹cych jesz-
cze weteranów wojennych zrzeszona jest w organizacjach kombatanc-
kich, które tak dobrze pamiêtaj¹ okrucieñstwo wojny i krzywdy wyrz¹-
dzone wielu narodom œwiata. Wœród nas jest m³odzie¿ szkolna, harcerze,
przedstawiciele administracji publicznej i zak³adów pracy oraz œrodowisk
kombatanckich, którzy tak piêknie oddaj¹ ho³d Polakom poleg³ym w obro-
nie ojczyzny na frontach II wojny œwiatowej.

     Dziêkuj¹c za przybycie pragnê z³o¿yæ wszystkim ¿yczenia, aby ju¿ ni-
gdy nasze rodziny nie musia³y doznawaæ okrucieñstwa wojny, a kombatan-
tom z okazji rocznicy powstaniania Zwi¹zku Inwalidów Wojennych ¿yczê
zdrowia i d³ugich lat ¿ycia.

Amelia Mamczar prezes Zwi¹zku Inwalidów Wojennych RP-na zdjêciu
                                                                          (foto z uroczystoœci str. 20)

>>> Niech siê œwiêci 3.Maja
>>> Doœwiadczenie tamtych odleg³ych lat ale i

o b s e r w a c j a
wspó³czesnoœci
podpowiada, ¿e
pojêcie patrioty-
zmu mia³o wtedy i
ma nadal niejed-
no imiê. Wtedy
by³ to wybór miê-
dzy patriotyzmem

wielkiej zmiany i m¹drej modernizacji, czerpi¹cej na-
tchnienie z g³ównego nurtu myœli europejskiej, a wy-
borem patriotyzmu odwróconego w przesz³oœæ, na-
stawionego na obronê Polski przed naszymi trenda-
mi i ideami Europejskimi. Taka postawa sprawi³a, ¿e
szybko zgas³a Majowa Jutrzenka, marzenia o jej po-
wrocie zosta³y spe³nione 11 XI 1918 r., a nastêpnie w
czerwcu 1989 r. Przez d³ugie lata okresu rozbiorów,
okupacji niemieckiej i sowieckiej, idee wolnej, nie-
podleg³ej Ojczyzny tkwi³y w nadziei, umys³ach i za-
anga¿owaniu nas Polaków.

Dzisiaj po wspomnianym 1989 r., ¿yjemy w
wolnej OjczyŸnie, o któr¹ nauczeni 224 - letnim do-
œwiadczeniem twórców Konstytucji 3. Maja mamy
dbaæ, rozwijaæ j¹ i braæ pe³n¹ odpowiedzialnoœæ w
ka¿dym zak¹tku Polski, te¿ tutaj w naszej ma³ej Oj-
czyŸnie na Ziemi G³ubczyckiej. Czy s³owa s¹ wa¿-
niejsze od czynów, czy deklaracje i opinie maj¹ po-
krycie w naszym pozytywnym zaanga¿owaniu i po-
stawach spo³ecznych, czy tak jak niektórzy po
uchwaleniu Konstytucji 3. Maja uwa¿aj¹cy siê za
wielkich Patriotów, zarzucaj¹c twórcom ustawy za-
sadniczej Ko³³¹tajowi, Ma³achowskiemu czy Sta-
szicowi brak odpowiedzialnoœci za pañstwo, dopro-
wadzili do upadku

I Rzeczypospolitej. Czerpiemy naukê z historii,
¿eby jak w tym przypadku nigdy siê nie powtórzy³a.

Nasza Ojczyzna przecie¿ mo¿e siê rozwijaæ jako w
pe³ni nowoczesne, europejskie pañstwo z pe³nym
poszanowaniem historii, z mocnym  zakorzenieniem
w naszej tradycji, z mocnym oparciem o fundament
tradycyjnych, chrzeœcijañskich wartoœci, które pro-
wadzi³y nasz naród przez ponad tysi¹c lat.

Szanowni zebrani,
Stoj¹c pod Pomnikiem Czynu Zbrojnego,

symbolu miejsca oddania ho³du, tym którzy oddali
¿ycie w obronie Ojczyzny, pragnê podziêkowaæ
wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystoœci,
dziêkujê ksiêdzu proboszczowi za odprawion¹ dziêk-
czynn¹ mszê œwiêt¹, dziêkujê pocztom sztandaro-
wym, organizacjom kombatanckim, harcerzom, s³u¿-
bom mundurowym, wszystkim delegacjom, m³odzie-
¿y szkolnej, orkiestrze dêtej oraz wszystkim miesz-
kañcom bior¹cym udzia³ w dzisiejszej uroczystoœci.

Niech Majowa Jutrzenka zagoœci w polskich ser-
cach i niech  owocuje mi³oœci¹, pokojem i sprawie-
dliwoœci¹.

                                               Starosta G³ubczycki
                                                         Józef  Kozina
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   OPOWIEŒCI KRESOWE
   Tereny zwane dziœ Kresami Wschodnimi, to w przesz³oœci

ogromny pas ziemi zroœniêty z naszym pañstwem wielosetletni¹
histori¹. Dla wielu rodaków s¹ one piêkne i ciekawe, ale dla tych,
którzy potrafi¹ siêgn¹æ myœl¹ poza granice wspó³czesnej Polski,
tak¿e bliskie i polskie. Przecie¿ ziemie te, tak g³êboko zakorzenio-
ne w naszych sercach i umys³ach, dla wielu pokoleñ by³y Ÿró-
d³em wielkiej dumy i chluby.

    O tym, ze polskoœæ Kresów wci¹¿ ¿yje w naszych wspo-
mnieniach œwiadczy ¿ywe zainteresowanie tym zagadnieniem
tak¿e wœród m³odego pokolenia. Coraz czêœciej siêgamy myœl¹
do utraconych ziem, coraz chêtniej s³uchamy wspomnieñ na-
szych przodków.

 Sentymentaln¹ podró¿ na wschodnie rubie¿e I i II Rzeczpo-
spolitej w postaci monta¿u s³owno-muzycznego przygotowa³a
klasa II gimnazjum w Zespole Szkó³ w Pietrowicach. Impreza,
która odby³a siê 27 kwietnia 2015 r. by³a ciekawym przerywni-
kiem szkolnej rutyny, jak równie¿ pouczaj¹c¹ lekcj¹ historii.
Uczniowie starszych klas szko³y podstawowej i gimnazjum, nie
tylko z du¿¹ uwag¹ œledzili przebieg spotkania, ale i ¿ywo w nim
uczestniczyli w³¹czaj¹c siê do œpiewania kresowych piosenek.
Program artystyczny uczy³, wzrusza³ i bawi³, ale przede wszyst-
kim przypomina³, ¿e potomkowie Kresowiaków s¹ spadkobier-
cami tradycji i kultury tamtych ziem. Puste dla przeciêtnego Po-
laka nazwy Podhorce, Tarnopol, Taurów, Sieniowa, Ludwików-
ka, wyzwalaj¹ w mieszkañcach powiatu g³ubczyckiego silne
emocje. Ocaliæ od zapomnienia, ods³oniæ nieznane, wywo³aæ re-
fleksjê, zmusiæ do przemyœleñ to cel organizatorów, który zosta³
w ca³oœci zrealizowany.

Sentyment budz¹ tak¿e dania z kuchni wschodniej, coraz rza-
dziej w naszych domach przyrz¹dzane, dlatego organizatorzy
zadbali i o kulinarn¹ stronê wspomnieñ w postaci poczêstunku
i broszurki z przepisami.

   W pietrowickim Spotkaniu Kresowym uczestniczyli równie¿
rodowici mieszkañcy Kresów, którzy w swoimi wypowiedziami
podsumowali i zamknêli przygotowany program. Wszyscy za-
proszeni goœcie; przedstawiciele Stowarzyszenia Mi³oœników
Lwowa i Kresów Wschodnich w G³ubczycach Edward Wo³o-
szyn wraz z ma³¿onk¹ oraz Amelia Mamczar, Burmistrz G³ubczyc
Adam Krupa, a tak¿e ks. dziekan Ryszard Polasz wyrazili swoje
uznanie dla naszej inicjatywy zgodnie potwierdzaj¹c, i¿ dzieje
Kresów, pamiêæ o nich powinny byæ elementem kszta³tuj¹cym
œwiadomoœæ m³odego obywatela, a tego typu spotkania s¹ zna-
komit¹ ku temu okazj¹.

                                                                        Barbara Majewska

     SZKO£A PODSTAWOWA NR  2 PAMIÊTA
KATYÑ - GOLGOTA WSCHODU

     13 kwietnia obchodzimy Dzieñ Pamiêci Ofiar Zbrodni Ka-
tyñskiej. To œwiêto uchwali³ 14 listopada 2007 r. Sejm RP, by
oddaæ ho³d polskim oficerom zamordowanym z rozkazu Józefa
Stalina.

     W œwiadomoœci Polaków Katyñ to nazwa - symbol kojarz¹-
cy siê z ludobójcz¹ polityk¹ w³adz sowieckich wobec narodu
polskiego. Mówi¹c "Katyñ", myœlimy o pomordowanych na nie-
ludzkiej ziemi wiosn¹ 1940 roku nie tylko jeñcach z Ostaszkowa,
Kozielska i Starobielska, ale tak¿e o innych obywatelach zamor-
dowanych w tym czasie przez NKWD.

     Jan Pawe³ II nawi¹zuj¹c do tych zdarzeñ pisa³: "Prawda
Katynia jest stale obecna w naszej œwiadomoœci i nie mo¿e byæ
wymazana z pamiêci Europy". Odnosz¹c siê do s³ów wielkiego
Polaka spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej nr 2 w G³ubczycach
przygotowa³a akademiê poœwiêcon¹ Tym,

 "… którzy musieli kopaæ w³asny grób,
Którym rêce wi¹zano z ty³u i kazano klêkaæ przed jam¹,
Których wieŸli barkami i zatapiali na œrodku Morza Bia³ego,
Po których nic nie zosta³o,
Nawet nazwisko,
¯adna wieœæ…"
     W obecnoœci znamienitych goœci - œwiadków przesz³oœci

(Pani W³adys³awy Makarskiej i Pana Mieczys³awa £oziñskiego)
oraz  wspó³tworz¹cych teraŸniejszoœæ ( Pana Kazimierza Bedryja
i Pana Kazimierza Naumczyka) poznawaliœmy historiê (tê przez
wiele lat zak³amywan¹). Wybrzmia³a ona w s³owach poezji mó-
wionej i œpiewanej, dope³niono j¹ obrazem filmów dokumental-
nych, a wszystko na tle scenerii przypominaj¹cej las katyñski.
Raz po raz pytano:

Dlaczego zabito, dlaczego skazano?
Dlaczego zabito i wolnoœæ zabrano?
Dlaczego ¿yæ nie umiano bez ludzi zabicia?
Dlaczego nie szanowano ludzkiego ¿ycia?
     Rozwa¿aniom naszym towarzyszy³ du¿y krzy¿ - znak ofiary

Chrystusa i wszystkich niewinnych ofiar, symbol zwyciêstwa
dobra nad z³em, zwyciêstwa w ciszy i pokoju. Podobny krzy¿
stan¹³ w Katyniu, aby teraz i w przysz³oœci zaobfitowa³a ³aska
przebaczenia, modlitwy i ci¹gle upragnionego dobra.

     Spotkanie to poœwiêcone budowaniu naszej pamiêci i to¿-
samoœci zakoñczyliœmy s³owami Zygmunta Krasiñskiego:

"Tam w koñcu tylko zwyciêstwo, - gdzie cnota.
Tam zmartwychwstanie tylko, - gdzie Golgota".
                                                                 Alicja Dobrowolska,
                                polonistka w Szkole Podstawowej Nr 2



Kolektory s³oneczne KSG 21 Premium GT i KSG 27 Pre-
mium GT, produkowane przez firmê Galmet z G³ubczyc, zo-
sta³y PRODUKTEM ROKU i otrzyma³y tytu³ "OPOLSKIEJ
MARKI". GALMET po raz kolejny zosta³ laureatem tej pre-
sti¿owej nagrody.

Nagrody  Urzêdu Marsza³kowskiego oraz Izby Gospodar-
czej Œl¹sk dla przedsiêbiorców wrêczono w sobotê 21.03.2015
r. podczas gali w domEXPO Opole. Opolsk¹ Markê przyznano
po raz 12, a tytu³ Firmy Roku po raz 14. W tym roku organiza-
torzy dwóch wydarzeñ, w których nagradzani s¹ przedsiêbior-
cy, postanowili po³¹czyæ si³y i zorganizowaæ wspóln¹ galê.
Jury Opolskiej Marki przyzna³o statuetki w kilku kategoriach i
oceni³o 48  firm, które przyst¹pi³y do konkursu.

Najlepszy produkt Opolszczyzny - nowoczesne i innowa-
cyjne kolektory s³oneczne serii KSG powsta³y w wyniku badañ
in¿ynierów firmy Galmet i dziêki wspó³pracy z naukowcami Poli-
techniki Wroc³awskiej. Wyró¿niaj¹ siê one nastêpuj¹cymi ce-
chami:

*  Certyfikatem Solar Keymark, gwarantuj¹cym najwy¿sz¹
     ja koœæ i sprawnoœæ urz¹dzeñ.
*  Hartowan¹ szyb¹ pryzmatyczn¹ z warstw¹ antyre
    fleksyjn¹ o przepuszczalnoœci promieni s³onecznych
 a¿ 96%.
* Wysokim wspó³czynnikiem absorbcji promieni
  s³onecznych,    wynosz¹cym ponad 95%.
* Miedzianym absorberem wraz z 12 lub 16-rurow¹,
  podwójn¹ miedzian¹ harf¹, zapewniaj¹cym wysok¹
   sprawnoœæ optyczn¹
* Najlepsz¹ konstrukcja absorbera (miedŸ-miedŸ) - miedziana

blacha absorbera ³¹czona jest ultradŸwiêkowo z miedzian¹ harf¹.
* Najwy¿szej jakoœci izolacj¹ - ocieplenie dna kolektora za
    pewnia najwy¿szej klasy prasowana we³na solarna, nato
    miast izolacjê boczn¹ opatentowany dwuœcienny profil
    aluminiowy giêty z jednego elementu.
* Powierzchni¹ ca³kowit¹ kolektora 2,1 lub 2,7 m2.

Poza kolektorami s³onecznymi GALMET wytwarza równie¿
powietrzne i gruntowe pompy ciep³a, ekologiczne kot³y central-
nego ogrzewania, a tak¿e  jest najwiêkszym polskim producen-
tem ogrzewaczy wody, zbiorników, wymienników ciep³ej wody
u¿ytkowej, buforów o poj. do 5.000 litrów. Wszystkie produko-
wane przez GALMET we w³asnej fabryce urz¹dzenia konfiguro-
wane s¹ w nowoczesne hybrydowe systemy grzewcze, dosto-
sowywane do indywidualnych potrzeb klientów i zapewniaj¹ce
komfort ciep³a w ka¿dym domu.

W tym roku g³ubczycka firma poza "Opolska Mark¹" otrzy-
ma³a kilka innych znacz¹cych wyró¿nieñ, m.in. "Z³ot¹ Ciupagê"
za najlepszy produkt (tj. pompê ciep³a w systemie powietrze-
woda Spectra) prezentowany podczas jubileuszowych XX Pod-
halañskich Targów Budownictwa, Instalacji, Wnêtrz w Nowym
Targu, "£ódzkiego £abêdzia" dla pracodawcy kreuj¹cego i
wspieraj¹cego edukacjê, przyznawanego przez Prezydenta mia-
sta £odzi

W ostatnim wydaniu "G³osu G³ubczyc" ukaza³ siê artyku³
"Opolska Marka 2014 i Firma Roku 2014", w którym opisali-
œmy m.in. nagrodzony w tym presti¿owym konkursie produkt
roku - kolektory s³oneczne KSG 21 Premium GT i KSG 27
Premium GT, wytwarzane przez firmê GALMET.

Informacje w tekœcie by³y niepe³ne,  za które przepraszamy i
prezentujemy nagrodzon¹ firmê i  produkt ponownie. .

GALMET KOLEJNY RAZ UHONOROWANY"OPOLSK¥ MARK¥"
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Kochani wspó³redaktorzy G³osu G³ubczyc
 i wspó³organizatorzy imprez i uroczystoœci w 2015 r.

W zwi¹zku z propozycj¹ Burmistrza A.Krupy wprowadzenia w GG sta³ej rubryki
informuj¹cej/zapowiadaj¹cej/promuj¹cej planowane imprezy, uroczystoœci, zawody sportowe, do¿ynki,
odpusty, mecze, op³atki, itp, itd,  proszê o nadsy³anie na adres janwac@O2.pl krótkich informacji

 o planach (nawet do koñca 2015 roku),
te ju¿ pewne z dat¹ i godzin¹ lub tylko miesi¹c, nazwê, kto i gdzie organizuje.

Informacje i korekty nades³ane do 20 danego miesi¹ca
 - równie¿ relacje z udanych imprez - uka¿¹ siê w nastêpnym GG.

UWAGA!  Wszelkie informacje do GG przesy³aæ na adres jw. w za³¹czniku - tekst w Wordzie, zdjêcia
 w JPG (zdjêcia z telefonów komórkowych, œci¹gniête z Internetu, w Wordzie nie nadaj¹ siê do druku).

                                                                                                                 Pozdrawiam Jan Wac

CZERWIEC 2015
xx.06.2015  Zawody sportowo-po¿arnicze "PR¥DOPI£KA" na stawie ³abêdzim - Park Miejski
xx.06.2015 "Piknik czerwcowy" – wycieczka do lasu – dla podopiecznych DDP
xx. 06.2015 XII pielgrzymka autokarowa do Bryksy na "Dzieñ Skupienia" – impreza dla DDP woj.opolskiego
xx. 06.2015 "IV G³ubczycka Olimpiada Seniorów" – wojewódzka  impreza integracyjna org. przez DDP dla emerytów
xx. 06.2015 "Witamy Lato 2015" – biesiada  w ogrodzie   dla podopiecznych DDP
xx. 06.2015 Wycieczka autokarowa dla podopiecznych DDP  Góry Sto³owe/Tarnowskie Góry
xx. 06.2015 Dni Miasta - impreza plenerowa
xx. 06.2015  Udzia³ w IV Olimpiadzie sportowej organizowanej przez DDzP  (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1
xx. 06.2015 Udzia³ w obchodach Œwiatowego Dnia Inwalidy w Opolu, (ORPZERiI)siedziba  ul.Olimpijska 1
01.06.2015   Festyn rekreacyjno sportowy z okazji  DNIA DZIECKA.okolice ratusza
3.06.2015     Opolski Miting Kolarski Olimpiad Specjalnych
06/07.06.2015  Rajd Zuchowy - ZUCHOLANDIA, Pietrowice G³ubczyckie  - ZHP
10.06.2015      XVIII Wojewódzki Turniej ŒDS Nowe Go³uszowice - ŒDS
22.06.2015    Halo - G³ubczyce cykliczny program publicystyczno - rozrywkowy,  klub Na skrzy¿owaniu godz. 18.00 -  wstêp wolny.
27-06-2015   Gminne Zawody Sportowo- Po¿arnicze jednostek OSP gminy G³ubczyce - Zubrzyce
LIPIEC/SIERPIEÑ 2015
07/08. 2015  Wakacje z Orlikiem, boisko Orlika
07/08.2015 Harcerska Akcja Letnia 2015 Dar³ówko  Wschodnie - ZHP
07/08 2015 "M³odzi duchem, m³odzi inaczej..." - impreza integracyjna w DDP w G³ubczycach  dla DDP  z woj.opolskiego- czêœæ I i II
07.2015 Wyjazd do wód termalnych w – Czechach, (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
07.2015 Zabawa z okazji Œwiatowego Dnia Inwalidy, (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
07.2015 Nieobozowa Akcja Letnia, Stanica w Œciborzycach Ma³ych, Ratusz Miejski - ZHP
03.07.2015  Plener 2015  Wystawa poplenerowa (tytu³ roboczy) Powiatowe Muzeum Ziemi G³ubczyckiej do 28.08.2015
01.07.2015  72. Rocznica Mordu Polaków  na Wo³yniu, KHZHP, Kamieñ Pamiêci Kresowiaków,  godz. 12:00
xx. 08.2015 "Piknik sierpniowy" w polsko-czeskich okolicach dla  podopiecznych DDP
01.08.2015r.    71. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego KHZHP, koœció³ par.  Godz. 12:00
8.08.2015 Wycieczka do Kotliny K³odzkiej –(ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
8.08.2015 Wyjazd do wód termalnych w Czechach, (ORPZERiI) siedziba  ul. Olimpijska 1
14-16.08.2015 Harcerski Piknik Kolejowy - ŒCITOR Stanica w Œciborzycach Ma³ych - ZHP
15.08.2015   95. Rocznica Bitwy Warszawskiej, Œwiêto WP, KHZHP, Koœció³ Par. Pomnik  Godz. 12:00
30.08.2015 Podsumowanie HAL i NAL 2015 Stanica w Œciborzycach Ma³ych - ZHP
WRZESIEÑ 2015
xx. 09.2015   Piêciobój Sportowo - Obronny,  Marysieñka  Las  Godz.10.00
xx.09.2015   "Jesieñ 2015 w progach DDP" – impreza muzyczna dla  podopiecznych DDP
xx. 09.2015    Miêdzynarodowy  Turniej    "Silesia Cup"  w badmintonie Hala ZOKIS, LKS
xx. 09.2015   Ognisko nad Zalewem w Pietrowicach, (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1
xx. 09.2015   Wyjazd do wód termalnych w Czechach, (ORPZERiI)siedziba  ul. Olimpijska 1
xx.09.2015    Malarstwo Ewy Kalinowskiej- Maæków (tytu³ roboczy) Powiatowe Muzeum Ziemi G³ubczyckiej do 09.10.2015
01.09.2015    76. Rocznica wybuchu Ii Wojny Œwiatowej, Dzieñ Weterana, KHZHP, Pomnik   Godz. 11:00
06.09.2015    Odpust w parafii Narodzenia NMP w G³ubczycach
11-13.09.2015 Miêdzynarodowe Seminarium Karate/kata  - hala ZOKIS - LZS Karate-Do
12.09.2015     V Piknik Integracjny Nowe Go³uszowice w partnerstwie z   so³ectwem oraz Stowarzyszeniem "NAPRZECIW", ŒDS
12.09.2015     Powiatowe Zawody Sportowo-Po¿arnicze OSP - G³ubczyce (stadion)
13.09.2015    Do¿ynki Gminne  w G³ubczycach - Stadion Miejski
17.09.2015  76. Rocznica agresji sowieckiej na Polskê, Dzieñ Sybiraka KHZHP, Pomnik Sybiraków, Godz. 12:00

TWORZYMY KALENDARIUM WA¯NYCH WYDARZEÑ W 2015 ROKU



XVI WOJEWÓDZKI KONKURS
POLONISTYCZNY "S£AWNI POLACY"
7 maja 2015r. w auli Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wy-

chowawczego w G³ubczycach, odby³ siê XVI Wojewódzki Kon-
kurs Polonistyczny "S³awni Polacy".

  W inauguracji  konkursu udzia³ wziêli: dyrektor Specjalne-
go Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w G³ubczycach Barba-
ra Rosicka  i kierownik Wydzia³u Oœwiaty i Zdrowia  Starostwa
Powiatowego Tomasz Señ. W konkursie wziê³o udzia³ szeœæ
placówek szkolnictwa specjalnego z województwa opolskiego
: ZSS- Brzeg,  SOSW- G³ogówek, SOSW- G³ubczyce, SOSW-
Grodków,  SOSW-Leœnica, SOSW-Prudnik.

Uczniowie w ci¹gu 60minut rozwi¹zywali test sk³adaj¹cy siê
z 10 zadañ. Za ka¿d¹ prawid³ow¹ odpowiedŸ mo¿na by³o otrzy-
maæ punkty ustalone w Regulaminie Konkursu. Ogó³em mo¿na
by³o zdobyæ 96 punktów.  Prace uczniów sprawdza³a komisja

sk³adaj¹ca
siê z nauczy-
cieli zapro-
szonych na
k o n k u r s .
Miejsca od
pierwszego
do trzeciego
nagrodzone
zosta³y piêk-
nymi albu-
mami.

I m. Robert Bilik-SOSW G³ubczyce
II m. Magdalena Goruk-ZSS Brzeg
III m. Ewelina Ca³ka-SOSW G³ubczyce
  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, artyku-

³y szkolne, maskotki, drobne upominki i s³odycze, a nauczycie-
le przygotowuj¹cy uczniów do konkursu podziêkowania.

  Sponsorami XVI Wojewódzkiego Konkursu Polonistycz-
nego "S³awni Polacy" byli: Kuratorium Oœwiaty w Opolu, Spe-
cjalny Oœrodek Szkolno - Wychowawczy w G³ubczycach i spon-
sorzy prywatni.

  Uczestnicy konkursu podczas wizyty w G³ubczycach od-
wiedzili Powiatowe Muzeum Ziemi G³ubczyckiej, gdzie mogli
obejrzeæ ciekawe eksponaty oraz wystawy tematyczne a tak¿e
wejœæ na wie¿ê widokow¹. Po zakoñczeniu konkursu wszyscy
zostali zaproszeni na smaczny obiad.

 Uczestnicy konkursu wyjechali z G³ubczyc bardzo zadowo-
leni i pe³ni wra¿eñ, obiecuj¹c, ¿e bêd¹ czekaæ na kolejn¹ edycjê
konkursu.

                                                                Barbara Rosicka

MAJOWE PRZEDSIÊWZIÊCIA
 KOMENDY HUFCA ZWI¥ZKU
HARCERSTWA POLSKIEGO
 02.05.2015r. Komenda Hufca ZHP uczci³a

Œwiêto Flagi poprzez uroczyste podniesienie Fla-
gi w Komendzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Dzieñ
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ma popularyzowaæ wiedzê o pol-
skiej to¿samoœci i symbolach narodowych.

 03.05.15r. Komenda Hufca ZHP, w³adze samorz¹dowe, pocz-
ty sztandarowe szkó³ podstawowych, gimnazjalnych, ponadgim-
nazjalnych, Zwi¹zków Kombatanckich, dru¿yny harcerskie i gro-
mady zuchowe z instruktorami oraz mieszkañcy G³ubczyc zgro-
madzili siê przy Szkole Podstawowej nr 2, w ramach obchodów
224. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3. Maja. Nastêpnie wszy-
scy zgromadzeni udali siê na Mszê Œw. do koœcio³a pw. Naro-
dzenia  Najœwiêtszej Maryi Panny. Po niej  odby³ siê uro-
czysty apel przed Pomnikiem Czynu Zbrojnego  w trakcie
którego delegacje z³o¿y³y kwiaty. Po apelu odby³ siê mon-
ta¿ s³owno - muzyczny w MOK

08.05.15r. Komenda Hufca ZHP by³a organizatorem uroczy-
stego apelu z okazji 70. rocznicy Zwyciêstwa nad Niemieckim
Faszyzmem i 96. Rocznicy Powstania Zwi¹zku Inwalidów Wojen-
nych RP. Z tej okazji odby³ siê uroczysty apel,  wrêczono odzna-
czenia i wyróznienia oraz przedstawiono  monta¿ s³owno - mu-
zyczny przed Pomnikiem Czyny Zbrojnego z udzia³em pocz-
tów sztandarowych   i zaproszonych goœci. W³adze samorz¹-
dowe, Zwi¹zki Kombatanckie, m³odzie¿ szkolna i harcerze z³o-
¿yli kwiaty. Po zakoñczeniu uroczystoœci w³adze samorz¹do-
we spotka³y siê z kombatantami  i harcerzami w Szkole Pod-
stawowej nr 2 na poczêstunku.

O godz. 13:00 wyruszy³ z przed Pomnika Miêdzynarodowy
Rajd Rowerowy, Szlakiem Funduszy Unijnych. W rajdzie uczest-
niczy³o 30 osób, dzieci ze Szkó³ Podstawowych nr 1 i 2 wraz z
Instruktorami i nauczycielami. Rajd przebiega³ tras¹  G³ubczyce -
Rusin, gdzie na zakoñczenie odby³o siê wspólne ognisko i spo-
tkanie ze Starost¹ Rusina i Radn¹ z Krnova oraz w³adzami samo-
rz¹dowymi G³ubczyc

 12.05.2015r. w  Miejskim Oœrodku Kultury  odby³a siê debata
pod has³em "Europejska Opolszczyzna. Szanse i wyzwania dla
wspó³pracy miêdzynarodowej w regionie". Organizatorami deba-
ty by³a Chor¹giew Opolska ZHP i Komenda Hufca w G³ubczy-
cach. Uczestnikami debaty byli przedstawiciele w³adz samorz¹-
dowych powiatu i gminy na czele z zastêpc¹ Burmistrza G³ubczyc
Kazimierzem Bedryj oraz Sekretarzem Powiatu Tadeuszem
Schmidt, dyrektorzy szkó³  podstawowych, i ponadgimnazjalnych
z powiatu g³ubczyckiego, kierownik biura LGD "P³askowy¿ Do-
brej Ziemi" Adrianna Dziaczyszyn, instruktorzy Komendy Hufca
ZHP. Tematyka debaty dotyczy³a obecnej wspó³pracy zagranicz-
nej samorz¹dów lokalnych i organizacji pozarz¹dowych oraz per-
spektywy jej rozwoju, procesu demokratyzacji, czyli budowy spo-
³eczeñstwa obywatelskiego w wymiarze lokalnym i miêdzynaro-
dowym, lokalnych korzyœci i wyzwañ w dobie cz³onkostwa w
Unii Europejskiej, a tak¿e dzia³añ województwa opolskiego w
kwestii wspó³pracy miêdzyregionalnej.

 KH ZHP sk³ada serdeczne podziêkowania Ma³gorzacie Lenar-
towicz, rzecznik prasowej Chor¹gwi Opolskiej ZHP, w³adzom sa-
morz¹dowym powiatu i gminy, dyrekcji szkó³ podstawowych i
ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu, Instruktorom Komendy
ZHP  i wszystkim pozosta³ym goœciom     za przybycie i aktywny
udzia³ w debacie.                                                             Aleksandra Lipiñska

                                                                            foto str 1/2/20
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DZIEÑ PATRONA SZKO£Y
24. kwietnia 2015 r. , w Szkole Podstawowej nr 2  obchodzony

by³ Dzieñ Patrona Szko³y Janusza Korczaka.
Na nasz¹ szkoln¹ uroczystoœæ przybyli zaproszeni goœcie, któ-

rzy zaszczycili nas swoj¹ obecnoœci¹. Najwa¿niejszy w tym dniu
by³ jednak On - Nasz Patron.  O jego szlachetnym ¿yciu, opowie-
dzieli nam cz³onkowie kó³ka teatralnego Ku(o)rczaki. Spektakl
teatralny by³ wzruszaj¹cy i wywo³a³ na zebranych ogromne wra-
¿enie. Ca³oœæ wyre¿yserowa³ opiekun kó³ka, Waldemar  Lan-
kauf. Przedstawienie zawiera³o ruch   i  muzykê, oraz s³owo wstêp-
ne, czytane przez narratora. W spektaklu zosta³y przedstawione
najwa¿niejsze momenty ¿ycia Korczaka. Zosta³y one  pokazane
w sposób niesamowity,  bardzo ujmuj¹cy za serce. Przedstawio-
ne  sceny  by³y tak pokazane, jakby by³y  widziane,  oczami
dziecka. W drugiej czêœci apelu ogl¹daliœmy prezentacje arty-
styczne naszych kole¿anek i kolegów. By³y wiêc tañce, œpiew i
gra na instrumentach muzycznych. W tym ostatnim , zaprezen-
towali siê uczniowie Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st. W dal-
szej czêœci uroczystoœci odby³o siê wrêczenie dyplomów i na-

gród  laureatom konkursów tematycznie zwi¹zanych z osob¹
Janusza Korczaka, jak równie¿ laureatom konkursów przedmio-
towych i sportowych. Jesteœmy dumni z naszych sukcesów
szkolnych, tak jak jesteœmy dumni z naszego patrona. Janusz
Korczak jest znany nie tylko w naszej szkole, ale tak¿e poza
granicami naszego kraju. Pamiêtamy o jego poœwiêceniu i odda-
niu dzieciom. Podstaw¹ jego szlachetnoœci, by³a pomoc dzie-
ciom s³abym i uciœnionym. Poœwiêci³ im siê bezgranicznie. Nie
zwraca³ uwagi na ich status spo³eczny, ani na ich pochodzenie.
By³ prawdziwym rycerzem XX wieku.

Miejmy przed oczami Zielony Sztandar Starego Doktora i jego
ukochanych wychowanków.

        Klaudia Kobylañska kl 6 a,     Kalina Liphardt  kl 6 b

XI GMINNY
PRZEGL¥D PRZEDSZKOLAKÓW

16. kwietnia odby³ siê w MOK-u ju¿ po raz jedenasty "Gmin-
ny Przegl¹d Przedszkolaków", organizowany przez Przed-
szkole nr 3.

W przegl¹dzie udzia³ wziê³o osiem przedszkoli: g³ubczyckie
przedszkola nr 1, nr 2, nr 3 i Piccolino oraz przedszkola przy
szko³ach w Grobnikach, Lisiêcicach, Go³uszowicach i  Bogda-
nowicach. Celem przegl¹du by³a promocja wœród lokalnej spo-
³ecznoœci twórczoœci artystycznej dzieci w wieku przedszkol-
nym. Zaprezentowano szeroki repertuar artystyczny m.in. krót-
kie formy teatralne, muzyczne, taneczne o ró¿norodnej tematyce
w formie zarówno tradycyjnych przedstawieñ jak i wspó³cze-
snych monta¿y s³owno - muzycznych. W trakcie przegl¹du mo¿-
na by³o podziwiaæ zarówno wysoki poziom techniczno-artystycz-
ny ma³ych aktorów jak i bogat¹, pomys³ow¹ i zapewne praco-
ch³onn¹ scenografiê i kostiumy wystêpuj¹cych. W tym miejscu
nale¿y podkreœliæ zaanga¿owanie, niezwyk³¹ pasjê, kreatywnoœæ
i przede wszystkim pracowitoœæ pañ, które przygotowa³y swoje
zespo³y, za co serdecznie im dziêkujemy. Nale¿y te¿ wyró¿niæ
dzieci, które czasem jeszcze bardzo ma³e, œwietnie radzi³y sobie
na scenie i ju¿ mo¿na by³o zauwa¿yæ m³ode talenty. Zarówno
nauczyciele jak i dzieci zostali docenieni w formie podziêkowañ,
dyplomów oraz drobnego poczêstunku.

Przegl¹d cieszy siê du¿¹ frekwencj¹ wœród g³ubczyczan, st¹d
sala MOK-u i tym razem by³a wype³niona po brzegi przez wi-
dzów, co równie¿ œwiadczy o jego popularnoœci i atrakcyjnoœci.
Za przybycie, uwagê i dobre s³owo serdecznie dziêkujemy i za-
praszamy za rok…           Anna Komplikowicz - Serwetnicka

"WIELKANOCNE TWORZENIE"
    10 marca 2015 r. w Przedszkolu Publicznym Svatovaclavska w Krnovie  odby³o siê spotkanie przedszkolaków z Pietrowic i

Zopowych w ramach Projektu z Funduszu mikroprojektów Pradziad " Tworzenie i tradycje, wspólnie przekroczmy granice" CZ.3.22/
3.3.07/13.03624, który by³ realizowany w roku2013 / 2014. Tematem spotkania by³o " Wielkanocne tworzenie" dla polskich i czeskich
dzieci w ramach plastyczno  ceramicznego warsztatu.

Celem zajêcia by³o zainteresowanie przedszkolaków lepieniem z gliny, wzbudzanie i rozwijanie wyobraŸni przestrzennej, kszta³ce-
nie twórczej postawy, doskonalenie sprawnoœci manualnej poprzez ugniatanie i rozwa³kowanie, rozwijanie sfery sensorycznej,
podnoszenie poziomu akceptacji siebie i innych, nauka spêdzania czasu w sposób twórczy, integracja polskich i czeskich dzieci.
Podczas zajêæ glina sta³a siê dla przedszkolaków twórczym doœwiadczeniem rozwoju i zabaw¹, ale tak¿e zajêciem relaksacyjnym i
terapeutycznym. Dla dzieci by³ to kontakt z ciekawym materia³em, odkrywaniem jego mo¿liwoœci, doœwiadczenie zmys³owe. Praca z
glina mia³a na celu skupienie uspokojenie, rozwijanie kreatywnoœci, wyobraŸni i zdolnoœci manualnych.

 W ramach zajêæ plastycznych dzieci wykona³y z gliny ozdoby œwi¹teczne : kurki, jajka, zaj¹czki, kurczaczki. Po wypaleniu
dzieci otrzyma³y ozdoby na Œwiêta Wielkanocne do swoich  domów.  Po wspólnym poczêstunku i zabawach ruchowo - muzycznych
radosne, pe³ne wra¿eñ  wróci³y do przedszkola.                                                                   mgr Jadwiga Buczma
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     PROFILAKTYKA
PRZEZ TEATR

     Teatr - jak ogieñ olœniewa i oœwieca - teatr to równie¿
ciekawa forma przekazywania treœci z zakresu przeciwdzia³a-
nia uzale¿nieniom. Pomaga nam promowaæ ¿yczliwoœæ, zro-
zumienie, szczeroœæ, uczy, jak m¹drze i piêknie ¿yæ.

    W zwi¹zku z wystêpuj¹cymi niekorzystnymi tendencja-
mi w zakresie dynamiki zjawisk patologicznych dotykaj¹cych
znacznego odsetka m³odzie¿y na poziomie szkó³ gimnazjal-
nych oraz w poszukiwaniu nowych, skutecznych form od-
dzia³ywania profilaktycznego w Zespole Szkó³ w Lisiêcicach
od czterech lat jedn¹ z form oddzia³ywañ jest w³¹czanie m³o-
dzie¿y w dzia³ania profilaktyczne za spraw¹ teatru. Samo przy-
gotowanie spektaklu, uczestnictwo w nim znacznej grupy
m³odzie¿y, w trakcie którego - m³odzi apeluj¹ do m³odych jest
ju¿ znakomit¹ form¹ dzia³añ profilaktycznych. Uczniowie za
pomoc¹ sztuki teatralnej poruszaj¹ miêdzy innymi problemy
narkomanii, przemocy i agresji, samotnoœci, braku zrozumie-
nia, a wiêc te zagadnienia, które bardzo mocno oddzia³ywaj¹
na zachowanie wspó³czesnej m³odzie¿y. Nasi uczniowie ze
swoimi spektaklami nie zamykaj¹ siê we w³asnym œrodowisku.
Braliœmy udzia³ w wojewódzkim konkursie teatrów m³odzie¿o-
wych w Opolu, gdzie zdobyliœmy wyró¿nienie.

    W obecnym roku szkolnym klasa I gimnazjum, pod kie-
runkiem pedagoga szkolnego pani Ma³gorzaty Szczepañskiej,
przedstawi³a spektakl profilaktyczny "Narkoantytrendy 2015"
piêtnuj¹cy tych, którzy siêgaj¹ po u¿ywki. Celem przedsta-
wienia by³o wytworzenie krytycznej postawy wœród uczniów
wobec wszelkiego rodzaju u¿ywek, które stanowi¹ zagro¿e-
nie bezpieczeñstwa i zdrowia. Podczas spektaklu uczniowie
zapoznali siê z negatywnymi konsekwencjami u¿ywania sub-
stancji psychoaktywnych, poznali najwa¿niejsze fakty na
temat uzale¿nieñ. Przedstawienie spotka³o siê z gromkim
aplauzem widzów.

 Takie spektakle maj¹ nie tylko promowaæ zachowania za-
pobiegaj¹ce uzale¿nieniom, ale te¿ uczyæ szacunku wobec
siebie i innych. Teatralna forma sprzyja  integracji œrodowi-
ska szkolnego, inspiruje uczniów do kreatywnych i pozy-
tywnych dzia³añ.

                             Opracowa³a: Ma³gorzata Szczepañska

ŒWIÊTO ZIEMI W LISIÊCICACH
Jak co roku w kwietniu odby³y siê w naszej szkole obchody z

okazji Miêdzynarodowego Œwiêta Ziemi. W tym roku tematem
przewodnim by³ "Recykling na co dzieñ". Pod tym samym tytu³em
w klasie II gimnazjum, pod opiek¹ nauczyciela biologii, realizo-
wany by³ równie¿ projekt edukacyjny. Wychodz¹c naprzeciw po-
trzebom naszego œrodowiska ju¿ od paŸdziernika 2014r. zajêliœmy
siê tym tematem realizuj¹c edukacyjne zajêcia projektowe w klasie
II gimnazjum. Uczniowie w ramach diagnozy problemu recyklingu
w naszym œrodowisku przygotowali ankietê, skierowan¹ do gimna-
zjalistów naszej szko³y. Chcieliœmy dowiedzieæ siê jak najwiêcej o
skutecznoœci prowadzonej w domach rodzinnych selekcji odpa-
dów. Mimo tego, ¿e wiêkszoœæ ankietowanych uczniów wie, co to
jest recykling, czemu s³u¿y oraz jakimi zasadami siê kieruje, to nadal
nie rozumie potrzeby lub nie zwraca uwagi na segregacjê odpadów
oraz na to co dzieje siê z naszym œrodowiskiem. Na podstawie otrzy-
manych wyników przygotowana zosta³a kampania edukacyjna dla
wszystkich uczniów i spo³ecznoœci lokalnej w postaci wyk³adów,
plakatów informacyjnych wywieszonych w naszej miejscowoœci i
ulotek informacyjnych rozdawanych po wyk³adach. W ramach pro-
jektu zorganizowaliœmy dla klas I-VI konkurs plastyczny pt. "Nie
ma rady- segregujmy odpady". Gimnazjaliœci natomiast wykony-
wali prezentacje multimedialne nt. selekcji odpadów. Projekt przy-
czyni³ siê równie¿ do wzbogacenia szko³y w nowe pojemniki do
selekcji odpadów. Z³o¿yliœmy stosowny wniosek do pana dyrekto-
ra o ich zakup, który zosta³ pozytywnie rozpatrzony. Kulminacj¹ by³
program artystyczny poœwiêcony recyklingowi oraz podsumowa-
nie wszystkich konkursów szkolnych.\

Poprzez szerzenie wiedzy o prawid³owej selekcji i recyklingu, chce-
my podnosiæ ogóln¹ œwiadomoœæ ekologiczn¹ zarówno uczniów,
jak i spo³ecznoœci lokalnej. Przyroda jest naszym wspólnym do-
brem, a jej ochrona zaczyna siê w codziennym ¿yciu ka¿dego z nas.
Spróbujmy zmieniæ przynajmniej niektóre swoje zachowania na przy-
jazne dla œrodowiska.   W trosce o œrodowisko naturalne, na co
dzieñ staramy siê promowaæ postawy ekologiczne. Robimy to przede
wszystkim poprzez selekcjê odpadów i zbiórkê zu¿ytych baterii, bo
ka¿demu powinna byæ bliska OCHRONA ŒRODOWISKA.

Przypominamy, ¿e 5. czerwca obchodzony jest
 ŒWIATOWY DZIEÑ ŒRODOWISKA.
Uczennice kl. II gimnazjum- Marcelina Olejnik,
 Zofia Przysiê¿niuk   Opiekun projektu - Ma³gorzata Górka

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI M£ODZIKÓW
W BADMINTONIE

W stolicy Podkarpacia - Rzeszowie w dniach 15-17
maja odby³y siê Indywidualne Mistrzostwa Polski M³o-
dzików w badmintonie.  Klub LKS Technik G³ubczyce
reprezentowa³o siedmiu zawodników, którzy poprzez
turnieje ogólnopolskie zakwalifikowali siê do tej g³ów-
nej imprezy. Œwietnie spisali siê nasi singliœci zdobywa-
j¹c trzy czo³owe miejsca: Mistrzem Polski zosta³ Maciej
Matusz, wicemistrzem - Kordian Kobylnik, natomiast
br¹zowy medal wywalczy³ Bartosz Ga³¹zka. W grze po-
dwójnej m³odzików najlepsi okazali siê nasi zawodnicy
Maciej Matusz i Bartosz Ga³¹zka siêgaj¹c pewnie po
z³oty kr¹¿ek. Kordian Kobylnik zwyciê¿y³ jeszcze w grze
mieszanej z Agnieszk¹ Foryt¹ z STB Energia Lubliniec.

 Podsumowuj¹c te Mistrzostwa zdobyliœmy piêæ me-
dali: trzy z³ote, jeden srebrny i jeden  br¹zowy.  Maciej Matusz zosta³ najlepszym zawodnikiem a Technik G³ubczyce najlepszym
klubem tych Mistrzostw.                                                                                                                                          Przemys³aw  Krawiec
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VI GRAND PRIX
ŒL¥SKA POLSKO  CZESKIEGO

 9 maja 2015r Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-Do G³ubczyce
zorganizowa³ VI Grand Prix Œl¹ska Polsko Czeskiego.

 W zawodach startowa³o 250 zawodników w 440 osobo konku-
rencji z Polski, Czech i Ukrainy. Patronat nad zawodami sprawo-
wa³ Marsza³ek Województwa Opolskiego. Otwarcia zawodów do-
konali: Starosta G³ubczyc i Burmistrz G³ubczyc. Sêdzia g³ównym
by³ shihan Tadeusz Brudnaik, dzieki któremu zawody zosta³y
przeprowadzone na wysokim poziomie sêdziowskim i organiza-
cyjnym w tym bez wypadków. 1 miejsce w punktacji zaj¹³ LKS
Zarzewie Prudnik zdobywaj¹æ 13 z³otych, 4 srebrne i 6 br¹zo-
wych medali , 2. miejsce Klub Sportów Azjatyckich ATAEMI
Bielsko Bia³a zdobywaj¹c 7 zlotych 8 srebrnych i 11 br¹zowych
medali, 3 miejsce Pleszewski Klub Karate  zdobywaj¹c6 z³otych 4
srebne i dwa br¹zowe medale, 4 miejsce Ludowy Zespó³ Sporto-
wy Karate-Do G³ubczyce zdobywaj¹c 5 z³otych, 5 srebrnych i 17

br¹zowych medali, 5 miejsce Olimpic Ukraina zdobywaj¹c4 z³ote,
5 srebrnych i 3 br¹zowe medale, 6 miejsce Stowarzyszenie Sym-
patyków Karate BUSIDO Kêdzierzyn KoŸle, 7 miejsce Klub Ka-
rate-Do Sotokan Krapkowice zdobywaj¹c 4 z³ote, 3 srebrne i 7
br¹zowych medali,  8 miejsce Sotokan Karate Klub ATTFIS  Ostra-
wa/ Czechy/ zdob, 9 miejsce zaj¹³ UKS Hitotsu Ostrzeszów, zdo-
bywaj¹c 3 z³ote i 1 srebrny medal,  10 miejsce Budokan Wroc³aw
który zdoby³ 2 z³ote, 2 srbrne i 8 br¹zowych medali, 11 miejsce
Klub Karate NIDAN Zawadzkie zdobywaj¹c 1 z³oty, 8 srebrnych
i 9 br¹zowych medali , 12 miejsce zaj¹³ Klub Karate TORA Legni-
ca, który zdoby³ 1 z³oty, 3 srebrne i 4 br¹zowe medale,  13 miejsce
zaj¹³Karate Goju Ryu Œcinawa zdobywaj¹c 1 z³oty, 1 srebrny i 1
br¹zowy medal, 14 miejsce  Klub Karate Arashi Legnica zdoby-
waj¹c 2 srebrne medale, 15 miejsce zaj¹³ Klub Karate  Kaminari
Perzów zdobywaj¹c1 srebrny i 6 br¹zowych medali,  16 miejsce
zaj¹³ Klub Karate Shotokan Bogatynia zdobywaj¹c 1 srebrny i 2
br¹zowe medale,  17 miejsce zaj¹³ Klub Karate Funakoshi Kêdzie-
rzyn KoŸle zdobywaj¹c 1 srebrny medal.  Natomiast 3 kluby nie
zdoby³y ¿adnego medalu. Zarz¹d LZS Karate-Do G³ubczyce sk³a-
da serdeczne podziêkowania  MARSZA£KOWI  WOJEWÓDZ-
TWA  OPOLSKIEGO, Dyrektorowi ZOKIS,   Prezesowi Kombi-
natu Rolnego w Kietrzu oraz Prezesowi Top Farms Glubczyce za
wsparcie organizacji zawodów. Szczególne podziêkowania sk³a-
damy zawodnikom i ich rodzicom za wykonanie ciê¿kiej pracy w
przygotowaniu,prowadzeniu i po zawodach.   JH

17 maja 2015r

 MISTRZOSTWA POLSKI W KARATE
SHOTOKAN MASTERS, PUCHAR
POLSKI W KARATE SHOTOKAN,

MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI,
 I SUPER PUCHAR POLSKI
W KARATE SHOTOKAN DZIECI.
 W zawodach w Suchym Lesie kolo Poznania  startowalo 20

klubów  z ca³ej Polski: Ludowy Zespó³ Sportowy Karate-Do G³ub-
czyce reprezentowali:

1. Klaudia Bociek w kata srebrny medal w Pucharze Polski
2. Szymon Cieœlik  w kata z³oty medal w I Super Pucharze
3. Michalina Jung  w kata z³oty medal w I Super Pucharze,

z³oty medal w Mistrzostwach Wielkopolski kata 10-11 lat oraz
srebrny medal w kata Mistrzostw Wielkopolski

4. Maciej Kowalczyk, zloty medal w kata 10-11 lat w I Super
Pucharze oraz zloty medal w kata Mistrzostw Wielkopolski

5. Wikktoria Sawoicka z³oty medal w kata 7 lata w Mistrzo-
stwa Wielkopolski,srebrny medal w kata 8-9 lat Mistrzostwach
Wielkopolski oraz srebrny medal w kumite fantom Mistrzostwach
Wielkopolski

6. Franciszek Wysocki z³oty medal w kata 8-9 lat w I Super Pu-
charze oraz z³oty medal w kata 8-9 lat Mistrzostwa Wielkopolski

7. Klaudiusz Leliñski srebrny medal w kata  8-9 latMistrzo-
stwa Wielkopolski

8. Jakub Patryjach srebrny medal w w kata 10-11 lat I Super
Pucharze

9. Mateusz Stankiewicz br¹zowy medal w kata 10-11 lat w I
Super Pucharze

10. Tomasz Kolasa srebrny medal w kata 8-9 lata
 11 Aleksander Kolasa 5 miejsce w kata Mistrzostw Wielko-

polski
12 Julia Hac z³oty medal w kata 8-9 lat na Super Pucharze
a w Mistrzostwach Wielkopolski w kata 8-9 lat br¹zowy medal
Ponowne wspania³y wynik zawodników naszego klubu zarów-

no Klaudia Bociek jak i Michalina Jung odnios³y wspania³y suk-
ces Klaudia pokonuj¹c pierwszy raz 5-0 najlepsza zawodniczkê
Polski a Michalina zdobywaj¹c tyle medali z kontuzj¹ nogi.

 Jestem zachwycony postaw¹ wszystkich naszych zawodników.
                                                                            Janusz Ho³da

PUCHAR POLSKI W KARATE WKF
23 maja 2015r w Warce odby³ siê Puchar Polski w Karate WKF.

W zawodach startowa³o 560zawodników z 45 klubów w 820 oso-
bo konkurencjach. Ludowy Zespó³ Sportowy G³ubczyce repre-
zentowali: Klaudia Bociek, Szymon Cieœlik, Maciej Kowalczyk,
Aleksander Kolasa, Tomasz Kolasa, Jakub Patryjach, Michalina
Jung, Julia Hac,Mateusz Stankiewicz, Klaudiusz Leliñski , Fran-
ciszek Wysocki oraz Wiktoria Sawicka. Zawody by³y na wyso-
kim poziomie. Zdobycie medali wymaga³o dobrych umiejêtnoœci
ale  szczêœcie mia³o równie¿ znaczenie. Nasz klub zdoby³ 5 meda-
li: Franciszek Wysocki w kata 7 lat  zdoby³ zloty medal, Maciek
Kowalczyk w kata 10-11 lat zdoby³ z³oty medal, Szymon Cieœlik w
kata 12-13 lat zdoby³ srebrny medal, Michalina Jung w kata 10-11
lat srebrny medal natomiast Aleksander Kolasa zdoby³ br¹zowy
medal.

                                                                                                  JH



   CZERWIEC 2015 nr 6/26516

 MISTRZOSTWA DOLNEGO
ŒL¥SKA TAEKWONDO

14.03.2014 r. w Bystrzycy K³odzkiej  odby³y
siê  Mistrzostwa Dolnego Œl¹ska  Taekwondo
rangi  miêdzywojewódzkiej, które by³y zarazem
turniejem kwalifikacyjnym do Mistrzostw Pol-
ski Juniorów.

W zawodach startowali zawodnicy z wojewódz-
twa dolnoœl¹skiego i opolskiego. Klub Sportowy
Taekwondo G³ubczyce oraz ZS w Pietrowicach re-
prezentowa³a 18 osobowa ekipa sportowa. W roli
sêdziów reprezentowali nas Marta Wsiaki i Bar-
tosz S³odkowski. £¹cznie zdobyliœmy     5 z³otych
medali, 4 srebrne i 6 br¹zowych. Najlepsz¹ zawod-
niczk¹ turnieju   zosta³a     Kinga Sztucka  otrzymu-
j¹c piêkny puchar                 i   zajmuj¹c  I m   walkach
do 50 kg,   I m  w uk³adach   oraz   III m w technikach
specjalnych, Wojtek ̄ ³obicki I m w walkach pow.
75 kg,     Marlena Adamska I m walki do 65 kg,
Oliwia Fulneczek I m walki do 60 kg, Ma³gorzata
Bernaœ I m walki do 55 kg, Daria Baran II m walki
do 55 kg i uk³ady III m, Olga Jab³oñska II m walki
do 65 kg i III m uk³ady, Natalia Katañska       II m
uk³ady i III m walki do 50 kg, Barbara Mróz II m
walki do 46 kg, Paulina Wêgrzyn III m walki do 42
kg i Jakub Brewus III m walki do  70 kg. Nastêpny
turniej kwalifikacyjny odbêdzie siê w Z³otoryi 28
marca br.
                                                     DJ

OSIEM Z£OTYCH MEDALI
 Z MISTRZOSTW POLSKI

TAEKWONDO 
W dniach od 14-15.03.2015 roku w Wieliczce odby³y siê Mistrzostwa

Polski Taekwondo.
 W zawodach startowa³o 558 zawodników. KST G³ubczyce i zawodnicy

Taekwondo z klas sportowych ZS w Pietrowicach godnie reprezentowa³a
trzynasto osobowa ekipa sportowa. Du¿¹ niespodziank¹ by³o zdobycie naj-
piêkniejszego - z³otego medalu w dru¿ynowych uk³adach tradycyjnych przez
nasze ju¿ utytu³owane zawodniczki w sk³adzie: Paulina Szpak, Kamila Cie-
chanowska, Daria Baran i Oliwia Fulneczek. Tytu³ najlepszej zawodniczki
seniorek przypad³ Kamili Ciechanowskiej, która zajê³a dwa pierwsze miejsca
w kategorii walk do 57 kg oraz do 170 cm, I m w kategorii uk³adów dru¿yno-
wych i II m w uk³adach indywidualnych. Pozostali reprezentanci równie¿
osi¹gnêli wysokie wyniki: Karolina Konik I m walki do 64 kg i II m walki do
170 cm, Bartosz S³odkowski I m walki powy¿ej 84 kg i II m walki powy¿ej 185
cm, Paulina Szpak I m uk³ady dru¿ynowe i Pawe³ Or³owski I m uk³ady indywi-
dualne. W kategorii juniora Wojciech ¯³obicki wywalczy³ III m w walkach
powy¿ej 75 kg. Wspania³y start odnotowa³y nasze kadetki: Kinga Sztucka I
m walki powy¿ej 165 cm, Daria Baran I m uk³ady indywidualne i I m uk³ady
dru¿ynowe oraz Oliwia Fulneczek I m uk³ady dru¿ynowe. Trener Daniel Jano
na Mistrzostwa Polski wystawi³ œwietnie przygotowan¹ dru¿ynê, czego efekty
widaæ po przedstawionych wynikach. ̄ yczymy dalszych sukcesów w trwa-
j¹cym jeszcze sezonie. Czekamy na kolejne tak dobre lub lepsze wiadomoœci
z aren ogólnopolskich i miêdzynarodowych.

                                                                                         DJ
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MIÊDZYWOJEWÓDZKIE  MISTRZOSTWA  TAEKWONDO
28.03.2015. w Z³otoryi odby³y siê Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa Taekwondo M³odzików  i Juniorów, które by³y zarazem

turniejem kwalifikacyjnym do Mistrzostw Polski.
W zawodach startowali zawodnicy z województwa dolnoœl¹skiego i opolskiego. Klub Sportowy Taekwondo G³ubczyce oraz ZS

w Pietrowicach reprezentowa³a 40 osobowa ekipa sportowa z trenerem Danielem Jano i wspomagaj¹cymi sekundantami Paulin¹
Szpak i Paw³em Or³owskim. £¹cznie zdobyli 6 z³otych medali, 4 srebrne i 5 br¹zowych. Najlepsz¹ zawodniczk¹ zosta³a Kinga Sztucka
zajmuj¹c I m walki do 50 kg i I m uk³ady, Ma³gorzata Bernaœ I m walki do 55 kg, Oliwia Fulneczek I m walki do 60 kg, Daria Baran II m
walki do 55 kg i III m uk³ady, Natalia Katañska II m walki do 50 kg i III m uk³ady, Barbara Mróz II m walki do 42 kg, Olga Jab³oñska III
m walki do 65 kg. Bardzo dobry wystêp M³odzików( klasy V i IV szkó³ podstawowych) , którzy zdominowali uk³ady formalne w
kategorii dziewcz¹t i ch³opców. W kategorii dziewcz¹t Natalia Wochnik zajê³a I m w uk³adach, Emilia Gu¿da II m uk³ady, Kamila
Bednarczuk III m uk³ady. Do pierwszej ósemki dotar³y: Maria Grzegorzewicz, Katarzyna Kopera, Wiktoria Pabian, Magda Sabat.
Miejsce punktowane w pierwszej szesnastce uzyska³a: Martyna Bernaœ, Sandra Knosala, Magda Wabnic. Amelia Cybulska     i
Ewelina Humeniuk zajê³y miejsca w trzeciej dziesi¹tce. U ch³opców tryumfowa³ Kamil Sawicki I m uk³ady, Dominik Mularz III m
uk³ady. Do pierwszej ósemki dotarli: Kamil Sebesta, Szymon Ptak, Marcin Rêbisz  i Patryk Mika. Do punktowanej pierwszej szesnast-
ki awansowali: Jakub Andrusiak, Robert Cichocki, Patryk Marciniszyn, Bart³omiej Piworuñ i Patryk Marek. By³y to dla m³odzików
najwa¿niejsze zawody w sezonie punktowane w systemie dzieci i m³odzie¿y, w których zdobyli razem 30 punktów. Zawody sêdzio-
wa³o 25 sêdziów na czterech matach w tym Karolina Konik, Kamila Ciechanowska, Bogdan Brzostowski i Bartosz S³odkowski z
Naszego Klubu.
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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.

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  w sekretariacie

Urzêdu Miejskiego.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za nades³ane  i

opublikowane listy oraz zastrzega sobie prawo skracania,
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
Druk - WIE-DRUK, ul. Królowej Jadwigi 1/29,

 42-500 Bêdzin, tel.604 257 694,
 www.wie-druk.pl

Fotografie noworodków:

KADR Studio Fotograficzno - Filmowe

Janusz Baczkur, G³ubczyce,

 Grunwaldzka 2, 662 065 354

Zajêcia cz³onków ZWI¥ZKU EMERYTÓW RRENCISTÓW  i INWALIDÓW
1.Spotkania chóru „Feniks” we wtorek ka¿dego tygodnia w Miejskim Oœrodku Kultury,
2.Zajêcia gimnastyczne (cotygodniowe)  - we wtorki i czwartki,
3.Gimnastyka na p³ywalni w ka¿dy - poniedzia³ek i œrodê, 4. Spotkania aktywnych cz³onków w czwartki
   (po gimnastyce), w ramach spotkañ opracowujemy scenariusze,  gry i zabawy, które wykorzystujemy podczas naszych imprez.
5. Wykonujemy równie¿ ozdoby do dekoracji sali zabaw oraz upominki dla naszych cz³onków.
       Serdecznie zapraszamy chêtne osoby do udzia³u w naszych spotkaniach.            Przewodnicz¹ca Zarz¹du  Halina Sak

Królestwo Wodniczka  - przedszkolaki z Puchatkowa znów w Czechach
Przedszkolaki z czeskiego przedszkola Mateøská škola w Krnovie postanowi³y zaprosiæ przedszkolaków z Przedszkola
 nr 2 na wspóln¹ wycieczkê do parku linowego w ramach projektu czesko - polskiego "Przedszkole bez granic".
W œrodê 22.04.2015 z samego rana, bo ju¿ o 7:30 wyruszyliœmy autokarem do naszego zaprzyjaŸnionego przedszkola w Krnovie,

z którego wszyscy wspólnie udaliœmy siê do Štìchanovic ko³o Opawy. Dzieci by³y bardzo podekscytowane wycieczk¹ i atrakcjami
jakie na nich czeka³y. Wszystkie przedszkolaki by³y wzorowo przygotowane do wycieczki, w wygodnych sportowych strojach z
plecakami wyposa¿onymi w najró¿niejsze smako³yki jakie Kubusie i nie tylko Kubusie lubi¹ najbardziej.

Po przyjeŸdzie do Dawidowego m³ynu - bo tak nazywa³ siê obiekt w którym spêdzaliœmy czas, przywitano nas serdecznie w
restauracji, gdzie czeka³a na nas ju¿ ciep³a herbatka i pyszne ciasto. Tam te¿ przedszkolaki zjad³y wspólne œniadanie. Ciesz¹c siê
piêkn¹ pogod¹, która tego dnia nam wyj¹tkowo dopisa³a, przedszkolaki mog³y nareszcie zmierzyæ siê z przeszkodami które zastawi³
dla nich "wodnik". Atrakcji jakie przygotowa³ dla dzieci by³o wiele min.: przechodzenie po k³adce, wspinanie siê na pajêczynê,
przechodzenie przez kolorowe obrêcze z jednoczesnym omijaniem wisz¹cych przeszkód, chodzenie po œladach, w tunelu, po
siatce, itd. Dzieci by³y zachwycone, mo¿na by³o o tym siê przekonaæ po ich uœmiechu i tym, i¿ wielokrotnie pokonywa³y ca³¹ trasê.
Dodatkowym atutem by³o po³o¿enie ca³ego toru przeszkód nad rzek¹. Park linowy nie by³ jedyn¹ atrakcj¹ przygotowan¹ dla dzieci,
kolejna znajdowa³a siê tu¿ obok. By³o ni¹ zwiedzanie ca³ego kompleksu oraz zabawa i integracja z czeskimi przyjació³mi na placu

zabaw. Pani dyrektor czeskiego przedszkola
Hana Hrazdirová zaprosi³a nas równie¿ na obiad,
na który udaliœmy siê wszyscy do piêknej re-
stauracji na wzgórzu w Cvilinie, gdzie rozpo-
œciera³ siê malowniczy widok na Czechy i Pol-
skê. Po obiedzie odwieŸliœmy naszych czeskich
przyjació³ do ich przedszkola, a sami zaœ wróci-
liœmy pe³ni niesamowitych wra¿eñ do naszego
kochanego Puchatkowa.

           Anna Matiaszek    Przedszkole nr 2

Serdecznie Witamy 39 Nowych Mieszkañców Ziemi

G³ubczyckiej, urodzonych w kwietniu 2015

w Szpitalu Powiatowym w G³ubczycach.

Rodzicom Gratulujemy!
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Bugañska Ma³gorzata
c.Agnieszki Równe

09.04.2015 8.53 3350/53

Jurasz Maximilian
s.Agnieszki ŒciborzyceM.
18.04.2015 17.35 3300/56

Kupina Micha³
s.Magdy Gadzowice

20.04.2015 10.15 2850g
53

Kusz³a Mi³osz
c.Urszuli Niemys³owice
08.04.2015 9.20 3460/54

Madera Olivier
s.Anny Nowa Cerekwia
19.04.2015 15.25 3500/55

Malik Wiktoria
c.Wioletty G³ubczyce

02.04.2015 8.35 3250/57

Micha³ek Oliwier
s.Agnieszki G³ucho³azy
29.04.2015 15.25 4000/55

Paw³usiów Filip
s.Marty G³ubczyce

11.04.2015 21.45 3250/56

Polaczek Sara
c.Anety G³ubczyce

20.04.2015 12.50 4300/58

Przerwanek £ukasz
s.Katarzyny Œciborzyce M.
27.04.2015 13.55 2900/52

Sikora Wojciech
s.Beaty Bogdanowice

30.04.2015 21.00 3200/55

Skupiñ Natalia
c.Marzeny Bia³a

02.04.2015 10.30 3050/54

Stefaniszyn Maria
c.Doroty G³ubczyce

22.04.2015 3.10 3400/57

Stepczuk Pawe³
s.Katarzyny G³ubczyce
20.04.2015 14.40 3360/58

Strykowska Lilianna
c.Andrei G³ogówek

01.04.2015 21.30 3550/56

Szczepaniak Lena
c.Ilony

14.04.2015 23.10 2300/46

Toporowski Rafa³
s.Ewy Wojnowice

13.04.2015 6.00 3200/53

Wêgrzyn c.Bernadety
Krasne Pole 16.04.2015

1.30 3150/57

Wolañska Milena
c.Beaty Micha³kowice
10.04.2015 0.15 3800/58

Zdanowicz Igor
s.Mireli Kietrz

30.04.2015 12.50 4700/63

¯ak Szymon
s.Ma³gorzaty Prudnik

01.04.2015 10.45 3280/56

S³oneczko nad moim miastem
S³oneczko Kochane S³oneczko
co œwiecisz nad moim miastem,
rozœwietlasz wszystkie cienie,
nim za horyzontem zgaœniesz.
Ty widzisz ka¿de ¿dziebe³ko,
przed Tob¹ siê nic nie ukryje,
i dziêki Tobie s³oneczko,
wszystko na ziemi tej ¿yje.

Choæ piêkne bywaj¹ wieczory,
gdy lampy rozœwietl¹ ulice,
lecz œwiat siê ca³y o¿ywia,
gdy rankiem budzisz G³ubczyce.
Piêkny jest ranek w mym mieœcie,
ka¿dy siê rankiem zachwyca,
i chêtniej idziemy do szko³y,
gdy s³onko œwieci w G³ubczycach.

S³oneczko Kochane S³oneczko,
co œwiecisz nad moim miastem,
pragnê siê Tob¹ nacieszyæ,
nacieszyæ siê Tob¹ nim zasnê.
                               Franciszka Delanowska
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